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Mukaddime: 

 

Şöyle bir süreç takip ettim. Defterimde kayıtlı. Risale-i Nur’daki metini okurken 

anladıklarımı kaydetmişim. Sonra tekrar baktığımda o anladıklarıma işaret etsin diye 

veciz cümlelerle ifade ettim. Okuyacağım notlar bunlar. Yani hangi metinden ne 

çıkardığım, anladığım diğer defterde mevcud olduğunu anlatmak için beyan ettim. 

 

Bu notlar birisinin eline geçerse, itiraz edeceğini bildiğim için başta şunu yazdım: 

 

Benim haritalı ve enfüsî derslerde kastım bugünkü kendi kuşağım değildir. Bunların 

istifadesini nazara almamışım. Gelecek kuşaklar içindir. Bu sonra anlaşılacak. Zaten 

hiçbir zaman kendi bulunduğu zamanda bu manalar anlaşılmamıştır, tarihin gösterdiği 

gibi. Bunlar sırların sırlarıdır. Bu asırdaki insanlarla pek işim yok ve kalmadı. 

 

Risale-i Nur kaynaklı olduğu için bunu gayet rahat diyebiliyorum. “Sırların sırları” ndan 

kastım şudur: Allah “Herkesin sırrı vardır. Benim sırrım insandır, ben de insanın.” diyor 

Hadis-i Kudsîde. İnsanın en büyük sırrı → kendisidir. Dolayısıyla bu ders insanîdir, 

yani insanın kendi dersidir, içsel seyahatinin adıdır “Sırların sırrı”. Geylanî 

Hazretlerin “Sırların hazinesidir” diye bir kitabı var. Girin bakın, insanı anlatıyor. Mesela 

Şualar 218 de insanın tarifi var. Kapak olarak “Sırların hazinesi” yazabilirsin. İnsan için 

en büyük sır → kendisidir. 

 

Sual: Biz neredeyiz? 

Elcevap: Biz gelecek kuşaktayız… 

 

Giriş: 

 

Kâinat parça parça iken –Arş-ı azam, Levh-i mahfuz, Arş, Cennet, Cehennem- 

mec’ul=ene → bütünün bilgisi ve keşfidir. Mec’ul; kâinatta. Ene; insanda. Yani Ene’yi 

fark ederek kâinatın bütünlüğüne geliyorsun, keşfediyorsun. Şualar 69: “Bu zerrecik 

vücudum hadsiz bir vücudun âyinesi ve nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücudları 

kazanmasına vesile…”  

 

Kâinata baktığın zaman aslında bir bütündür, küll’dür. Mesela insan vücudu bir küll’dür 

ama her bir organ cüz’dür. Her bir organda bir DNA var. O dna cüz’îdir. Dna’ların 

toplamı küllî’dir. Ene, fark edilme nisbetinde Kab-ı Kavseyn anlaşılıyor. Çünkü 

bütünsel bir bakıştır. Kur’an’da “Kab-ı Kavseyn evedna” diyor. Kab-ı Kavseyn tanımını 

Üstad vermiyor, Kur’an kendisi veriyor. Yay olarak söylüyor ama oku demiyor.  

 

Niçin Allah bu örneği verdi? “Velillahil meselül a’la” ayeti → en iyi misali Allah veriyor. 

Allah Kab-ı Kavseyni yay’a nisbet etmiş. Bazı ulema bu yayın uçlarıyla meşgul olmuş. 

Bazı ulema yayın kendisiyle meşgul olmuş. Bazı ulema “yay nedir” diye meşgul olmuş. 

Bazı ulema “insanın karşıtı nedir” le meşgul olmuş. 
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Kur’an anlattıkları var, bir de anlatmak istedikleri var. Anlatmak istediği anlattığından 

çok fazladır. Bazı ulema da “yay örneğini vermişse, oku da anlatmak istemiş” demiş.  

 

 

“Ok, insandır” demiş. 

 

Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah ne yapıyordu? Diye soruyorlar bazıları. Mahiyet-i 

zatiyesi Şuunat-ı zatiyesine, Şuunat-ı zatiyesi Sıfat-ı İlahiyesine, Sıfat-ı İlahiyesi de 

Esma-i İlahiyeye tecelli ediyordu. Keyfiyetini bilmiyoruz. Sonra Esma Sıfata, Sıfat 

Şuunata, Şuunat Mahiyete tekrar tecelli ediyordu. 

Sual: Vacib-ül Vücud Şuunatı kapsıyor mu? 

Elcevap: Hayır. 

 

Sual: Vacib-ül Vücud ile Zat-ı Vacib-ül Vücud’u ayırdınız mı? 

Elcevap: Evet. 

 

Vacib-ül Vücud 
Zat-ı Vacib-ül Vücud 

OK 

Mecul içinde 

her bir ben’e 

→”ben” yani 

“ENE”. 



KAB-I KAVSEYN 1________________________________________________________________ 

 3 

Madem kamptayız, şunu da söyleyeyim: Ben biraz “Vücud” a baktım. Tekvin’in içinde 

“Adem” i görünce sarsılmıştık. Vücud’un içerisinde de “Vahdet, Ehadiyet, Vahdaniyet” 

var. Vahdaniyet zaten zatî sıfat ama bunların asılları var Vücud’da. Vücud’un 

kaynakları orda yani. Mesela Ehad, Vahid esmadır ama Sıfattan çıkıyor. 

 

Sual: Vahdaniyete bakması gerekmiyor mu bu saydıklarınız? 

Elcevap: Vahdaniyet Vücud’a bakmıyor, Zata bakıyor. Ben Vücud mertebelerini 

kastediyorum. 

 

Sual: Bir şeyin her şey, her şeyin bir şeyin olduğu formül ise, bu formül Vücud’un içinde 

mi? 

Elcevap: Evet, aynen onu anlatmak istedim. Her şey bir şeydir, bir şey her şeydir. 

O, Vücud’da işte. Ağacın kökünü, dalını, budağını, yaprağını, kokusunu çekirdeğe 

koymak! Hem de harf ve şekil kullanmadan. 

 

Sual: O ağaç misalinden gidersek, bizim gördüklerimiz dal, budak ve onun esası 

çekirdek midir? Yoksa biz çekirdeği görüp de dal, budak, ağacı mı görmüyoruz? 

Elcevap: Ağacı görmüyoruz kardeş, biz çekirdeğin içindeyiz. 

 

Sual: Yani biz çekirdekteki kanuniyetleri mi görüyoruz? 

Elcevap: Uyanınca. Bu gördüğün dünya var ya, bu alemlerin (Şecere-i hilkatteki 

alemlerin) çekirdeğidir. Biz şu an çekirdekteyiz. Ve biz bu anda ölmüşüz. Ancak 

öldüğümüz alemde ölenler diriliyor. “Mutu kable ente mutu”, “Ölmeden önce ölünüz”. 

Şu anda dünya çekirdektir. Şecere-i hilkat, çekirdeğin içindeki zerratız. Bu nedenle 

anlamlandıramıyoruz. 

 

Biz suretteyiz. Biraz ilerlersen kanuniyete geçersin. Kanuniyet insandadır. Her şeyin 

dört mertebesi var: suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Suretlerini gören de yoktur. 

Dolmuşa bindin, para verdin, gittin havalimanına vs. bu gördüğü suret de değil. Yani 

kısacası: insanlar yaşadığının bile farkında değil. 

 

Vücud; bütünselliğin kaynağı, yani 

• Suret 

• Kanuniyet 

• Hakikat 

• Mahiyet  

Ağaçta ne varsa, çekirdekte de var. Yani o çekirdeğin, o bütünselliğin adıdır → Mec’ul. 

Mec’ul’de her bir ben var. Her bir ben’e → “ben” yani “ENE”. Şecere-i hilkatin detayına 

girmeyeceğim. Kürs; nefsin ve şeytanın takıldığı yer, insan olduğumuzu fark ettiğimiz 

andır. Çoğu insan, insan olduğunu bilmiyor. Peygamberle insanı, insanlık makamına 

çıkartıyor. Bab-ı insaniyettir ki, ism-i Hakk’ın cilvesidir. “Hak” ismine mazhariyetle 

insan, insan olduğunu anlar. 11.hakikat. On bir tane sıfat var. Bu on bir tane sıfatı 

fark eden farka gelir, furkanlaşır ve insan olduğunu anlar. “Enel natikul Kur’an” o zaman 

demiş Hz. Ali ra. Bu konuştuklarımın zuhurat yeridir; Kürs. Şeytan buraya kadar miraç 

yaptırabiliyor. 

 

bütünselliği VÜCUD 
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Mec’ulün bir yönü “mana”, bir yönü “nur”. İhtilafın sebebini göstermek istiyorum. Biri 

esma yönündeki yay Kab-ı Kavseyndir diyor, çünkü gördüğünü söylüyor. Benim 

gördüğümü siz görmüyorsunuz şu anda. Ben sizin arkanızı görüyorum. Sizin 

gördüğünüzü de ben görmüyorum. Siz de benim arkamı görüyorsunuz. Âlim 

gördüğünü söylüyor. Budur yani Arş-ı azam yönüdür diyor, demek böyle bakıyor. Yani 

mana yönünden nur yönüne bakıyor. Diğer âlim esma yönündedir diyor, çünkü oradan 

bakıyor. Yani nur yönünden mana yönüne bakıyor. İkisi de doğrudur ama bana kalırsa 

esma yönündeki yay Kab-ı Kavseyn. Ama her iki yön de doğru, çünkü Allah “Kab-ı 

Kavseyn evedna” diyor. 

 

Nokta-i nazar: 

“Tâ daire-i a’zamiyesinin unvanı olan Arş-ı A’zamına girecek, tâ kab-ı Kavseyn’e, yani 

imkân ve vücub ortasında Kab-ı Kavseyn ile işaret olunan makama girecek ve Zat-ı 

Celil-i Zülcemal ile görüşecektir ki; şu seyr ü sülûk ise, Mi’racın hakikatıdır.” (Sözler 

566) İmkân ve vücub ortası Kab-ı Kavseyn deniliyor.  

 

Sual: Mec’ul, iki Kab-ı Kavseyn’in ortası mı oldu? 

Elcevap: İkisinin ortasında Mec’ul değil. Mec’ul, Kab-ı Kavseyn’den üstündür, çünkü 

Kab-ı Kavseyn’e girmiş.  

 

Esma yönündeki Kab-ı Kavseyn yerine kalın Mesnevi-i Nuriye 641 de Üstad “ölüm ve 

helakettir” diyor. Oraya girilemez. Ama Kab-ı Kavseyn deniliyordu? O zaman orası 

değil, Arş-ı A’zam yönündeki yay Kab-ı Kavseyndir. Esma yönündekine denilemez 

çünkü Mec’ulde vücud yok. Vücud olmayan yere nasıl girilsin? 

 

Esma yönündedir diyen Geylanî Hazretleri idi. Arş-ı azam yönündedir diyen İmam-ı 

Rabbanî Hazretleri idi. Hepsini görelim diye çizdim. Geylanî Hazretlerinin “Zatım ne 

yücedir, zatımı tesbih ederim, bütün her şey ayağımın altındadır” demesinin sebebi, 

kendisini esma yönündeki yay’da hissetti ama Geylanî asrın imamı değildir, kutub da 

değildir, Kutb-ul A’zamdır. Usulden gidelim diye söylüyorum. İmam-ı Rabbanî 

Hazretleri ise; asrın imamıdır ve Geylanî’yi tashih ediyor. 

 

Şimdi edille-i şer’iyeye göre, usulle gideceğiz. Öyle coşma haliyle söylediğimiz 

olmayacak. 

 

Sual: Kab-ı Kavseyn nereyi ihata ediyor, mec’ul neresinde? 

Elcevap: Mec’ul, Kab-ı Kavseyn değil. 

 

Üstteki çizgi mi Kab-ı Kavseyn alttaki 

mi yani Esma yönündeki mi yoksa 

Arş-ı azam yönündeki mi? Biz Mec’ulü 

çizdik ama o yok ki, o berzahtır, 

vücudu yok. O zaman iki çizgi bitişiktir. 

İhtilaf burada başlıyor işte. Ulema işte 

bundan ihtilaf etmiş. Sizin gibi biri 

üstteki gibi duruyor, biri alttaki gibi 

duruyor dedi. Hepsi doğru. 

mana 

nur 

Kab-ı Kavseyn 

Kab-ı Kavseyn 
(Usul olarak burası 

doğru.) 
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Nokta-i nazar: 

Kab-ı Kavseyn’in çizgisini belirlemede ihtilafın sebebi şu olsa gerek. Biri “Odur”, diğeri 

“Ondandır” dedikleri için, biri vücub yönüne bakıyor, diğeri imkân yönüne bakıyor. 

 

Sual: Kab-ı Kavseyn sırf o çizgi olan yer mi yoksa Mec’ulün bulunduğu kısım mı? 

Elcevap: İmkân ve vücub ortası işte. Yani imkân bitiyor Kab-ı Kavseynde. Geylanî Hz. 

bitirmiş imkânı, kendisini artık mevcudat kabul etmiyor. “Şanım ne kadar yücedir. 

Şanımı tesbih ve tenzih ederim” demiş. Muhyiddin-i Arabî Hazretleri gitmiş, gelememiş. 

Geylanî Hazretleri gitmiş, gelmiş, kendisini tashih etmiş. O sözü diyebilmesi için, 

imkân, mahluk kavramı bitmiş. Bittiği için onu demiş ve dediği için oraya Kab-ı Kavseyn 

demiş. 

 

Sual: Muhammed asm mi’raçla mec’ul olan, kendi ben olan, berzah olan oraya 

girmişse, orası imkandır. İmkân ve vücub ortası değil mi mec’ul? 

Elcevap: Mec’ule girmiyor. Oraya geçince ona fena-i mutlak deniliyor. Kudsî zat ne 

oluyor? Yani elma → tomurcuk → çiçek → dal → gövde → kök. Daha gidecek yeri 

kalmadı. Mec’ul; her şeyin çekirdeği. 

 

Nokta-i nazar: 

Kendi hakikatına geldiğinde, nuruna baktığında yani bütün şecere-i hilkate doğru 

baktığında, o imkânın başladığı bir sınırı görüyor. Kendi hakikatının tezahürünün 

başladığı yer dediği orda bir Kab-ı Kavseyn. Bir de kendi hakikatının mana yönüne 

baktığında, orda da kendi hakikatının aslı olan mana tarafında da bir sınır görüyor. 

Kendi hakikatı olan Ene’yi, Kab-ı Kavseyn’in içinde görmüş. 

 

 

 

 

 

Gelelim “ok” a. Ok o kadar mühim ki, sırf onu göstermek için bu kadar konuştuk. “Kab-

ı Kavseyn evedna” diye niye yaya benzetmiş Allah Kur’an’da? Bu yay, kâinatın yarısı 

manasında. Öteki yarısı kim? Atıldığı yerde kendisini tamamlayarak daire olacak, daire 

yapandır. O da oradan atılan Ok’tur. O Ok’ta → alem-i şehadetteki insandır. (Bak 

yukardaki şemaya). Kab-ı Kavseyn yarım daire ise tamamlanması gerekiyor. Nasıl ki 

yukarda, Allah var iken hiçbir şey yok idi, kendi kendine tecelli ediyordu diye anlattım. 

Yani birbirini tamamlıyordu. Kab-ı Kavseyn niye yarım? Yay diyor Cenab-ı Hak. İşte o 

yay tamamlanması gerekiyor. Fizikteki yarık deneği deniliyor ya, hani bakana göre 

değişmesi. İşte bu sefer bu zatta başladı buradan dalga göndermeye. Ve daireyi 

bütünledi. Daire bütünlenince, şöyle oldu: 

 

Mec’ulün vücudu olmadığı için böyle de düşünebilirsiniz. 

Kab-ı Kavseyn iki yayın ortası. 
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Yani bütünsel olarak. Neredeyiz? “Allahu nurus semavati velard” → nurdayız. Allah’ın 

nurundayız. “Ben kâinatı senin için yarattım” dedi Allah cc. “Ben de senin rızan için terk 

ettim” dedi Resulullah asm. Yay tamamlandı. Ok → İNSAN. Biz neredeyiz? Su buzun 

neresinde ise, Allah’ın esmasında da varlık ve biz öyleyiz. Yani buz donmuş su ise, 

Esma-i Hüsnaların cilve, cemal, nakış, sanatı donmuş ben olmuşum. O benim suretim 

olmuş. Zahirde yetmiş den ziyade esma gözükür. 

 

Şimdi Kab-ı Kavseyn’e giriyoruz: 

 

Kâinat parça parça iken, ene → bütünün bilgisi ve keşfidir. 

 

Mec’uldeki Ene bütünün bilgisidir. Kime? Keşfedene! Kâinattır, Kur’an’ın vücud-u 

haricîsi. İnsandır, Furkan tarafı. Kimdir Furkan? Fark edendir! İşarat-ül İ’caz’da var. 

Bütün kâinat insanda dürülmüştür. Kendini küçük zannetme. Kim fark etmişse, o’dur 

Kur’an. Ne kadar? Fark ettiği kadar. Ne ile fark edecek? Kâinat parça parça iken bir 

bütündür. Kim der bütün diye? Ene’yi fark eden... Bunun için bir Nur-u Muhammedî 

olsa yetiyor. Bir kişi. İmam-ı Rabbanî Hazretleri olsa yetiyor. Bediüzzaman olsa yetiyor. 

Ayrı ayrı parçalar iken bir bütündür. Ama bütünü parçalarda iken bütünü gören, Ene’yi 

fark edende olur. 

 

Tüm kâinat insanın içinde, insan da bedensel ve ruhsal itibariyle Şecere-i hilkatin 

içinde. 

 

Fihi-ma-fih → içim dışımda, dışım içimde. Ben bende doğmuşum. Yani şecere-i hilkat 

insanın açılımı değil mi? Ruhum Arş-ı A’zamdan, aklım Levh-i mahfuzdan vs. sonra 

hülasalanmışım. Dikkat ederseniz yukardaki daireler yarımdır. Onları tamamlayacak 

insandır. Tamamlayan insanındır o karpuz şeklindeki şemamız. Biz bu kâinatın 

hakikatı olarak bir noktada doğduk. Peki bu kâinat nedir? Kâinat; benim dışa vuruşum. 

O zaman ben nerde doğdum? Ben bende doğmuşum.  

 

Nokta-i nazar: 

Oradan gelen rububiyetler, bizden giden ubudiyetler ile birleşince, uluhiyet oldu. 

 

 

 

İnsan burada 

kaldı.  

Burada Vacib-ül 

Vücud kaldı. 
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Mesela mesafe olarak ileride bir ağacın yetişmesini istiyoruz ama geçemiyoruz, 

düşman var. Yaya bir tane tohum taktım, attım oku, tohum oraya düştü. İşte bizi 

gurbete attı. Âdem as’ı Cennet’ten çıkartan hakikat bizi de asliyetimizden ok’a bindirip 

fırlattılar alem-i şehadete. Üstad da böyle tabir kullanıyor. Hilkat bizi alem-i şehadete 

fırlattı diyor. Ok’un atıldığı yer… 

 

Ne mutlu bunu fark edip kendisini merak edenlere! Şu an siz de merak içindesiniz. 

Merak eden kim? Ben. Merak edilen kim? O da ben! Ben, bendeyim zaten. Ben, 

bendeydim. Ben, bende geldim. Ben, bende bunlar oluyor. Çünkü kâinat benim vücud-

u haricim.  

 

Hadis-i kudsi: “Ben bir gizli hazine idim. Keşfedilmek istedim.” Başka bir hadis-i kudsî 

(bil-mana): “Beni mi anlamak istiyorsun, samimi misin ey kulum?” “Evet ya Rabbi!” 

“Beni anlamanın yolu kendini anlamaktan geçer. Çünkü ben Sır’ım. Sen kimsin? Benim 

sırrımsın.” Hadis-i kudsî: “Herkesin bir sırrı var. Benim sırrım insandır, ben de insanın.” 

Sır insansa, insan kendisini merak ederse, sırların sırlarını merak ediyor. Sırrın sırrını 

merak ediyor. 

 

Tüm kâinat insanın içinde, insan da bedensel ve ruhsal itibariyle Şecere-i hilkatin 

içinde. Yani cismaniyeti ve bedeni kâinatın içindeyken, ruhu şecere-i hilkatin içinde. 

 

Yani bedensel itibariyle, cesed itibariyle alem-i şehadette, cismaniyetiyle kâinatın 

içinde, ruhuyla şecere-i hilkatin içinde. Kâinat; Arş’a kadar olan kısımdı. Cismaniyeti 

itibariyle kâinatın içinde. Kâinat, cismaniyetin dışında. Cismaniyet kâinatla alakalı, 

ruhsal değil o. Ruhu ise; şecere-i hilkatle alakalıdır. Bu nedenle ruhumuzla şecere-i 

hilkatteyiz, cismaniyetimizle kâinatın içindeyiz. Ama onlar bizim dışa vuruşumuz. 

Bizden yapılmış. 

 

Bu psikolojide şuna yarıyor: Her şey mec’ul çekirdeğinden yaratıldığı için ve bu 

çekirdeğin bir numunesi insandadır. Bu alemler insandan yaratılmıştır. Bu alemler için 

Hayat bahsinde “insanın ecza ve efradı hükmündedir” deniliyor. Lem’alar 338: “Hem 

hayat vasıtasıyla ecza-yı kâinat onun efradı hükmüne ve kâinat ise, nev’i hükmüne 

Rububiyet  

Ubudiyet  

Daire ise; Uluhiyet. 



KAB-I KAVSEYN 1________________________________________________________________ 

 8 

geçer…” Ne işe yarıyor? Cennet ve Cehennem var. İnsanın en büyük korkusu ölüm 

korkusudur, cehennem korkusudur. Oysa cennet de cehennem de insanın türevidir. 

Yani insandan yaratılan hakikattir. Yani insanın gölgesidir. Cennete âşık olan 

gölgesine âşık olmuş. Üstad “bende ne cehennem korkusu ne de cennet sevdası var” 

diyor Emirdağ Lahikasında. “İmanım yanıyor, evladım yanıyor içinde” diyor. “İmanım 

tutuşmuş, onu kurtarmaya gidiyorum” diyor. İman; emin olma makamı. İmanın nihayet 

mertebesi Mec’ul. Ondan sonra iman yoktur. 

 

Demek ki; ben, bende doğmuşum. Ben, bende seyahat ediyorum. Şu anda oturduğun 

yer neresi biliyor musun? Sensin. Elinle kolunun tozunu silen de sensin, silinen de 

sensin. Bundan farklı değil elimle masayı silsem, koltuğu silsem. Aynı, bunlar senin 

cesedin. Bir tanesi dedi ki: “Nemrud ve Firavun’lar nedir ya?” Yani vücudumun ecza ve 

efradı ise, o da -af edersiniz- büyük bağırsakla atılanlardır veya ölü hücrelerdir. 

 

Sual: Kab-ı Kavseynde iman yok dedik. Peki şuunata, sıfata, esmaya hangi bağ ile 

gideceğiz? 

Elcevap: Oraya hiç gidemeyeceksin. Orası ölüm ve helakettir. B. Mesnevi-i Nuriye’de 

geçiyor bu. Hatta aynı sayfada yani B. Mesnevi-i Nuriye 641 de: “Her şeyin yanında 

olabildiğin vakit’’ (mec’ul). Her şeyin bir şey olduğu yer. Yani ağacın çekirdeği olduğun 

an! Biz detaydayız. Uçaktır, gitti, açıldı, cehennem var, öleceğiz, kalb krizi vs. → bunlar 

bütünün parçaları. Bunlarla meşgul olmayacaksın, çünkü senin işin değil bu. Senin 

işin başka bir şey. Şecere-i hilkat olmaktır. Üstad “büyük insan olmak” diyor. Alem-i 

şehadette insan küçük kâinat, kâinat ise büyük insan. Hatta öyle terakki ediyor ki.. 

Lem’alar 338: “Çünkü mahiyet-i insaniye birdir, inkısam-ı gayr-ı mümkündür.” Bir 

tanedir. Ağacın kökünde beş-on çekirdek olmaz. Bir tanedir. Meyvede çekirdekler çok 

olur. Ecza-i kâinat → insanın efradı. Kâinat ise → nev’i hükmüne geçer diyor. Bu 

ne demek, düşünebiliyor musun? Cennet-Cehennem kâinatın içindedir, biliyor musun? 

Cennet, insanın bir ferdidir, bir hakikatıdır, bir dışa vuruşudur. 

 

Nokta-i nazar: 

B. Mesnevi-i Nuriye 642: “İ’lem! Kat’iyyen bil ki! Cenab-ı Allah (C.Şanuhu) bize bizden 

daha yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Evet onun bize bizden daha yakın 

olduğunun şahidlerinden birisi; onun pek zâhir olan her şeyde ve bizdeki tasarrufudur. 

Eğer biz onu, onun tasarrufunda bulmak üzere yakınlaşmak taleb etsek, bulamayız; 

İlla ki, her şeyin yanı olan bir makam-ı küllîde bulabiliriz. Faraza terakki ede ede, daire-

i imkânı ihata eden her şeyin yanı olan makama da çıksak, yine de tam bulamayız. 

Ancak daire-i vücubdaki izzet, azamet ve Kibriya içinde mütecelli olan esma ve sıfat 

ve şuunatının seradıkları olan pek çok nuranî hicabların arkasında bulabiliriz.” 

Her şeyin yanı olan makam → Mec’ul makamı. 

 

Mütecelli → mahiyet, şuunat, sıfat ve esmanın birbiri içinde döngülü tecellisi. Bunun 

arkasını bulmaktır. Çünkü böyle bir şey yok orda. 

 

Demek Kab-ı Kavseyn; seni alem-i şehadete fırlatandır. Yayı arkaya doğru çekeriz 

ki ok öne doğru daha hızlı gitsin diye. Bu cümleyi psikolojide kullanıyorum. Bazen bir 

musibet, bir dert odur bizi geri çeker. Gaye, daha ileriye geçmek için. Mesela ölüm, 
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yayı arkaya çekmektir. Niçin? Alem-i şehadetten çıkmak için, daha ileriye atlamak için. 

Yay nedir peki? Şecere-i hilkattir, Kab-ı Kavseyndir. 

 

Sual: Tamamı mı? 

Elcevap: Evet. Madem soruldu. Mesela Ene’de ruh var, hayat var ama bizim bildiğimiz 

gibi vücud-u haricî olarak yok. Kab-ı Kavseynde hakikat olarak var, atom ve cismaniyet 

şeklinde değil. İnsanı, imkân ve vücub ortasında iken mec’ulü şecere-i hilkat yayı ile 

fırlattı. Fırlatan mancınık gibidir. Seni atan, gurbetlere atandır. 

 

Nokta-i nazar: 

Aslında yukarıya doğru gitmiyoruz da kendi o Mec’ulün derinliklerinde sonsuz o 

berzahta gidiyorsun ki yukarıyı bulasın. 

 

Burası ne garib bir memleket. O Kab-ı Kavseyn’in attığı o ok sensin. Şecere-i hilkat; 

yayın kendisidir. Ok; insandır ama okun içine takılan Ene’dir. 

 

Ene’ler nahnü olacak. Ene toprağa atılacak, kendisini yırtacak- Ene’yi yırt diyor Üstad- 

ki nahnü çıksın. Yay; Şecere-i hilkat. Ok; insandır. Kürs’deki insan mahluktur, 

bütünselliktir ama oka takılan Ene’dir! Şimdi burası Bodrum değil, çam dağları, 

zeytinlikler, deniz, haha huhu, lakara lukara. Mesela dün gece şarkı çaldı dışarıda. 

Hem garibime gitti hem hoşuma da gitti. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu, müzik 

çıktı, denizde yüzmek çıktı, haram çıktı, kadın çıktı, erkek çıktı. Dünyada sahne aldık. 

Bu müzik nerden çıktı? Tövbe. Vücud-u harici olan her şey Allah’ın esmasında. Allah 

haram dedi haram olur. Zatında haram yok. O noktadan baktığın zaman haram-maram 

kalkıyor, değişik hâlet oluyor. Allah bir şeyi nehy eder, haram olur. Emreder hasen olur, 

farz olur. Şeytan Mudil esmasıyla yaratılmıştır, melek de Nur esmasından. Fark eden 

bir şey yoktur. Alem-i şehadette “bu doğru, bu yanlış” dedi ve yanlış kavramı çıktı. 

Mesela Yahudilerde cumartesi çalışmak haramdır, bizde helaldir. İçki için Hristiyanlara 

hiç bir şey demedi, bize olmaz dedi. Yani içki zatından değil, Allah dediği için haramdır. 

Domuz eti haram, çünkü Allah dedi. Ona demesin, buna demesin, kâinatın içerisindeki 

objeleri, şekilleri ve hareketleri nasıl tanımlayacaksın? Bir nisbet olması lazım. Her şey 

her şeye geçişli olur. Bir yerde durman gerekiyor, nisbet etmen için. Mesela kâinatın 

güzelliklerinden daha güzel bir şey var. O güzelin güzelliğini ortaya çıkaran çirkinin 

çirkinliğidir. Mesela beka istiyorum. Dünyada beka yok. Ölmek istemiyorum ama öyle 

bir şey yok. Madem dünyada beka yok ve ben istiyorum. Dünyada beka olmaması 

eksikliktir, nakıslığıdır. Bize ne anlamlandırıyor peki? Mükemmel bir aleme yol açıyor. 

Eğer istediğim her şey burada olsaydı, ahirete iman teklif edilemezdi ve iman 

etmezdim. “Bekaya seni mazhar edeceğim” diyecek. Zaten bekadayız. “Hastalık, 

musibet, dert yok, her istediğimiz olan bir alem vereceğim” diyecek. Biz zaten ordayız. 

Demek ki ahireti bize gösteren, isbat eden fıtratımızın isteyip de kâinatta olmayan 

cevaplarıdır. O zaman o cihetten ahiretin yoludur; fıtratımızın karşılıklarının burada 

olmaması. Kâinat nakıstır. Dünya nakıstır. Bu nedenle nakıs mükemmeli gösteriyor. 

Buna misal Mesnevi’de var: Bir bahçe düşünün diyor. Nizamdan şüzuz etmiş taş, 

kayalık vs. Bunları bahçeye koyarlar ki bahçenin güzelliğini arttırsın. Güzelin güzelliğini 

arttırmak için. Güzeldir ama kimse anlamaz onu. O zaman kâinattaki nakıslıklar güzelin 

güzelliğini arttırmak noktasında değişik bir güzeldir. 
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Nokta-i nazar: 

Ya zatı itibariyle güzeldir ya neticesi itibariyle güzeldir, der üstad. 

 

Şu fıtratımızda olup da kâinatta olmayanların olmaması kadar mükemmel bir şey 

yoktur. 

 

Sual: Hangisi âfâkî tefekkür, hangisi enfüsî tefekkür? 

Elcevap: Şecere-i hilkate bakalım. Sidret-ül münteha; cennet ve cehennemin nihayet 

hududu, cismaniyetin son hudududur. Oraya kadar olan kısma kâinat denilir. İşte 

kâinata kadar olan kısım → mülktür. Ondan sonrası melekuttur. Bir çoğunuz gayb ile 

melekutu karıştırıyorlar. Sen zahirsin, gayb ise metafizik alemidir, elektronlar dünyası, 

melekler alemi. Gayb; mülkün arkası demek. Fakat mülk; kâinat kısmıdır. Melekut; 

ondan daha ileri olan kısımdır. 

 

 
 

 

 

 

Dolayısıyla kâinatı tefekkür edersen, mülktesin. Ondan yukarısını tefekkür edersen 

melekûta dönüşüyorsun. Kab-ı Kavseynde artık mülk ve melekuttan konuşmuyoruz. 

Peki neyi konuşuyoruz? İmkân ve vücubun berzahını konuşuyoruz. Üstad değil Allah 

“yay” misalini vermiş. Ulema yayın bir ucuna iman, diğerine İslam demiş. Mülk ve 

melekut demiş. Vücud ve adem demiş. Neler demişler. Demişler de demişler. Allah 

onlardan ebeden razı olsun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yay; şecere-i hilkattir. Ok nerde? Ok, takandadır. Yay bende. Gitmek istiyorsan → ok 

ol! Bunu hatta bir şarkıda duymuştum. “Bir yaya takarlar beni, atarlar beni” diye. Çok 

hayret etmiştim. Bu mutlaka bir yerden kaynaklanıyor, demiştim. 

 

melekût mülk 

• İslam 

• Mülk 

• Adem 

 

• İman 

• Melekut 

• Vücud 
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Niye ok yok? Çünkü ok → sensin. Anne karnından da öyle çıkıyorsun. Anne karnı; 

Kab-ı Kavseyn. Sen de ok’sun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nokta-i nazar: 

Sanki şecere-i hilkat ve mec’ul dahil olmak üzere hepsi → Vacib-ül Vücud’un ademi. 

Vücudu ise; Şuunat, Sıfat, Esma. Mahiyet-i zatiyesi her ikisini tutuyor.  

 

Hepsi doğru biliyor musun? Burada bir tane doğru yok. Bir tane itiraz eder, çünkü 

mülktedir. Dediği doğrudur, oradan bakınca. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin zamanında 

yüksek binalar olmadığı için şöyle demiş: “Buradan bakarsın, ağaçtan bakarsın, 

dağdan bakarsın. Hepsinde farklı görürsün.” Şimdi ola derdi ki: “Beşinci kattan 

bakarsın, on beşinci kattan bakarsın, bir de bu tarafa bakarsın.” Herkesin dediği doğru, 

küfür olmamak şartıyla. Mesela biri Mec’ulün nur yönüne bakar. “Allahu nurus semavati 

vel ard” der. Diğeri mana yönüne bakar, yani zatı görür, artık bir şey konuşmaz. 

Muhyiddin-i Arabî mana yönüne baktı. Suçu neydi? Ona “bil” dendi, “bildir” denmediği 

halde bildirdi ve bu nedenle beşerin eliyle tokatladı Allah. “BİL AMA BİLDİRME”. Mana 

yönüne bakıyor. Bu da Allah’ın hoşuna gidiyor. 

 

Allah’ı insan gibi düşünmek, beşer oluşumuzdandır. İnsan Allah’ı insan gibi 

düşünmüyorsa, o insan olmaya başlamış demektir. Beşer şerlerle dolu.  

 

• Allah’ı insan gibi düşünüyorsan → Beşersin. 

• Allah’ı insan gibi düşünmüyorsan → İnsansın. 

 

Çünkü Allah da ayetinde “eğer böyle düşünürsen, hayvandan daha aşağıdasın” diyor. 

 

Alem-i şehadet bir top gibi. Biz o topun içindeyiz. Fırtınada gemi batarken eskisi gibi 

sandal olmaz gemide. Bir tane balon var. O balonun içine girerler, balon kapatır. Bir 

haftalık erzak ve oksijen var. Bu balon okyanusun dibine de batsa, hiç önemli değil. 

Basınca duyarlıdır, çünkü oksijen var. Fırtına dindiği zaman balon yukarıya çıkar. Biz 

böyleyiz. Varlık → okyanustur. Balon → dünyadır. Biz, fanusun içindeyiz. Geylanî’ye 

göre fanustayız. Balık fanusun içinde dönüp duruyor. Dünya onun için çok büyük. Eğer 

bizim gibi düşünseydi, kafayı yerdi. Biz fanustayız. Fanus olduğunu anladığım 

zaman → fanus bizde. Dışarıdan bakarsan araba şoförü götürüyor. İçerden bakın, 

şoför arabayı götürüyor. 

 

Eğer mana istiyorsanız, içinizdeki meyille buraya göndereceksiniz. Lafız şart değil. 

Yine sizden size gelecek. Çünkü bir yerde hiç kimse yok. Siz sizdiniz, siz sizsiniz. Biz 

ise size geldik. 
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Sual: Celal ve Cemal → cem-ül cem’i, cami-ül ezdadı → Kemal. Ama Cemal ve Celal 

hiçbir zaman yok olmuyor? 

Elcevap: 24.Söz’de anlatıyor. Celalde cemali, cemalde de celali görüyor. Kim bu? 

Soru sorabilirsen, bu Kemal’dir. Bu nedenle Celalî esmaların bütününe Sübhanallah, 

Cemalî esmaların bütününe Elhamdülillah denilir. Onu orda, onu da orda gören Kemalî 

esmalar var. Ona da Allah-u Ekber denilir. Bunların cem-ül cem’i namazdır. Namazın 

da cem-ül cem’i tesbihtir. Namaz kıldıktan sonra sadrınız yani göğsünüz namaz 

kıldığınız yönde olarak Sübhanallah, Elhamdülillah, Allah-u ekber deyin. Tesbihatı 

istersen yolda yap. 

 

O bende bir Ben var ki, Ene Mec’ulde. 

 

Bende bir Ben var ki her şeye sahiplenen. Benim gömleğim, benim atletim, benim 

hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen → o Ben. Bunu fark etmişse, selam olsun 

ona. Bende bir Ben var ki, benden içeru. Onu fark ettiği için, mec’ulü fark ediyor. 

 

O bende bir Ben var ki, Ene Mec’ulde. O ki, o bir kapı. Aynı zamanda da bu kapının 

tokmağı yok, kilidi de yok. 

 

Sual: Nasıl açacağız o zaman? 

Elcevap: Hafız Ali girmiş. Barla Lahikası 185: “Bu mübarek risaleyi, Süleyman, Zeki, 

Zekai ve Lütfü kardeşlerinle okurken, hayalime bir büyük müzeyyen bir saray gösterildi. 

Aslı ve hakikatını ve vüs’atini ve müzeyyenatını temaşa için ruhen çıktım baktım ki, 

yorgun ve nazarım kesik bir tarzda geriye döndüm. Zekai kardeşim devam ediyordu. 

Tekrar o saray şeklinde mutantan, revnakdar, kıymetçe, mahiyetçe aynı ufak bir saray-

ı vücud alemi gördüm. Ve feth-i bab edip temaşa etmek istedim. Anahtarı yoktu. Birden 

kardeşimin ağzından Bismillahirrahmanirrahim işittim. Kapı açıldı. Elhamdülillahi alâ 

nuri’l-iman ve hidayeti’r-Rahman dedim.” 

Zekai konuşuyor, Hafız Ali yaşıyor. Bir de Üstada saf saf anlatıyor. Bunlar dolaşmış. 

Hasan Feyzi abi de Tarihçe-i Hayat 540 da: “Kab-ı Kavseyn’den alıp dersimi bildim ki 

ayân” dedi. Dersimi Kab-ı Kavseyn’den aldım diyor. Risale-i Nur’la nerelere gidiyorlar. 

“Ayinedir bu alem, Her şey Hak ile kaim…Mir’at-ı Muhammed’den Allah görünür daim.” 

Biz Risale-i Nur’a Allah’ı seyretmeye çalışıyoruz. Evet, Risale-i Nur aynasıyla Allah’ı 

seyretmeye çalışıyoruz. 

 

Latife-i Rabbaniye Allah’ı seyretme üzerine kurulmuş. Görüyor mu Allah’ı? Kokuyu ne 

zaman gözle görürsen, sesi ne zaman bu gözle görürsen, Latife-i Rabbaniye’nin de 

Allah’ı gördüğünü o zaman şahid olursun, o şekilde. Latife-i Rabbaniye Allah’ı 

gördüğüne delil → rahatlamandır. Hazır olanın Huzur’udur. O hazır olan zat hazır 

olmasaydı, huzur olmazdı. O zaman Latife-i Rabbaniye Allah’ı görüyor. Latife-i 

Rabbaniye’nin vazifesi budur. Ama kör olası cehalet, Allah’ı görmeyi göze indirgedi, 

gözle şekil bekledi. Ama sormadı bu akıl. Acaba kulağın gördüğünü gözün görme 

şeklinde mi istiyoruz? Burnun görmesini gözün görmesi gibi isteme hakkımız olmadığı 

gibi, vicdaniyatın içerisindeki –vicdanın kendisi değil, daha dibi olan- bir Latife-i 

Rabbaniye’nin de Allah’ı görmesi, bizim gözün görme cinsinden değil. Latife-i 

Rabbaniye’nizin şu anda Rabbinizi gördüğüne delilim, şu anki huzurunuzdur. 
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Nokta-i nazar: 

Kab-ı Kavseyn makamına çıkmak istiyorsanız, Latife-i Rabbaniyenizi inkişaf ettirin, 

çalıştırın. Çalışmasının neticesiyle çıkılıyor. 

 

O ki bir kapı. Aynı zamanda da kapı değil. Tokmağı yok. Kilidi yok. Varlık anlayışından, 

libasından çık artık! 

 

Varlık anlayışının sana giydirdiği libaslardan, elbiselerden çık artık. 2.Söz’de “iman, 

ruha giydirilen libastır” deniliyor. Fena-yı mutlak olan o zat, ondan da çıkmış. 

“Ruhunuza iman libasını giydirin ki, ateş dokunmasın. İbrahimvarî olunuz” deniliyor. 

İbrahimvarî olmak ne demek? Ruhumuza iman libası giydirdiğini girildiğini yani giriliyor, 

giydirildiğini fark edende İbrahimî meşreb başlamıştır. İman; ruha giydirilen bir libastır. 

Yani iman da giydirilmiş. 

 

Varlık anlayışından yani şuurun bize giydirdiği libaslardan sıyrıl! Yani tecerrüd. Bu 

derslerle tefekkür ediyoruz. Kayalar serttir ama vura vura, bir derste iki derste, bir 

derste iki derste artık “hâlet” oluşuyor. Varlık anlayışından ve bu anlayışın giydirdiği 

elbiselerden çık! 

 

Bunu Cennet’te değil, bedensel hayatında iken, alem-i şehadette iken, hakikatinde iken 

bilinecek şeylerdir. 

 

Bunlar Cennet’te bilinecek şeyler değil. Bilinseydi, buraya gelmezdi. Bu, burada bilinir. 

 

Bunlar ancak görünmeyen olarak görünürler sende. 

 

Hissedilmeden hissedilenlerdir. Anlaşılmadan anlaşılan şeylerdir bunlar. Fark etmeden 

fark edilenlerdir bunlar. Misal kamera ile bir şey çekerken kameranın önünden bir şey 

geçer gider, kuş uçar vs. onu sen çekmedin. O kamerana girdi. Bunun gibi. Kime? Her 

arayana olmuyor. Ama olanlar arayanlarda oluyor. İsa as’ın ayetinde “Her isteyene 

verilmiyor ama verilenler isteyenlerdir” deniliyor. O isteyenlerin içinde birkaç kişi. Bu 

dersler nedir peki? “Bu hakikatlar size verilecek” diyor Havariyyunlarına. Onlar da 

“Nasıl anlayacağız bize bunlar ahirette verilecek diye?” sordular. “Verildi ya size, 

verilenlere verilecektir.” Verileceğine delil → verilmesidir. Ama her isteyene 

verilmiyor. Hakperestlik iddia etmek doğru bir şeydir ama hakperestlik kendisi değildir. 

Bazen hakkı ararken başına batıl bile geçiyor. Doğru bir şey ararken, yöntemi yanlışsa, 

bu niyeti de geçmiyor. Bazen bir şeyi koruyayım derken çok şey kaybediyoruz. Bu 

Mesnevi- i Nuriye’de geçiyor. Yani zahiri, kılıfı aman koruyayım derken, batını 

kaybettik. 

 

Adeta Musa as’ın Tur’da, çalılarda seslenen ağaç gibi olacak sana. 

 

Çalı. Tur dağı. Musa’ya. Çalılarda. Seslenen gibi olacak sana. Ummadığın yerde, 

ummadığın bir şekilde olacaktır. Ne mutlu onu fark edene. Musa as görmek istedi. 

Ruhunda olabilirdi, kitap okurken olabilirdi, namaz kılarken olabilirdi ama çalıları tercih 

etti. Çalı! Neyi çağrıştırıyor size? Musa’ya, Tur’da, çalılarda, gözüktü. Çalılarda 

gözüktü. (Aynen bizim saçlarımız gibi) Ve Musa as, çalılarda gözükünce, bihuş oldu 
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ve bayıldı. Onun izi kaldı aşağıda. Uyanınca çalıda yoktu ama taşıdığı yerde vardı. 

Çalı. Bazı çalılar zehir saçıyor, biliyor musun? Bazıları da meyve saçıyor. Gelecekte 

kadın saçı organ olduğunu görecekler. Şu anda süs gibi gözüküyor. Nasıl ki artık yer 

yer kanı da karaciğer, böbrek gibi bir organ olarak kabul ediyorlar. 

 

Allah cc: “Ben→ 

• hakikatın hakikatıyım, 

• sırrın sırrıyım, 

• delilin deliliyim, 

• gerçeğin gerçeğiyim, 

• doğrunun doğrusuyum.” 

Ben kimim? BEN → BEN’İM. 

 

 

06.10.2018 

Bodrum kampı 
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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, 

Musa as’a çalılarda olmuş. Çünkü ru’yet orda olmuş. Ru’yetin olduğu yer; Kab-ı 

Kavseyndir. 
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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. 

 

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. 

Geniş                        
RAHİM               
(Ruh) 

Yüksek        

VEDUD          

(Kalb) 

Derin                    

HAKÎM    

(Dimağ) 

Bunu tamamlayan 

kişide oluşandır 

→daire. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rahman  Rahim Kerim

  

Kuddüs  
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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 

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 

Adl  



KAB-I KAVSEYN 2____________________________________________________ 

 20 

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.” 

 

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, 

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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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 

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 
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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. 

 

Onun yeri yok ki bir yere ulaşsın. 
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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. 

Mevcudat insanla anlam bulma nisbetinde mevcud vücud buluyor. Yoksa ademe 

atılıyor. Bu Risalede sarih ifadeyle geçiyor. 

 

Vücudun dilsiz dilidir; Âdem. 
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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. 

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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

kardır. 

 

06.10.2018 / Bodrum kampı 
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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. 
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Kararlı denizsiz deniz, huzurun kendisidir O. Bilgiyle oyalanıp durur çoğu insan! 

 

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.. 
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“Be” aslında yay’dır. 

 

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 

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

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

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: 

Mahiyet 

Hakikat Kanuniyet 

Suret 
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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.  

 

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. 
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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 

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

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

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

Muhammedî’dir, Mec’uldür. 

 

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

i a’zama mazhar oluyor. 

 

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

yaşanıyor. Gelmeler, gitmeler oluyor. Buna şahid olacaksın. Uydurukcasıyla tanık 

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. 
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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 

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

“ölümsüzüm” dememiş. 

 

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? 
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Elcevap: Evvelini anlatmak gibi gözükürken ahiri anlatıyor. 

 

Sual: Evvelde dört ismi cem mi etmiş? 

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… 

 

07.10.2018/Bodrum Kampı 
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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 

sen şahid ol kendine. Ağaç yapıyorum, araba yapıyorum dese bu heyecan vermez. 



KAB-I KAVSEYN 4____________________________________________________ 

 43 

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, 

cevaplayacak kişi var. İkilem oldu, sen ve ben. “Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi 

bizden mi sorarlar?” dedi. 
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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. 

 

Doğum ve ölüm senin aleminde bazı şeyleri uyandırma ve inkılab meydana çıkması 

içindir (bir manada). 
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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” 

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 
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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. 

 

Şeytan bildiklerimi benden biliyor. 

 



KAB-I KAVSEYN 4____________________________________________________ 

 47 

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 

onu. Allah Resulü “Aklınızla ve vicdanınızla baş başa kalırsanız, vicdanınızı tercih 

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

 

Sual: Esmaları kasd etmek gibi bir şey olur mu? 
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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) 

 

 

07.10.2018 / Bodrum kampı 

 

• şahiddir, 

• meşhuddur, 

• vaciddir, 

• mevcuddur.” 

Mana-yı ismiyle 

• fânidir, 

• mefkuddur, 

• hâdistir, 

• madumdur. 
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İnsan, adem ve mevcud arasındaki birliğin vücududur. Bu öğrenmekle değil, şahid 

olmakla keşfedilir bir hâlet-i ruhiyedir. 

İş Allah ile bitmiyor, başlıyor! 

Alemimizde bu hâleti aktif edendir; Kab-ı Kavseyn. 

 

Çünkü görünenler geçicidir. Görünmeyenler bâkidir. 

 

Vardan var etmek → Hâlik.     Yoktan var etmek → Yaratmak. 

 

Sual: İcad nedir o zaman? 

Elcevap: Vücud vermek. 

 

Sual: Vardan var etmek; icad…Yoktan var etmek; halk değil mi? 

Elcevap: İcad; mevcud vücuddan ortaya çıkıyor. Hâlik; vardan var ediyor. Birisi 

yaratılmak yani topraktan elma yapmak. Ötekisi ise; ona hükmetmek, şekil vermek. 

Yoktan var etmek de; yaratmak. 

 

İnsanın sureti → halk edilmiş. Ruhu ise → yaratılmış. 

 

Halk edilmiş; yani batının dışa vuruşu. Yaratılmış; yani yoktan var edilmiş. 

 

Kâinatın (senin alemindeki) şu andaki sureti, senin şu andaki suretin gibidir. Biz 

kâinatın suretiyiz, hulasa-i camiasıyız.  

 

Nokta-i nazar: 

Kâinatın tevhidiyiz biz, İsm-i Azamıyız. 

 

Yaratmak – halk etmek – icad etmek. Birisi: vardan var ediyor. Topraktan sudan, armut 

yapıyorsun. Bir de ona suret veriliyor, anlam veriliyor. Bir de o toprağı hiçlikten 

yaratıyorsun. Beni etkileyen nokta şu: hep merak ederdim. Acaba kâinat nasıldır? Şu 

anda ne yapıyor? Senin kâinatın. Şu anda senin suretin gibidir. Sistemi ise; senin 

hakikatındır, hâletin, içsel yapısı. Kab-ı Kavseyn; yaratılmana şahid olmaktır. Allah-

hâşâ- olmayan beni, vücud vermeden, Ene’ye dedi ki (tahayyül-ü küfür küfür değil, 

tefekkür-ü küfür küfür değil): “Gel. Sadece sen ve ben varız. Kâinatı yaratacağım. 

Senden yaratacağım. Şimdi senden seni yaratacağım. Seyret!” Buna İşarat-ül İ’caz 

161 de “Allah canibinden, kudretin azameti altında bakarsa...” Allah “Bak, yaratılmana 

şahid ol!” dedi. Sen nasıl yaratıldın, sen nasılsın? Allah, senden seni yaratırken 

yaratma anındaki şahidliğinden yaşanan hâlet-i ruhiyedir; Kab-ı Kavseyn… Şu 

anda kainat nasıldır? Olduğun gibidir. 

 

• Vardan var etmek → Hâlik 

• Yoktan var etmek → Yaratmak 

→ İcad etmek 

Vardan var etmek; yani malzemelerden yeni bir şey yaratmak. Mesela kâinatı yarattı, 

Nur-u Muhammedî’yi yarattı, ondan bizi yarattı. 
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Sual: Hâlık esmadır. Yaratmak için hangi esma olabilir? 

Elcevap: Yoktan var etmek, vücuddur. 

 

Sual: Hâlik esması yoktan var etmez diyebilir miyiz? 

Elcevap: Var etmez değil de işi değil. Mesela desen ki Nur esması ışık verir, karanlık 

vermez. O zaman eksiklik olur buna. İşi bu değil. Yoktan var etmek, zatî sıfattaki 

vücuddan kaynaklanıyor. Hiçlikten yaratma özelliği. Allah için adem ve vücud yani 

mevcud, yokluk ve varlık iki daire gibi. Oradan alır buraya koyar, buradan alır oraya 

koyar. Adem ve vücud iki daire gibi ise, o zaman Allah’ın vücudu; adem ve vücud 

dışında başka bir şey, bir vücud. Yoktan var etmek, subutî sıfattan değil. Yoktan var 

etmek, zatî sıfattaki vücud sıfatından. Vardan var etmek olan Hâlik ise; esmalara şekil 

veriyor. Esmalar yaratmıyor. Var olan aynada, mevcudat aynadır. Esma ise, cilve, 

cemal, nakış, sanattır. Mevcudat ayinelerinde Esma-i Hüsnalar gözüküyor. Mevcud 

nedir? Esma değildir. Çünkü mevcud aynadır. Esmalar gözükür onda. Bir ayan var bir 

ben varım, bir de aynada gözüken var. Üç tane vücud. 

 

Sual: Yaratmayı sıfata kadar çıkarttınız. Esmanın altında değil mi? 

Elcevap: Subutî sıfatta Ya Hayy var. Ama kendisini esmasız tecelli ettirmiyor. Hayy 

bize tecelli etse, yanarız, olmaz. Bize direk hayat verilemez. Keban barajını direk eve 

bağlamak gibi. Muhammed asm’ın üzerinden alıyoruz bu hayatı. Yani Hayy sıfatı 

Muhyi esması ile gözüküyor. 

 

Sual: O zaman birine sıfat, diğerine esma mı diyeceğiz? 

Elcevap: Ona bakan esma var. Mesela yoktan var eden esma var. Hayy sıfattır, Muhyi 

esmadır. Hayy Muhyi olarak kendisini ortaya çıkarıyor. Yoktan var etmek, vücud veya 

tekvin sıfatı iken, esmasız yapmıyor. Esma yoluyla yapıyor, Müsemmayı gösteriyor. 

 

Sual: Numunesi olmadan yaratmak Fatır esması değil mi? 

Elcevap: Evet, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklidsiz, numunesiz, modelsiz, 

muacelesiz yaratan demektir. Ben Hâlik toplaması, yaratma toplaması, icad toplaması 

yapıp da okuyup mukayese yapmadım. Sadece okurken bunların farklılıklarını 

hissettim, tın tın etti, onu yazdım. 

 

Sual: Bunun üzerine neyi bina ettiniz? 

Elcevap: İnsan buna şahid oluyor. Bu hâletlere sahip olmanın adıdır; Kab-ı Kavseyn. 

Önce Allah için anlatayım. Allah’ı hep kendimizden uzaklaştırdık. Ulaşılamaz, 

gözükmez dedik. Bir veciz cümlem var: “Allah’ı niye görmüyoruz? Kendini görmediğin 

için.” Bana biri sordu: “Ben bu değil miyim? Eylemlerimle, söylemlerimle, simamla bu 

ben değil miyim?” Cevaben: “Hayır, bunlar sana giydirilenlerdir.” dedim. Kab-ı 

Kavseyni de hep ötelemişiz. Mi’raçta olan bir şeydir, ta semalarda. Ezelî ve ebedî 

olmaz, kimse gidemez. Daha ilerisini söylüyorum. Allah gözükmez deniliyor, oysa 

Allah’ı görüyor insan. Ama tanımlayamıyor, çünkü bir kere giydirdiler bize 

akrabalarımız, camide hocalarımız “Allah gözükmezi” Oysa insan Allah’ı görüyor. Ama 

kör olası cehalet görmeyi, göze veya kulağa indirgemiş. Mesela kulağın gördüğünü 

gözün gördüğü şekilde değilse, kulak görmüyor mu demek? Bunu yıkmak için Üstad 

26.Lem’a da “bunu gözümle değil, kulağımla görüyordum” diyor. Onuncu Söz: dünyada 
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ilk önce inşa var, sonra ihya var, sonra ruhlandırma var. Ahirette ise ruhlanma var, 

sonra ihya var, sonra inşa var. Dünyadakinin tersi. 

 

“Allah ulaşılmaz” hep zannettik. Oysa hâlet-i ruhiye oluyor, namazda vs, Latife-i 

Rabbaniye Allah’ı görüyor. Çünkü hazır olmadan sende huzur olmuyor. Ama 

tanımlayamıyoruz. O huzur nedir? Latife-i Rabbaniyenin Allah’ı görmesidir. Garib bir 

hâlet oluyor. Kab-ı Kavseyni yaşıyoruz, dereceye göre devamlı anda değişendir. 

Mesela öyle bir psikolojiye girdin ki, kâinattan, varlıktan sıyrıldın, sıyrıldın, sıyrıldın. 

Öyle bir geldin ki, Üstad imkân ve vücub ortasında diyor, yaratılmalara şahid olacaksın. 

İlk zuhurat oluyor, seyrediyorsun hâşâ. Allah dedi ki “gel seyret, senden seni 

yaratmama”. O şeye şahid oluyorsun. Bu hâletin o andaki adıdır; Kab-ı Kavseyn.  

 

Kab-ı Kavseyni şimdi dimağa indirgiyorum. Yaratmalara şahid oluyoruz. Sebebli 

yaratmalar var, sebebsiz yaratmalar var. Sebebsiz yaratmalara “ben” diyor. Sebebli 

yaratmalara “biz” diyor. Kâinatta bir var olandan var yapılıyor. Evirip, devirip, çeviriyor. 

Toprağı alıyor, biber yapıyor, kavun yapıyor. Vardan var ediyor. Yoktan var etmeyi ama 

alemimizde daha çok yaşıyoruz. Mesela hâletler veya çıkan manalar yenidir. Mananın 

vücud-u haricîsi yoktur. Ve sende sudur ediyor.  

 

Sual: Kelam vücud-u haricîsi değil mi? 

Elcevap: Kelam vücud-u haricîsidir. Mana kelam değil ki. 

 

Zahirde tabiatta adalet, özgürlük yoktur, gözükmez. Soyut olduğu için, somut değil. 

Tabiatla buna işaret eder ama anlayana. 

 

İnsan tasavvufa göre lahuttan başladı. Sonra ceberut, melekut, nasut (insan 

kendisidir). Bizde Nur-u Muhammedî, Arş-ı A’zam, Levh-i mahfuz sürecini anlatıyor. 

 

İnsan, vücuda ne kadar lazım olduğuna bakmadan tuz alır. Yemeğini tatlandırmak 

adına bunu yapar. Ahiret inancı da yaşadığımız hayatı tatlandırır, anlamlandırır ve 

amaçlandırır en azından. Neticesinde kendimizi daha iyi hissederiz. Bunlar düşünce 

boyutuna götüren şeyler. Sonra düşünce, kalb ve akıl bütünlüğü yaşadığı zaman bir 

berzah yaşayacak. Bu sefer hayatımız düzgün geçer, kâinata uyumlu olur. 

 

Dinî kayıtlardan kurtulmak adına ateist oldun. Peki neyi hallettin? Bu sefer baş 

edemediğin bir sürü vehim ve vesveselerin de varlık çıkmazlarına tasallutlarına maruz 

kaldın. Düşüncelerini nasıl kıvıracaksın ve yöneteceksin? 

 

Çünkü savaş hep kendine dönecek. Bunar hep kendini tanımlayamamaktan 

kaynaklanıyor. Kendin kendinle baş edebilecek misin? Şu insandan korkun; savaşı 

kendisiyle olandan korkun! Kendisinin kendisiyle savaşanlardan galib olan hiç kimse 

yoktur. Kendisinden kendisine savaş yapan galib olmayacağından, bu hâletten çıkmak 

için, saldırgan tipler olurlar. Saldırgan tiplerin içsel yapısı kendinden kendine 

savaşanlarındır. Ondan çıkmak için yapılıyor. Saldırmak; kendinden kendine 

yapılan savaşmanın patlamasıdır. 
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İnsan mevcuda bakarak fikirlerini ona giydirir, sonra kendine alır. Yoksa iltifat etmez. 

(Muhakemat) Mevcudata bakar, kendi fikriyatını, hissiyatını ona giydirir, alır. Yoksa 

almaz. 

 

Okurken veya dinlerken öğrenmeye değil, içsel keşiflerin açığa çıkmasına gayret 

ediyoruz. Öğrenmeye çalışmayacaksınız, öğrenmeyle meşgul olmayın. Çünkü 

ezberci ve kalıpçı oluyoruz. Üretken değil, gölge insan oluyoruz. Öğrenmek değil çünkü 

Allah insana bir şey öğretmiyor. Zaten Âdem as’a öğretmiş. Hepsi bizde mevcud. Bu 

öğrendiklerimiz öğrenmek değildir, şu derslerle içsel alemimizde keşiflerin açığa 

çıkmasıdır. Aslında bunların hepsi batında var. Öğreneceğimiz bir şey yok, çünkü 

toptan biz almışız → “Ve alleme ademel esmae külleha”. İlim ita edilmiş baştan sona 

kadar. Bu Kab-ı Kavseynde öyle! Öğreneceğin, varacağın bir yer yok. Sende 

uyandıracaksın. 

 

Sual: Kab-ı Kavseyn bir anlık bir şey mi yoksa bütün hayatı bu şekilde yaşama gibi bir 

şey mi? 

Elcevap: Hayat; anların toplamıdır ki sen ona şahid olamıyorsun. Ahirette olacaksın. 

Allah seni hesaba çekmesi demek, Kab-ı Kavseynin hâle gelmesidir yani anlarının 

toplamıdır, cem’idir. Ama bizim haşir meydanındaki o derdimiz değil. 

 

Biri bana “Kabri de dünyaya getirdin, haşir meydanını da dünyaya getirdin, bari sırat 

köprüsünü de dünyaya getirseydin” dedi. Ben de “abi o da zaten burada” dedim. 

23.söz’de sırat köprüsünün burada olduğunu söylüyor. Orda bir köprüden bahsediyor. 

Surette olan batında vardır. Batında her olan surette yoktur. Zahirde, surette varsa, 

zaten batında da var. Şu dünyayı biz dünya olarak bilmiyoruz. Dünya ahiretin üzerinde 

tenteneli bir perdedir. Çekirdek ağaca ne ise, on sekiz bin aleme de dünya odur. 

Bu böyledir. 

 

Elinde malzemelerin yoksa, yolunu bulamazsın. 

 

Kendisiyle yani varlığıyla ülfet; hariç ile varlığı arasındaki ilişki-çelişkiyi ifade etme 

hâleti; ünsiyettir. Kendisine ülfet etmese, aynaya bakınca, dehşet alırdı. Ömründe ilk 

defa kendini görseydin ne yapardın? Bir tane bir-bir buçuk yaşında çocuğun kendi 

gölgesinden kaçtığını gösteren video vardı. Biz de haricin varlığıyla ilişki ve çelişkiyi 

ünsiyet yapmamız lazım. 

 

Anladığını anlamak… Anlam; tenzihtir, soyuttur. Tenzih; Musevî meşrebdir. Mana; 

yorumla ortaya çıkar, müzakerede ortaya çıkar. Anlamak; yoruma kaynaklık eder. 

Yorumlama da; anlamak, anladığını anlamakla oluşur. Yorum çokluğunda eylemde 

birliğe gelir. 

Bir sürü yorum çokluğumuz var ama birliği eylemdir. İnsan anladıklarını yaşar. 

Yaşamadıklarını anladı zanneder. 

 

Anlam; bizim dışımızda. Bunu anlayan insan. Gaybî olanı şehadete taşıma, bu 

sıfatımız; Kab-ı Kavseyn hâlet-i ruhiyemizdir. 
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Anladığını anlamak… anladığının dışında başka bir anlamak var, onu anlamak → bu 

insana mahsustur. Anlam; teşbih değildir, teşbihlerin içinden çıkan tenzihtir. Teşbih; 

İsevî meşrebdir. Tenzih ise; Musevî meşrebdir. Ona dönüşürüz. Mesela peygamberi 

peygamberlere bırakırsan, peygamberdir. Ondan maksad sensin. Bir insan vardır ki, 

tenzihî inkişafı var. O musevî meşrebdir. Biri içsel aleminde zahirle meşgul olmaz. Ama 

şunu unutmayın. Her batıncı aynı zamanda zahircidir ki, zahiri geçmiş ki batıncı 

olabilmiş. Zahir olmadan batına geçilmez. Bu yollar tükenmeden yeni bir yol açılmaz. 

Musa as şeriatçıdır, kuralcıdır yani. İsa as enfüsçüdür. 

 

Anlam tenzihîdir, soyuttur. Nasıl çıkar o? Okuyarak olmuyor bu. Sohbet; birbirlerini 

ikram etmektir, mayalamaktır veya iksirlemektir. Bununla daha çok anlam çıkıyor. 

Yorumlarla ortaya çıkar anlam. Anlamak niçin? Yoruma kaynaklık eder. Bu sefer ters 

oldu bakın. Yorumlarken anlam çıkıyor. Bu anlamla belirli bir mesafe aldıktan sonra 

onunla yorumluyoruz. Kendi üzerine dönüyor. Yorumlama da anlamak, anladığını da 

anlamakla ifade eder. Yani birbirine dönüşüyor. Yorumlarken anlarsın. Anladığınla 

oraya taşınırsın. Bu sefer bu taşındığın makamdan yorum yaparsın. 

 

Yorumun çokluğunda eylem birliğe gelir. İnsan anladığını ve anlam verdiği şeyi yaşar, 

değerlerini yaşar. O zaman kim ne yaşıyorsa, anladığı şey odur. 

 

Anlam bizim dışımızda. Bunu anlayan insan. Gaybî olanı şehadete taşıma, bu 

sıfatımız; Kab-ı Kavseyn hâlet-i ruhiyemizdir. 

 

Olmayan (gayb) olana (şehadet) taşınıyor. Taşınıyor ama bu kuş boşu boşuna 

gelmiyor. Bu hâletlere konan kuş gibidir; Kab-ı Kavseyn hâleti. Yani yorum ve anlam 

arasındaki, o andaki ilişkiyi yaşarsın. İlişki ve çelişkinin bütünlüğüdür; Kab-ı Kavseyn. 

 

Nokta-i nazar: 

Kab-ı Kavseyn “Ümmetimin alimleri beni-israil peygamberleri gibidir” bu oluyor, varis... 

 

Anlam → gaybîdir. Yorum → şehadettir. Fakat bu yorum tekrar gayba dönüşüyor. Bu 

süreçte yaşarken sana niye anlam gelsin? Demek Kab-ı Kavseyn oluyorsun ki sana 

bu veriliyor. 

 

Nokta-i nazar: 

Her değişiklik, her alış-veriş o zaman Kab-ı Kavseyn yaşama hâletidir, basit dahi olsa. 

Küçük bir Kab-ı Kavseyn. 

 

Sual: Kafir için de mi? 

Elcevap: Hayır, onda anlam yok. Mana var. Yani umurun batınları. Mesela kuantum 

fiziği anlam değil. Bu somuttur, soyut değil. Elektronları bilmesi somuttur.  

 

Sual: Soyut, Allah ve ahiret ile alakalı o zaman? 

Elcevap: Soyut, Allah ile alakalı. Ahiretle değil, ahiret aşağıda. Kab-ı Kavseynin 

ahiretle alakası yok. Allah ve insan ilişkisinde rol oynar. 
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Kab-ı Kavseynin cennet ve cehennemle alakası yok. Ondan aşkındır, tasavvuf 

tabiriyle. Bizim tabirle; ondan daha cem’dir. Kab-ı Kavseyn makamı nerde, cennet ve 

cehennem nerde, bak şemaya. Cennet hâletleri yaşamak değil Kab-ı Kavseyn. 

“İsteyene ver onu” deniliyor. Kab-ı Kavseyn, Allah ile alakalı hâletlerin cem’idir. 

 

Nokta-i nazar: 

Hâlet ruhîdir yani Arş-ı A’zamda. Kab-ı Kavseyn, hâletin de üstü. 

 

Tabirleri yerine koyduğun zaman zevk veriyor. Şu anda yorum yaptık. Sizde bir tatlılık 

olmadı mı? O anlamdır. Anlam öyle kuru bir şey değil.  

 

Sual: Anlam mı geliyor yoksa biz mi anlama gidiyoruz? 

Elcevap: Yorumlar içerisinde sende bende yoktu o. Merhamet-i İlahiye tecelli ediyor, 

anlam veriyor. Bizim dışımızda oluyor. Sana verince, anlama çıkıyorsun. 

 

Tekrar: Anlam yok, vücudu yok, çünkü soyuttur. Yorumların içerisinde Allah’ın verdiği 

cevaptır; anlam. Allah sana anlam verince, o mahluka dönüşüyor, ruhsal oluyor. Soyut 

değildir derken varlığı mevcud değildir, mevcud kaynaklı değildir. Allah’ın verdiği şu 

yorumlamana attığı adımdır. Sana verildiği anda ruhsal oluyor ve mahluk oluyor. Sen 

şimdi bir sürü yorumlarla bir sürü anlamlar kazandın. Bunları cem ettin. Yorum-anlam-

yorum-anlam-yorum-anlam → bu hâletlerine teveccüh ediyorsun. Ondan o yeni bir 

şeye teveccüh etme hâlet-i ruhiyesi, o teveccüh anındaki hâletin; Kab-ı Kavseyn. 

 

Sual: Anlam kalbe, yorum da dimağa mı bakıyor? 

Elcevap: Yorum dimağa bakıyor ama kalbsiz olmaz. 

 

Müzakere-i ilmiye rahmet-i İlahiyenin tecellisine sebebiyet veriyor. Kab-ı Kavseynin 

hedefi → Allah’tır. 

 

Bu okuyacağım yeri eski âlimler ve onlara muhalefet edenler bilir. Şeairin Kab-ı 

Kavseynle ne alakası var? Çok garib… İslamî örf, âdet ve an’aneler, tevarüsen 

sembole, simgeye, sanata, felsefeye dönüşen ve asırları barındıran; şeairler. Mesela 

tesettürü en iyi kim düşmansa, o biliyor. En iyi kim müdafaa ediyorsa, o biliyor. Kim 

ezanı şiddetli müdafaa ediyorsa, ölümüne dahi, en iyi bilen odur. Ezana en büyük 

düşman da en iyi bilen odur. 

 

Nur-u Muhammedî 

Kab-ı 

Kavseyn 
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Şeairler binlerce yıllıkta oluşan –mesela peygamberler, bitmemiş İsa as’dan, İbrahim 

as’ın, Şit as, Nuh as, hepsi böyle aktarıla aktarıla oluşan- ve birbirine aktarılan kültürel 

alt yapıyla gelen, bilinçle yani dimağla seçilerek değil, şuurla seçilen ve öğrenilerek 

aktarılamaz. Yaşanarak, sembollerle, simgelerle ifade edilen. Bunlar şuur dışı insana 

verilen mirastır. İnsanın enfüsî alemine katılmış mühim zengin materyal (felsefe tabiri), 

malzeme (bizim tabir) depolarıdır ki, tarihin özneleridir. Tarihte bazıları öznedir, bazıları 

yüklemdir. Bu tarihî süreci ruhlarımıza Kab-ı Kavseyn yapıyor. 

 

Mesela bir simge sanki bir tarihin öznesi, Kâbe mesela veya Kudüs mesela. Bunlar 

tarihin öznesidir. Tarihi bütünlüğe getirmiş. Sanki tarihler arasındaki ilişkileri ve 

çelişkileri zatında barındıran binlerce yıllık kültürün, mananın, hissin, latifenin 

simgeselliğini maddeye dönüşmüş hâlidir. Bana sorulsa ki, Kab-ı Kavseyn nedir? 

Yani eylemsel olarak. İşte Mescid-i Aksa, işte Kâbe. Allah’ın ise → işte insan! Bu tarihî 

süreci ruhlarımıza Kab-ı Kavseyn yapar. Mazinin uzun derinliklerinin cem’idir bizde 

Kab-ı Kavseyn. Yani alemleri (şecere-i hilkatteki), kültürleri, birbirine cem olduğu... 

 

Kab-ı Kavseyn eyleme dönüşse ne olur diye tefekkür ettim. İnsanî berzahlar; Kab-ı 

Kavseyndirler. Tarihin özneleridirler, büyük zatlar. Sanatsal itibariyle Kâbe ve Mescid-

i Aksa gibidir. Kişilerin sıfatları ise eserleridir. 

 

Şualar 121 de insanî berzah olan insan berzahtır, hâşâ vacib değil, mümkin değildir. 

İnsan derken bedeni kasd etmiyoruz. Bunlar kendisi giydirdiği ve zanlarımızdır. 

Zanlarımız insana kendisi elbise giydiriyor. İnsanî berzah müstakim ve münevver akıl 

ve selim ve nuranî bir kalb sahibidir. Böyle bir insan (15.Şua) alem-i gaybı şehadete, 

alem-i şehadeti gayba aktarandır. Ve önümüzde ufuk olan insanlardır. Allah Resulünün 

asm tabiriyle hatırladığım kadarıyla “Görüldüğü zaman ferahlatan, konuştuğu zaman 

rahatlatan, ufuk açan insan”. Sizi aslınıza doğru taşırlar. Fâni mevcudat bu insana 

girer, bâki vücudlara dönüşür, dönüştürürler. Bunlar sanki bir tezgahtır. 

 

 
 

             

İNSANî BERZAH 
(Şualar 121) 

Müstakim ve 

münevver akıl 

Hakîm 

 

 

Selim ve 

nuranî kalb 

Vedud 

 

 

Fâni mevcudat 

 

Alem-i şehadet 

Rahman 

Bâki vücudlar 

 

Alem-i gayb 

Rahim  
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Muhakemat 97 de “gözden gelen şualar” ve Sözler 538 de “Çünkü duyguları, efkârları 

kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve 

idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey, nefsindeki renkler ile 

boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka suretini alır.” Yani aynı 

zamanda anlama dönüştürüyor. 

 

Mevcudat herkese eşittir, Rahman’dır. Dönüşürse insan – niçin dönüşüyor, çünkü 

dönüştürebiliyor- yani fâni mevcudatı bâkiye dönüştürme nisbetinde, yani fâniyi bâkiye 

dönüştüren berzahtır bu insan, seviyesine göredir tabi. O zaman mevcud, vücud 

buluyor. Fâni, bâki buluyor. Dönüştürenlerdir bunu yapan. Kim dönüştürüyor? 

Dönüşenler. Dönüştüğü için dönüştürebiliyor. Dönüşenler dönüştürür. 

 

Sual: Ademe de atıyor mu? 

Elcevap: Evet. 

 

Mevcudat pencereleriyle Vacib-ül Vücud’a bakıyorlar. Mevcud neymiş ki. Kendi Latife-

i Rabbaniye’siyle Allah’ı görmesi çok fazla bir şey mi? Mevcud, insana göre ne kadar 

basit. Mevcudat pencereleriyle Vacib-ül Vücud’a bakarken insanın aslını oluşturan 

Latife-i İnsaniye ve Latife-i Rabbaniye. 

 

Nokta-i nazar: 

Mevcudat pencereleriyle Vedud esmasıyla bakıyorlar. Latife-i Rabbaniye ile Hakîm ve 

Rahîm esmalarıyla bakıyorlar. 

 

Veduda mazhar olunca mevcudatla Vacib-ül Vücuda bakıyorlar da Latife-i Rabbaniye 

mevcuda mı benziyor ki? Latife-i Rabbaniye niye Zata bakmasın, bakamasın? O hazır 

olmadıkça sende huzur olmaz ki. 

 

Fâniyi bâkiye, mevcudu vücuda dönüşen dönüştürüyor. Bunlar kimlerdir? Senin 

benim gibi insanlardır. Biz değişik kabul ettiğimiz için, peygamberde, mehdide 

zannettik. Bu nedenle etrafımızda berzahî insanlar olduğu halde görmeyiz. Allah onları 

gizler. 

 

Bu şahıslar buna nasıl muvaffak olduklarını alttaki şema gösteriyor: 
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Güneş hâşâ Vacib-ül Vücud. Bu Vacib-ül Vücuda insanın ruhu ayna olursa, ubudiyetle 

mukabele ederse, Allah Uluhiyetiyle cevap veriyor. Namazı, orucu yorumlarla, 

anlamlarla meşgul oluyorsa, kendisini somutla soyutlaştırıyorsa, teşbihi tenzihe 

dönüştürüyorsa, Musevîlikten İsevîliğe, aynı zamanda zahirde İbrahimî oluyor. 

Kısacası bu ubudiyet aynası. Namaz, niyaza hapsolmayın diye anlattım. Yani soyut-

somut, tenzih-teşbih, zahir-batın cihetleri de var.  

 

İbadet; namaz, oruç vs dir. İbadet ölünce biter. Namaz, oruç ölünce bitiyor. Ubudiyet 

bitmez, çünkü mahluktur. Acz, fakr, noksan ve kusuru deruhte etmek. Bunun 

neticesinde Allah sana adım atıyor, senin ayine-i ruhunda uluhiyet gözüküyor. 

Güneş → Rabb-ül alemin. Rahman’dır, herkese vurur. Bu Rububiyet. Sen buna 

ubudiyetle mukabele edince, Allah ruh aynasında taayyün ve teşahhus ediyor 

(Şualar 9). Kimde? “İyyakene’budu ve iyyakenestain” diyebilende. İnsan bu sefer 

Rahîm’leşiyor ve berzahî bir insan oluyor. Böylelikle mevcud → vücud buluyor. 

Sözler 538 de denildiği gibi: “Çünkü duyguları, efkârları kainatın envar-ı marifetini 

getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde 

bulmadığı için sönerler. Gelen her şey, nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet 

gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka suretini alır.” Yani ya vücud buluyor ya da bulmuyor. 

Rahman 

Rububiyet 

Zat-ı Vacib-ul 

Vücud 

Rahim 

Uluhiyet 

Âyine-i ruh 

Ubudiyet aynası 

Mevcud vücud buluyor 

Doğru itikada verilen iman 

cevabı 

Doğru itikadımızı oluşturan zemin 

→enaniyeti bırakıp,  

→bizzat nefsi hiç olduğunu ve 

→ Mucid-i Hakikî’nin bir âyine-i 

tecellisi bulunduğunu gördüğü 

vakit 

bütün mevcudatı ve 

nihayetsiz bir vücudu 

kazanır 

Zira bütün mevcudat, 

esmasının cilvelerine mazhar 

olan Zat-ı Vacib-ul Vücudu 

bulan, her şeyi bulur. 
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Ya anlam buluyor ya da abesiyete gidiyor. Bu insan böyle bir şey kazanınca, Rahîm 

oluyor. Rahman herkese eşit ama Rahîm ile imtiyazlaşıyor, berzahlaştığı için… 

 

Senin insanî berzah olduğunu nasıl anlarız? Veya berzahî insanı nasıl tanımlarız? 

Biraz önce Kab-ı Kavseyni şeaire indirdik. Bodrum kampında yaptığımız dört tane Kab-

ı Kavseyn bambaşka idi, en zirve o derslerdi. İndik, indik. Bugün insanın düşüncesine, 

ruhsal yapısına ve eylemine indirdik Kab-ı Kavseyni. Henüz bitmedi. Beş-altı sayfa var 

daha okunmamış. Şimdi eylem kısmındayız. İnsan kendisine nasıl şahid oluyor, 

kendisine uydurukcasıyla tanıklık yapıyor? Bu insan enaniyetini bırakıyor. Bizzat nefsi 

hiç olduğunu, Mucid-i Hakikî’nin bir âyine-i tecellisi bulunduğunu aleminde gördüğü 

vakit. Derece derece oluyor. Enaniyetini bırakacak. Bizzat nefsi hiç olduğunu, bunlar 

hep kendisine giydirildiğini- gömlek giydim, atlet giydim, bedeni giydim, hayatı giydim, 

hissi giydim, fikriyatı giydim vs. Enaniyetini bırakanlarda bizzat nefsi hiç olduğu ortaya 

çıkar. Enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu anlayan Mucid-i Hakikî’nin bir âyine-

i tecellisi bulunduğunu görür. 

 

Nokta-i nazar: 

Mucid → icad. Sendeki çıktığı an gördüğün an icad oluyor. Sendeki açılıyor. 

 

Buna şahidsin. Misal vermiştim: Allah adeta seni çağırıyor. Hâşâ. “Gel, senden seni 

yaratacağım. Sen mec’ulde ene’desin. Senden seni yaratmaya seni şahid tutuyorum.” 

Mucid-i Hakikî’nin bir âyine-i tecellisi… 

 

Şöyle bir düşünün. Bedenimizde hadiseler oluyor. Böbrek, dalak, mide vs. hepsi 

çalışıyor. Şahid misiniz? Senin bir müdahalen var mı? Seyret işte. Bunu seyrettiğimiz 

gibi, bir üste çık. Eğer bu tefekkürle sen kendini seyredince, bir adım daha yukarıya 

çık. Senin hissiyatların, latifelerin birbirine girmiş, acayip. Zıdların cem’idir. 29 tane 

madde var Hayat tarifinde, 30. Lema. Senden senin yaratılmanı seyret, şahid ol. Bu 

tefekkürün aynısını bedene taşı. Vücudumuzda böbrek, dalak vs. bedensel icraatları 

görüyor musun? Şahid misin? Saç ve tırnaklar büyüyor mesela. Ben bunlara şahidim 

ama medhalim yok. Seyretme makamındayız ama seyredebiliyorsan. Geç bir arkaya. 

Hissiyatların var. Sözler 688: “Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar...” 

Buna da şahid ol. Bunların sahibi değilim. Neler oluyor, acayip bir şey. Bedene şahid 

oldum tefekkürle. Sonra hayatımdaki hissiyat suretindeki kaynamalara şahid oldum. 

Dimağıma bir girdim, Allaah. Üstad “insanlık aleminde bana göründü” diyor. Dimağa 

da şahid olduk. Kalbindeki hissiyata şahid ol. Şahid misin? Allah yapıyor. Sen de şu 

an şahid değil misin Allah’ın icraatına? Hislerini O yapıyor. Dimağına şahid oluyorsun. 

Kontrol edemiyorsun ki düşüncelerini, fikriyatlarını. Kalbindeki meyillere (evamir-i 

tekviniye: iştiyak, ihtiyaç, incizab, meyil) şahid ol. Bunlar bizim tasarrufumuzda değil. 

Oluyor ve biz ancak seyrediyoruz. Biz seyrettirilmeyi bitirmişiz, onun yaptırıcılığıyla 

hammal gibi uğraşıyoruz. Evamir-i tekviniyenin hiç birisi benim tasarrufumda değil. Ben 

bu sistemi kurmadım. Şahid makamına çık. Sonra “kalb ve ruhun derece-i hayatına 

çık” deniliyor. Çıktık, bunlara da şahidiz. Çıkan kim? Ruha şahid olacaksan, ruhun 

dışında bir şeysin. 
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1.Bedendeki icraata 

2.Kalbindeki hissiyata        icraatındaki birbiriyle çelişen ve çatışan bu sisteme 

3.Dimağındaki fikriyata      şahid ol. 

4.Ruhundaki latifelerin 

Bunu tefekkür edip bu makama gelebildiğin an; Kab-ı Kavseyndesin. 

 

Kab-ı Kavseyn; 

• Bedendeki icraata.. 

• Dimağdaki fikriyata.. 

• Kalbindeki hissiyata.. 

• Ruhundaki inbisatlara.. 
 

Bu şahidlik andadır, devam etmiyor. Arkadaşlar, öğrenmeyeceğiz, şahid olacağız 

derse. Yoksa disiplinlere, öğretilere mahkûm oluyoruz. Üretken olmuyoruz. Bu sefer 

gölge insan oluyoruz, fotokopi oluyoruz. Birisi bizi üretiyor. Öğrenerek, şahid olacağız 

kendimize. Kab-ı Kavseyn gaybla bitiyor, ruhda bitiyor. Meleklerle işi yoktur. İman 

esasının beşi yoktur. Bitirmiştir. Tek Allah var. Allah’ın icraatına şahid olacaksın. 

Allah’ın icraatına şahid olma andaki haldir. 

 

Hayatın boyunca aynı tefekkür şeklinde ısrar etme, bırak artık. 24.mektub’da “bu 

tefekkür bana bir sene kâfi geldi” diyor, sen atmış sene elmayla uğraşıyorsun. Bırak. 

elmadaki renk Mülevvin’dir, daha meşgul olma. “O bir sene bana kâfi geldi” diyor Üstad. 

Hasna ve çiçekten bahsediyor. Daha fazla meşgul olma. O bedensel hayattır. Hala 

ısrar edersen ülfet belasına duçar olursun. 

 

Allah bedeni yapıyor. Bedendeki icraatın var mı, var. Şu anda ben şahid miyim? Böbrek 

süzüyor, mide eritiyor, kalb pompalıyor, saçlar uzuyor vs. bunları hayal et. Derste bu 

kadar olur. Sen bunu evde oturup tefekkür edeceksin. Şahid ol. Senin dışında oluyor 

ama sende oluyor. Senin dışında birisi sende tasarruf ediyor. Onu gör, diyor Risale-i 

Nur. Mektubat 241: “Bizden başkası bizde tasarruf ediyor.” Bu tasarrufu seyret. Sen 

bunu tefekkür edip seyredince sende bir hâlet olacak. İşte bu hâlet-i ruhiyelerin 

arkasındaki andır. Benim dışımda benden başkası bende tasarruf ediyor. Buna şahid 

ol. Gel dimağa. Fırtınalar esiyor. Buna da şahid ol. Bedendeki şahidliğimizi ve 

dimağdaki şahidliğimizi tencereye koy. Dimağdakilere aklınla hükmedemezsin. Akıl 

üstü bir malzeme aklına verirsen, aklına hâkim olursun. Aklınla aklına hâkim 

olamazsın. Bu şuna benzer: şeytanın elindeki malzemelerle şeytan mağlub 

edilemediği gibi. Şeytanın elinde olmayan şeyle şeytanı mağlub edersin. Şeytanda terk 

yok. 

 

Kalbinde bir sürü hissiyatlar var. İştiyaklar, incizablar, ihtiyaçlar, meyiller var. Onlara 

da şahid ol. Ruhda hâlet-i ruhiyeler var. Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, 

şevk, sürur, lezzet-i mukaddese, memnuniyet, iftihar gibi şeyler hâlet-i ruhiyelerdir. 

Bunlara da şahid ol. Bunlar sende oluyor ama senin dışında biri tasarruf ediyor. Bu 

dördünü tencereye koy: bedenimdeki, dimağımdaki, kalbimdeki, ruhumdaki icraatlar 

bende oluyor ama benle hiç alakası yok. Bu icraatlara, bendeki tasarrufa şahid 

oluyorum. Tencereye koyduklarımı karıştırdım. O andaki hâlet-i ruhiyelerim, o an ne 

yaptıysa sana – o an devam etmez fazla- o an; Kab-ı Kavseyndir. İşte o anı yaşayan 

Hâlet-i ruhiyelerin arkasındaki 

ene’nin andaki şahidliğindir. 
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Resulullah asm demiş ki: “Allah ile bir anım var ki, Cebrail gelse kabul etmem.” Üstad 

Hz: “Benim ile Allah arasında bir an oluyor ki, melaike gelse kabul etmem.” Çünkü direk 

zatla sen varken arada mana getiren, ilham getiren meleği ne yapsın? Ballar balını 

buldu. Bu nedenle kabul etmezler. O anda bu hâletleri, hâlet-i ruhiyelerin ene’deki andır 

ki, burada iman esasının beşi yoktur. Meleklere iman yoktur, kitaplara iman yoktur, 

haşir yoktur, çünkü hepsinden sıyrılmışsın artık. Cebrail arkada kaldı. Cebredici güçler, 

Cebrail, yani ceberut dimağda. O anda o dördünün hâlet-i ruhiyelerin ene’deki 

şahidliği… 

 

Sual: Bu Mi’raç mı? 

Elcevap: Evet, bu Mi’raç. O an. Kab-ı Kavseyn. Şu anda senin yaşadığın hal. Şahid 

olduğum kadarıyla şu anki halin Kab-ı Kavseyn. 

 

Nokta-i nazar: 

• Beden → Zahir 

• Ruh   → Batın 

• Dimağ  → Evvel 

• Kalb  → Ahir 

 

Ağacın  

• Çekirdeği   → Ruh 

• Zahirisi (ağaç)  → Beden 

• Batınısı (makine)  → Kalb 

• Meyvesi   → Dimağ 

 

Kampta demiştik zaten. Evvel, Ahir, Zahir, Batın isimlerinin cem’ anıdır insanda. Evvel 

& Ahir & Zahir & Batın isimlerinin cem’ halidir; Kab-ı Kavseyn. 

 

Risale-i Nur ism-i azama mazhardır. İsm-i azam nedir? Dört tane isme bütünsel 

olarak bakabilen, ism-i azama mazhar oluyor. O ders dahi ism-i azamdadır. 

Şeriattaki ölçüyü anlatayım: Eğer bir sohbette zahirisini anlatırken batınını da 

anlatabiliyorsa, o meratib onda varsa, Evvel ve Ahir ismine mazhardır. Eğer dört ismi 

cem’ etmişse bir sohbet, ism-i azamdan konuşuyor. 

 

 
 

 

Kab-ı Kavseyn 

La ilahe illallah diyebilendir 
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• Lailahe → mahluk 

• İllallah  → vacib 

 

İnsan kendisidir; Kab-ı Kavseyn… 

 

Diyen kendisi olurken, insanlara bakarken, o diyebilen insanların içinde → o Kab-ı 

Kavseyndir. La ilahe-illallah diyebilen kendisidir; Kab-ı Kavseyn. Kab-ı Kavseyne 

taşınmıyor → Kab-ı Kavseyn oluyor. 

 

 

 

 
 

             
 

 

Nokta-i nazar: 

Kâinat “Lailahe” oldu, Allah’a “illallah” dedi → kendini tanımladı, yani 

Muhammedurresulullah. Muhammedî meşreb oldu, diyebildiği için. 

 

Nokta-i nazar: 

Bunlar bizim Kab-ı Kavseynimizin şeairi. (Lailahe-illallah-Muhammedurresulullah) 

 

Bunlar hep yeni manalardır. İşte yorumların içindedir mana. İhlaslı, saygılı, hakperest, 

Allah’ın rızasını takip etmek, enaniyet-gurur-şöhret sevdası-hased olmayınca, Allah 

böyle dersleri veriyor. Yorumla adım atana Allah’ın verdiği cevap manadır. Bu sefer 

mana mahluk oluyor. Ona çıkıyorsun. O manayla yorumluyorsun. 

 

İNSAN KENDİSİ   →   KAB-I KAVSEYNDİR. 

 

diyebilendir. 

İNSANÎ BERZAH 
(Şualar 121) 

Müstakim ve 

münevver akıl 

Hakîm 

 

 

Selim ve 

nuranî kalb 

Vedud 

 

 

Fâni mevcudat 

 

Alem-i şehadet 

Rahman 

Bâki vücudlar 

 

Alem-i gayb 

Rahim  

Lailahe---- ---illallah 

Muhammedurresulullah 

diyebilendir. 
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KAB-I KAVSEYNE ÇIKMIYORSUN ! KAB-I KAVSEYN OLUYORSUN ! 

 

Hastahanede bile rehbersiz (tabela, kroki) yürüyemiyorsun. Bu alemlere rehbersiz 

nasıl gideceksin? Risale-i Nur olmadan gidersen vurgun yersin. 

 

Kab-ı Kavseyne çıktığımızı zannediyorduk. İnsan Kab-ı Kavseyne çıkmıyor. Kab-ı 

Kavseyn oluyor. Kendisi oluyor. 

 

 
 

                                       İnsan alem-i şehadette iken Kab-ı Kavseyn hâletini yaşar. 

Ama buraya gelince, Kab-ı Kavseyn olur. 

Eğer o hâletle kalb ve ruhun derece-i hayatına girersen, Kab-ı Kavseyn hâleti 

yaşamıyorsun, o oluyorsun. 

 

Sizi kalbe taşımış bir insan düşünün veya bir ders, bir sohbet. Veya dimağa taşımış. 

Veya Kab-ı Kavseynin hâlet-i ruhiyesine taşımış. O senin için Kab-ı Kavseyndir. Bu bir 

şeair olur, sembol olur, simge olur, ders olur, sohbet olur. 

 

Sual: Peygamber efendimiz asm Kab-ı Kavseynde rü’yete mazhar olmuş değil mi? 

Elcevap: Evet. Kelam bitmiş. Kelam Levh-i mahfuzda bitiyor. Ruhsal hâletler Arş-ı 

Azam’da. Eğer orda olduğunu söylüyorsa, dibdedir diyor İmam-ı Rabbanî. Çünkü orda 

kelam yoktur. 

 

Demek ki Kab-ı Kavseyne çıkılmıyor. Çıkılıyor, çıkılmıyor. Çıkılıyor. O olunca, 

çıkılmıyor. 

 

Nokta-i nazar: 

Dersin başında şunu söylemiştiniz: Her şey Allah ile bitmiyor, Allah ile başlıyor. Bazen 

Vahdet-ül Vücud ile bizim aramızdaki fark nedir niye düşünüyordum. İşte bu cümle 

aramızdaki farkı belirliyor. 

 

Allah ile başladığını fark etmek şu: Hep “Ben ve O” diye ayırıyoruz. Ben “O’yum” 

demiyoruz. Ben “Ondanım” diyoruz. İşte o zaman başlıyor. Allah ile bitmiyor. Vahdet-

ül Vücud Allah ile bitirdi. Allah ile bitmiyor, Allah ile başlıyor. Çünkü “Bismillah her 

hayrın başıdır. Biz dahi Ona başlarız” Biz onunla başlarız, denilmiyor. Bu haricî. Ona 

başlarız, deniliyor. Kendisine. Allah ile biterse → Vahdet-ül Vücud’cusun. Kemalat ve 

terakki de durmuş olur.  
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Nokta-i nazar: 

Vedud ismine mazhar olanlarda Allah ile bitiyor. Hakîm ve Rahîm ismine mazhar 

olanlarda Allah ile başlıyor. 

 

Bu derslerden sonra, bu Kab-ı Kavseyn hâletini yaşadıktan sonra başlıyor esas 

serüven. Kab-ı Kavseyn olduktan sonra başlıyor başka bir şeyler. Ne başlıyor? 

Seradikat-ı tecelliyat. Alem-i şehadette olan Kab-ı Kavseynde bitiriyor. Kab-ı Kavseyne 

geldi. Kab-ı Kavseyni yaşadı. Şimdi ne yaşayacak? Seradikat-ı tecelliyat. O nedir peki? 

“Bana Kur’an kadar Kur’an verildi ama vermeye me’zun değilim” diyen Peygamberin 

asm ruhsal yapısına giriyorsun. Oradan başlıyor artık başka bir şey. Vahy-i zımnîler! 

Üstad miracın beş yüz meyvesinden beşini söylüyor. Orucun yetmiş faidesinden 

yedisini söylüyor. Çocuğa çikolata gösterip vermemek gibi oluyor. Niye söylüyor beş 

yüz ve yetmiş diye vermeyecekse? 

 

Allah ile kâinat bitiyor, Kab-ı Kavseyne girince. Orda Allah ile başlıyor. Kur’anın 

anlattıkları var, bir de anlatmak istedikleri var. Anlatmak istedikleri anlattıklarından 

fazladır. 

 

İnsan Kab-ı Kavseyne gelince insanlık bitiyor, insanlığı bitiyor. Arkanıza yaslanın 

→ Orda imanı da yok artık. Kab-ı Kavseyn olunca iman yok, çünkü emin olacak kim 

kaldı ki. Artık hakikatlarına dönüştü. Hâşâ, “O ve Ben” var olmakla beraber. Biz 

mahlukuz. Ama mahluk seviyesinde değilsin. Vacib---Mahluk devam ediyor. Sen 

berzah oluyorsun. Artık orda vücud-u haricîn yok. Hâşâ vacib de değilsin. Berzah 

insansın. İnsanî berzahlığın başlıyor. Kab-ı Kavseyne dönüşen insan Kur’anın 

anlattıklarının dışında anlatmak istediklerine zuhur oluyor. 

 

Sual: Rü’yet olunca neden iman bitiyor? 

Elcevap: İman, emin olmak demektir. Mesela bugün kadromuzda x şahıs yok. 

Normalde katılıyor. Diğer zamanlar katıldığına dair şahidlik yaparız. Bugün burada olan 

seni sorsalar “katılıyor mu” diye, sen zaten buradasın. Şu anda derse katılmış olanın 

katılıp katılmadığı sorulmaz. İman gaybadır. Rü’yette gayb mı kaldı? Allah ile 

görüşüyorsun. O zaman iman olmuyor.  

 

• Gayb kalkınca → Zuhurat. 

• Bende  → Füyuzat. 

 

“O ve Ben” var ama. Gayb kalktı sadece. Cennette Allah’ı görecekler. Allah’a iman et 

denilir mi orda? Cennette iman var mı? Yok. Cennette Âdem as’a “Allah’a iman et” 

denildi mi? Yok. İman dünyadakilere denilir. Teklif altındakilere iman denilir. Kab-ı 

Kavseynde teklif bitiyor. Cennette teklif yok da, çok daha üstte olan Kab-ı Kavseynde 

teklif olur mu? 

 

Kab-ı Kavseynde olan “sen”i gören var mı? Alem-i şehadette Allah’ı görmek istiyor. Biri 

bana “niye Allah’ı göremiyorum” diye sordu. “Kendini göremediğin için” dedim. İnsan 

kendini beden zannediyor. Kab-ı Kavseyne gelince, insanlığın bitiyor. Bab-ı insaniyettir 

ki, İsm-i Hakk’ın bir cilvesidir (11.Hakikat/Haşir Risalesi). 11 tane sıfatla insan 

oluyorsun. 11 tane sıfatın arkasına geçersen, insanlığın da bitiyor. İnsan değilsin 
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artık, Kab-ı Kavseyn oluyorsun. Kab-ı Kavseyne mazhar olunca, Kur’an’ın anlatmak 

istediklerine mazhar oluyorsun.  

 

Rü’yetten sonra Cebrail as Resulullah’a “Bana anlatsana” diyor. O bilmiyor mu? 

Kur’an’ı o getirdi. Kur’an’ı istemiyor. “Ne olur bana biraz anlat” diye yalvarıyor. 

Peygamberimiz asm “me’zun değilim” dedi. “Ya Muhammed! Ben senin arkadaşın 

değil miyim? Ben sana Kur’anı getiren değil miyim?” diyor Cebrail as. Demek istiyor ki, 

ben sana o kadar iyilik ettim, sen bana niye etmiyorsun. Kur’an’ı Cebrail as biliyor, o 

getirdi zaten. Peki ne istiyor? Kur’an’da zahirde olmayan, anlatmak istediklerini istiyor. 

Cebrail Kab-ı Kavseyn olamadığı için, makamı Levh-i Mahfuz’dur. İnsanî berzah 

olamadığı için. Kab-ı Kavseyne gitmek değil, Kab-ı Kavseyne dönüşmek. O zaman 

Rü’yete mazhar oluyorsun. Kab-ı Kavseyne gitmiyorsun, Kab-ı Kavseyn oluyorsun. 

 

14.10.2018 

Küçükçekmece/ İstanbul 
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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, 

hangisini alacağını şaşırmış. Peygamber asm kendisi demiş “bu ruhtur, bunu 

alacaksın”. 
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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. 
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İnsan Allah’ın cc sırrı. Allah’da insanın sırrı. Sırrının sırrı, iki sırrın mülaki olduğu andır. 

Bu olduğu an; Kab-ı Kavseynin oluyor. 

 

Sual: Sır, iki kişi arasında olur. Üçüncü biri olmaması lazım? 

Elcevap: İki kişi yok ki üçüncü olsun. Kab-ı Kavseynde Sen-Ben yok ki. Bendeki O ile 

Ondaki ben’in birbiri üzerine düştüğü andır. Peygamberimizde cismen ve ruhen olmuş. 

Ümmetinde ise kalben ve ruhen, bedenen değil. 

 

Sual: Mülaki ne demek? 

Elcevap: Sen ne anlıyorsun? Mesela bu kimisine tufanda olmuştu, kimisine balığın 

içinde olmuş. 

 

Sual: Diğer peygamberlerin mi’raçlarıyla farkı nedir? 

Elcevap: Allah Resulünde asm cismen ve ruhen. Diğer peygamberlerde kalben ve 

ruhen olmuş. Allah Resulünde de zaten bir defa cismen ve ruhen olmuş. Şualar 92 de: 

“…Mi’rac-ı Ekber-i Muhammed (Aleyhissalâtü Vesselam) da söylenen sözlerdir.” 

deniliyor. Mi’rac-ı ekber denilebilmesi için, mi’rac-ı asgar da olması lazım. Kalben ve 

ruhen herkese has. Cismen ve ruhen sadece Resulullah’a has. Cismen olduğunu nasıl 

anlarız diye soruyorlar. Kur’an’da “abdina” deniliyor. Abd olabilmesi için mahluk- Hâlık 

olması lazım, berzah olmaması lazım. “Abdina” tabiri bedeni gösteriyor. 

 

• Cennette    → ben ve Rabbim arasındaki,  

• Kab-ı Kavseynde ise  → Rabbim ile Rabb-ül alemin arasındaki mülaki. 

 

Biliyorsunuz, Kab-ı Kavseyn Cennetten üstündür. Kab-ı Kavseynde Rabb-ül alemin 

sıfatıyla muhatab-ı İlahî olur. Kab-ı Kavseynde Rabbim ile Rabb-ül aleminin mülakisi 

var. Ben yok orda. 

 

Sual: Rabbim benim için sır olmaktan çıkacak mı? 

Elcevap: Rabbin sır olmaktan hiçbir zaman çıkmaz. Rabb-ül aleminde zaten öyle bir 

şey yok. Hep Rabbinle muhatab olacaksın. 

 

Sual: Rabbim Rabb-ül aleminle nasıl muhatab olacak? Bu noktadan Kab-ı Kavseyn 

benimle alakası yok gibi. Rabbim ile Rabb-ül alemin arasında olan bir şey. 

Elcevap: Cennete girdin → ben ve Rabbim. Cennette herkes Rabbini görecek, Rabb-

ül alemini görmeyecek. Fakat İsa as’ın şöyle bir ayeti var: “Verilene verilecektir. 

İsteyene verilecektir.” Allah Resulünün bu sünneti sırf dünyaya has değil. Mesela adam 

cenneti istiyor. Hem dünyam olsun, hem cennetim olsun diyor. Onlar cennete gidecek 

inşallah ve cennette Rabbini görecek. Fakat öyle bir insan var ki burada yaşıyor ama 

orası için yaşıyor. Cennete giden ne ister? Ne biliyorsa. Huri isteyecek, bir anda her 

yerde olmak isteyecek. Bir başkası da cennet için “isteyene ver onu” diyor. Madem 

isteyene verilecektir, kim o isteyenler? O bahtiyar insanlar kim? Verilene verilecektir. 

Yani burada kime verilmiş ise o isteme hakkına sahip oluyor. O bahtiyar insanlar tek-

tüktür. İlk önce ben ile Rabbi ola ola, Rabbi ile yani bendeki O ile cennetten daha üstte 

olan Arş’a, Levh-i Mahfuz’a, Arş-ı Azama, Kab-ı Kavseyne cennette iken uruç edecek 

ve Rabb-ül Alemin ile mülaki olacak. Bu istisnadır, genel bir yol değildir. 
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Şimdi okuyacağım metinde düşünme yöntemini öğretiyor. Karşı tarafı anlamak için 

düşünce yöntemi, usul. Bu yöntem psikolojide kullanılır, ticarette, ailede kullanılır, 

maneviyatta kullanılır. “Bana niye böyle davranıyor, bana niye böyle dedi” vs. Bu gibi 

şeyleri bu yöntemle çözersin. 

 

Mektubat 98: “Onun için çarşı içinde bir bedevî ile niza eden o zatı düşündüğü vakit; 

Refref’e binip, Cebrail’i arkada bırakıp, Kab-ı Kavseyn’e koşup giden Zat-ı Nuranîsine, 

hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefs-i 

emmaresi inanmayacak.” 

 

Allah Resulü Mi’raca gitmiş, alem-i gaybı alem-i şehadete taşıdı. Bu zat çarşı içinde 

ticaret yapıyor. Rabb-ül Alemine mülaki olmuş ama ticaret de yapıyor, zırh giyiyor, 

hendek kazıyor, tuvalete de gidiyor, üşüyor, acıkıyor, dua ediyor, sıkıldığı zaman 

çözüme gidiyor mesela eşine gidiyor veya Ebu Bekir’e ra, Bilal-i Habeşi’ye ezan 

okutuyor, sahabeye Kur’an okutuyor, büyü tesir ediyor. Yani beşeriyetin bütün 

mertebesi var, bütün meratibleri cereyan ediyor. Ama öbür taraftan bakıyorsun ki 

imkân ve vücub ortasına cismiyle ve ruhuyla gitmiş. “Ya şu kardeşimize bak, falancayla 

münakaşa ediyor oysa enfüste dem vuruyordu.” diyen cahil-i cühela. İnsanı tek 

zanneden, et ve kemik zanneden, anda bir halini gördük, hayatın her safhasında öyle 

zannetmek ahmaklıktır. Oysa üç tane şahsiyet var: 1-Beşeriyet 2-Ubudiyet 3- 

Vazifedarlık. Mesela şu dersteki şu hal senin hayatının her safhasında olur mu? 

Olmaz. Benden de beklenilmez. Ben de senden bekleyemem. Allah Resulünden niye 

bekliyorsun? Yukardaki metni kullan. “Çarşı içinde bir bedevî ile niza eden o zatı 

düşündüğü vakit” → filanca bana bunu nasıl der diye düşündüğün vakit.  

 

İlişkilerde insan nisbet ve kıyas etmesi için en yüksek noktadan yapıyor ki, o arası da 

Kab-ı Kavseyndir, alem-i şehadeti anlamlandırandır. İnsan nisbetini oradan yapar. 

Burada da buna misaldir. 

 

Allah Resulüne nasıl bakacağız ve sonra dolayısıyla insana indirgeyeceğiz. Allah 

Resulüne bakışı en beşeriyetten en ulviyet arasındaki kıyasla bakılır → bunun bir 

örneğidir bu metindeki yöntem. Çarşı içinde Müslüman olmayan bir bedevî ile pazarlık 

yapıyor. Refrefe binip Cebrail’i arkasında bırakıp imkân ve vücub ortasına giden bir 

peygamber. En kesif haliyle en nuranî hali. İkisinin cem’i. Yani bir insanın en 

aşağısından en yukarısına mukayeseli düşünmek gerekiyormuş. İlk önce kendine 

uygula bunu. Kendine o kadar zulmetme. “Pisliğin biriyim, beceriksizim, ben şuyum, 

ben buyum”, evet doğrudur ama bu, bu tarafın bu ucu. Öteki ucun da var. Bu iki 

yüzlülükle alakası yok. İki yüzlü değil on sekiz bin yüzlüyüz. On sekiz bin alemin yüzü 

var bizde. 

 

Mesela kendi odanda ulvî tefekkürle meşgul olan sen ile salonda konuştukların 

arasında fark oluyor. “Ben bunlarla meşgul iken bunu nasıl söyledim” diyorsun. Kendini 

hesaba çek ama kendine zulmetme. “Ben nasıl dedim” deme. Çünkü beşeriyet 

kalkmadı ki. 

 

Nokta-i nazar:  
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Mektubat 504: “Bir insanda, vazife ve ubudiyet ve zat itibariyle üç şahsiyet 

bulunduğunu ve o şahsiyetlerin ahlakı ve asarı bazen birbirine muhalif olduğunu 

beyan eder.” 

 

Beşeriyetin var yani yersin, içersin, ürersin. Bu bedensel hayat, hazlar var. Bir de 

Allah’a karşı orucun, namazın var. Bir de imanî meseleyi birisine anlatıyorsun. Bu üçü. 

Bunlar bazen birbirine muhalif. Mesela bağırıp çağırıyorsun, kesifin de kesifi, içine 

gömüldün. Öteki tarafta derse geldin, Kab-ı Kavseyn dersinde acayip şeyler 

düşünüyorsun. Yani bu üçünde ahlak farklı olabiliyor. 

 

Sinirli olmak kötü mü? Hayır. Kötü olsaydı Allah Resulü Hz. Ömer’e derdi ki “Ya Ömer, 

sinirlenme, yumuşak ol.” “Ya Osman, çok yumuşak oldun, sert ol” demedi. İkisine dedi 

ki: “Benim kullandığım malzemeyi sizde kullanın.” Onun fıtratı o, onun da o. 

 

Nokta-i nazar: 

Yunus Emre /HAK BİR GÖNÜL VERDİ BANA şiirinden:  

 

• Bir dem gelir İsa gibi   Bir dem döner Cebrail’e 

• Ölmüşleri diri kılar    Rahmet saçar her mahfile 

• Bir dem girer kibr evine   Bir dem gelir gümrâh olur 

• Firavn ile Hâmân olur   Miskin Yunus hayrân olur 

 

Hepsini yaşamış. En sonunda hayran olmuş. Çünkü insan böyle insan olur. Mesela 

farklı halleri, duyguları, fikirleri yaşayan sığır gördünüz mü? Sığır her zaman sığır, her 

yerde sığır. Bazen bir ümit seni, bazen bir hatıra seni, bazen bir his, bazen bir fikir seni 

alıp götürür. 

 

İşte mezkûr üç tane birbirine zıd şahsiyeti – beşeriyeti, ubudiyeti, vazifedarlığı- 

birbirinden ayırmazsan, hürmetsizlik etmiş olursun. Peygambere böyle bak denildiği 

gibi, birbirimize de böyle bakacağız, eşinize de böyle bakın. 

 

“Onun için çarşı içinde bir bedevî ile niza eden o zatı düşündüğü vakit; Refref’e binip, 

Cebrail’i arkada bırakıp, Kab-ı Kavseyn’e koşup giden Zat-ı Nuranîsine, hayal gözünü 

kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefs-i emmaresi 

inanmayacak.” 

 

Ölüme de böyle bakın. Mezar Üstada konuşuyor 26.Lem’ada. “Niye harabezade 

mezarıma bakıp duruyorsun” diyor. “Kafanı kaldırsana, onlar terhis oldular, şehid 

oldular, sen kendini düşün” diyor. Biz de hep buradan bakıyoruz. 

 

İmanın en yüksek ve en geniş olan halini beyan ve izah eden; Kab-ı Kavseyndir. 

 

Nokta-i nazar: 

Şimdi Rab ile Rabb-ül Aleminin birleşimi anlaşıldı.  
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En yüksek ve en geniş, ikisinin cem’idir → Kab-ı Kavseyn. Mele-i â’lanın sakinlerinin 

de Peygamberi olma hasebiyle Allah Resulü onlara da imanının en yüksek ve en geniş 

mertebesini gösteriyor, ibraz ediyor. 

 

Mi’raçta seyr-i umumî ve uruc-u küllî var. (Sözler 560) 

 

Bir okyanus düşünün: geniş ve yüksek, dibi on sekiz bin alem. Seyr-i umumî; umumu 

anlamlandırmış. Umumun adına ve Allah’lık hakikatının zuhuratının (varlık, vücud) en 

zirve vücud mertebelerinin bütün meratiblerini yaşama var. Vücudun her meratibi var. 

 

Sual: Bu salat’a mı giriyor, selam’a mı giriyor? 

Elcevap: Biri seyr-i umumî, diğeri de uruc-u küllî oluyor. Biri Hakk’tan halka, diğeri 

halktan Hakk’a. Bir tanesi temsil etmiş olduğu on sekiz bin alemi anlamlandırıyor → 

seyr-i umumî, ötekisi de muhatab-ı İlahî olarak Allah’lık hakikatının vücud meratibleri 

olan bütün meratiblerini onda tezahür ettiriyor → uruc-u küllî… 

 

“Meratib-i Külliye-i Esmaiyede gözüne kulağına tesadüf eden âyât-ı Rabbaniyeyi ve 

acayib-i sanat-ı İlahiyeyi işitmiş, görmüştür.” (Sözler 560) 

 

Meratib-i Külliye-i Esmaiyede, yani Esmanın Küllî Meratiblerinde. Bu alemde esmanın 

cilve, cemal, nakış, sanatı var. Perdesiz tecellisi Arş’ta var. Arş’tan sonra Levh-i 

Mahfuz ve Arş-ı Azam var. Orada da sıfatların tecellisi var. Meratib-i Külliye-i Esmaiye, 

yani Arş’a kadar. 

 

Sual: Allah esması diğer esmaları mı görüyor? 

Elcevap: Aynen öyle. 

 

Meratib-i külliye-i esmaiyede 

• gözüne 

• kulağına 

 

Âyât-ı Rabbaniye → Rab, Rububiyet, icraatı gösteriyor, saltanattaki ayetleri. Bu 

evamir-i tekviniye gibi yazılım değil ama ille atom da değil. Mesela cennet cismaniyettir, 

âyâttır. Cebrail as da âyât, çünkü Allah’ın rububiyetine dahil. Arş-ı azamda cevher-i ruh 

var. Oraya kadar her şey âyâttır. Allah’ın Rububiyetini ifade eden, vücud-u haricîler. 

Peygamber asm esmanın bütün meratiblerine mazhar oluyor. Tesadüf halk arasında 

anlaşıldığı gibi değil buradaki manası. Mesela enaniyet kibir, gurur manasında 

anlaşılıyor oysa ruzname, takvim, hulasa, haritadır der Üstad Emirdağ Lahikasında. 

Tesadüf de sadeftir, yani içine almış. İçinde denk getirilmiş. Mesela “gözünün 

gördüğünü kalbi yalanlamadı” deniliyor. Biz ilk defa gördüğümüz bir şeyde hayretler 

içerisinde kalırız, şaşırırız. Allah Resulü ise görmüş ve gördüğünü kalbi yalanlamamış, 

kulağının işittiğine şaşırmamış. “Gözüne ve kulağına” diyor metinde. Gözünü ve 

kulağını yani cesedini Arş’a kadar aldı.  

 

Tesadüf; sadefine, yazılımına, sistemine, yaradılışına hadiselerin tam mutabık 

gelmesidir, mülaki olmasıdır. 

 

tesadüf eden âyât-ı Rabbaniyeyi ve acayib-i 

sanat-ı İlahiyeyi işitmiş, görmüştür. 
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Âyât-ı Rabbaniye → Esma-i İlahiyenin vücud-u haricîleridir. 

 

Sual: Âyât-ı Rabbaniye. O zaman hayatımın içinde Rablarım var. Gözüm, kulağım ve 

Ferd esması da var. Ferd de benim Rabbim mi oluyor? 

Elcevap: Evet. 

 

Sual: O zaman ben en sonunda ben Rabb-ül Alemim olarak bakıyorum. 

Elcevap: Evet ama o Rabb-ül Alemindeki Rabb-ül Alemin değil de senin Rab’larının 

cem’i olan Rabb-ül Alemin. Her esmada bir Rabbindir yani sendeki karşılığıdır. 

 

Sual: Meratib-i Külliye-i Esmaiyeye gidince nasıl oluyor? Geride ne kalıyor? 

Elcevap: Perdesiz esmalara mazhar olmuş. 

 

Sual: Nasıl bir göz, nasıl bir kulak? 

Elcevap: Bilmiyorum ki. Esmaların perdesiz tecelli ettiği yer Arş’tır. Cennette 

perdelidir. O Arş’a girmiş. 

 

Sual: Siz az önce dediniz ki “siz birine kötü bir şey söylediğinizde kendinizi onun yerine 

koyun veya bir hırsızın yerine kendinizi koyun, öyle saklayın saklayacağınızı.” Şimdi 

Meratib-i Külliye-i Esmaiyede her mertebeyi o âyât-ı Rabbaniyede ve acayib-i sanat-ı 

İlahiyede işitmek, görmek için nasıl bir bütünlük olmuş? 

Elcevap: (iki elini birleştirerek) Tesadüf yani sadef, cevher.  

 

Sual: Dışarda bir şey kalmıyor mu? 

Elcevap: Hayır. Sadef yani cevhere dönmek, aslına dönmek. Ama sureta yine aslısın. 

Anlamakta zorlandığımız şu: budur ama cevherdir. Mesela güneş vurunca gölge düşer. 

Fakat cama güneş vursa, gölgesi olmaz, çünkü cama vurur geçer. Cama boya 

vurursan, gölgesi düşer. Allah Resulü öyle bir şey ki, gölgesi düşmüyor ama yine de 

cismanî. İşte akıl burada zorlanıyor. 

 

Nokta-i nazar: 

Cama bakınca nasıl güneşe bakamıyoruz. Sahabeyi düşünemiyorum, Resulullah’a 

bakınca… 

 

Kâinat aynadır. Resulullah’ın ruhu ayna değil. “Âyinedir bu alem, her şey Hak ile kaim. 

Mir’at-ı Muhammed’den Allah görünür daim.” Mesela aynaya bakınca, beni gösteriyor. 

Toprak da çekirdeğe bir ayna. Çekirdeği dışarıda inşa ediyor. İçini dışarıda gösteriyor. 

Fihi mafih → içim dışımda, dışım içimde. Toprak çekirdeği dışarıda ağaç olarak 

gösterdiği gibi, ağacı da çekirdeğe koyuyor. Ona mir’at deniliyor. Seni inşa eden her 

şey –sohbettir, kitabtır, dostundur- senin mir’atındır. 

 

Sual: Göz ve kulak, hangisi kalbe bakıyor? 

Elcevap: İşarat-ül İ’cazda kulak kalbe, göz dimağa bakıyor deniliyor. 

 

Sual: Güneş cama vurunca, gölgesi olmadığı için cam görünmez, kafayı vururuz. 

Çünkü güneşin gölgesini düşürmediği bir şeyi insan göremez. Peki sahabe Resulullah’ı 

nasıl gördü? 
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Elcevap: Resulullah’a güneş vuruyor, arkaya geçiyor ama kendisiyle sahabe 

tokalaşıyor, sarılıyor. Nasıl görüyor, bilmiyorum ki. Tek bildiğim şey: İyi ki Sahabe 

kafayı yemedi. Düşün. Bana güneş vuruyor, gölgem olmuyor. Sana güneş vuruyor, 

gölgen oluyor. Ne yapardın? Nasıl bakardın? 

 

Nokta-i nazar: 

Şöyle bakmışlar: Savaş yapılacak, istişare yapıyorlar Peygamber efendimiz asm. 

Peygamberimizin dediği yapılmıyor, istişarenin dediği yapılıyor ve Peygamberimiz 

haklı çıkıyor. Yani beşer gözüyle bakıyorlar. Cama kafaları çarpmasınlar diye bir şey 

yapıştırırlar cama. Sahabelerde ona bir şey koyup bakıyorlar.  

 

Nokta-i nazar: 

Mektubat 98 den okuduğunuz metinde Resulullah’ımız benim için yapmış. Benim için 

o hale girmiş, ben onu tanıyayım diye. 

 

Kesinlikle. Ben de şöyle demiştim: Üstad Resulullah’ı değil, beni anlatmış, dedim. O 

metni her okuduğumda hep öyle demişimdir. “Onun için çarşı içinde bir bedevî ile niza 

eden o zatı düşündüğü vakit; Refref’e binip, Cebrail’i arkada bırakıp…” Oradaki benim 

veya hanımımdır, kızdığım adamdır. 

 

Sual: Sahabeler Resulullah’ı hep farklı farklı anlatmışlar. Neden? 

Elcevap: Her an kendisi farklı görünüyordu. Hz. Ebubekir’den gelen rivayetle Hz. 

Ali’den gelen rivayet farklı. Aranızda vardır rüyada Resulullah’ı gören. Her görüşte 

farklıdır. Aynı yoktur. Resulullah’a ayet geldiğini duyan sahabe hem ayeti merak ediyor 

hem Resulullah nasıl gözükecek şimdi diye merak ediyor diye hurmalığı bırakıp gidiyor. 

Ayeti bilgi olarak görmüyorlar ki. Ayet; canlı, ruhlu ve şuurludur ve vücud-u haricî olarak 

insanda gözüküyor. En mazhar-ı etemm. Nasıl olacak acaba? Öyle bir ayna ki beni 

gösterecek. Resulullah’a bakınca Resulullah için bakmıyorlar ki, kendisini seyrediyor. 

Mir’atı-ı Muhammed’den Allah görünür daim. Hem kendisi demiş: “Ben bir aynayım, 

herkes kendisini bende seyreder.” 

 

Nokta-i nazar: 

Mertebe-i Külliye-i Esmaiye deniliyor ya, cismen çıkmasaydı, buna ulaşamayacaktı. Bu 

nedenle bu sadece ona ait. Ruhen olsa olmaz. Âyât olacak. 

 

24.Sözde şöyle deniliyor. Diğer peygamberlerin bir veya iki esmanın nihayetsiz 

mertebesine mazhar olmuş. O hayat boyu aldığı feyiz ve kemalatı, Peygamber asm 

efendimiz bir tek ayetten alıyor. Bir peygamberin ömründe mazhar olduğu kemalatı 

Resulullah asm bir ayetten alıyor. Diğer peygamberler onun açılımları oluyor, çünkü 

onlar Resulullah’ın muin ve yardımcılarıdır deniliyor. Çok tuhaf, iki uç gösteriliyor. Açlık 

çekiyor, karnına iki tane taş bağlıyor, dişi kırılıyor.  

 

Kab-ı Kavseyni yaşayan, bütün bu kadar şeylere mazhar olup yaşayan insan nasıl 

ticaret yapıyor, nasıl savaşıyor vs. Üç şahsiyeti nasıl aynı anda yaşıyor? Bizde bazen 

beşeriyetimiz, bazen ubudiyetimizdeyiz. O üçünü anda yaşıyor. Bu nedenle cam gibi 

olmuş. 
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• Beşeriyeti             

• Ubudiyeti          

• Vazifedarlığı  

 

Birden derken bir anda değil. Bir-deki hali. Biz ya beşeriyetteyiz, ya ubudiyetteyiz, ya 

vazifedarız. Bizde değişiyor. O üçünü bir yaşıyor. O cima anında bile Rabbini 

unutmayan Peygamber. Gözüm uyusa, kalbim uyumaz, diyor. Huzur-u etemm hiç 

eksilmemiş ondan. En tam huzur. Ben yüceltmiyorum. O zaten öyle. 

 

Nokta-i nazar: 

Nasıl ki odunda nur var, nar var, duman var. Hepsi latif iken odun olarak, kesif 

gözüküyor. 

 

Hem küllî, hem mahşer-i acaib bir seyahatin anahtarı hükmünde; mi’raç. (Sözler 560) 

 

Seyahat ederse küll olur. Kendisinde bu seyahat olursa, küllî olur. Nokta koyarsan 

dışarıdasın. Takke koyarsan takkenin altındasın. 

 

Saadet-i ebediyenin kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, imanın hakaik-i 

gaybiyesini görecek. (Sözler 578) 

 

İşarat-ül İ’caz 42: “İman, Sa’d-ı Taftazanî’nin tefsirine göre: “Cenab-ı Hakk’ın istediği 

kulunun kalbine, cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği nurdur.” denilmiştir.” İman, 

Allah’ın nurudur. İman gaybadır. Allah’tan geldiği halde o nur, o nurun gaybıdır yine 

Allah. Ahirete iman ettik. Ahirete gidince, orda artık ahirete iman olur mu? Olmaz, 

çünkü gayblıktan çıktı. Mesela sahabeler Cebrail’i Dıhye suretinde gördüler. Hz. 

Hamza onu hem Dıhye suretinde gördü bir de öyle gördü. Kâbe’de gördü, bîhuş olup 

bayıldı. Meleklere iman onda yok oldu mu? Olmadı. Mesela Peygamberimiz asm 

Allah’ı gördü, imanı mı kalktı? Hayır. Cennete girdi. Çünkü asla gayblıktan çıkmıyor.  

 

Şuur-u imanî var mesela. Nokta koyarsan i harfine, imanın sendeki yaptırıcılığı, sana 

neler vermiş. Takkeli î harfi olsa, imanın içine giriyorsun. Bir tanesi senin içinde, bir 

tanesi sen onun içindesin. Mesela şu an Kur’an okuyorsun, o senin içinde. Kabire 

girdiğin zaman sen onun içine giriyorsun. Çünkü o seni koruyacak. “Korkma, endişe 

etme.” diyecek. Sen de “sen kimsin” diyeceksin. O da “ben okuduğun Kur’anım” 

diyecek. O seni içinde alacak ve devlet dairelerini bilen gezdirdiği gibi o da seni 

gezdirecek. 

 

Ayn-ı hakikat, nefs-i hakikat, mahz-ı hikmete azamî derecede mazhar olmuş. (Sözler 

578) 

 

Risalet ve Velayet gibi iki nuranî kanadıyla, iki ziyadar cenah ile evc-i kemalata uçmuş. 

(Sözler 589) 

 

Risalet ve Velayet iki ziyadar cenah imiş, yön. Mahlukattan Allah’, Allah’tan mahlukata 

yönleri. 

 

cem-ül cem’in andaki hâlet-i ruhiyesi hem cam 

hem de ayna olmuş. 
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Refref’e binip, Cebrail’i arkada bırakıp… 

 

Cebrail’i arkada bırakmaktan ne anlıyorsunuz? Cebrail, Levh-i Mahfuzun temsilcisi. 

Bizdeki karşılığı dimağ. Demek ki dimağı ortadan kalkmış. Kalb Arş’ta. Çıkmış. Dimağ, 

vahye muhatab. Vahiy bitiyor. Cebrail → Levh-i Mahfuzun simgesiydi. Alem→ Levh-i 

Mahfuz. Onun melaikesi → Cebrail as. Alemler olarak → ceberut alemi. İnsanda → 

dimağ. Cebrail’i arkada bırakmış! Yani Levh-i Mahfuzu, Cebrail’i, dimağı bırakmış, 

vahiyden çıkmış. Cevhere doğru gitmiş, Arş-ı Azama. Cevher-i ruh. Arş-ı azamda ruha 

gidiyor, Kab-ı Kavseynde ruh da çıkıyor → ben olan Ben oluyor. 

 

Nokta-i nazar: 

Perdeleri geçiyor. Cebrail as perde. Onun esmasına mazhar olunca, artık onun 

dışında. Sonra Arş-ı azamda oranın esmasına mazhar olunca, o da bitti. Sonra bir 

şefaatçi kaldı → bir. Bendeki O → Ondaki Ben. “İyyakene’budu ve iyyakenestain.” 

 

Celal ile Cemali cem etmiş hâlet-i ruhiyesinde; Kab-ı Kavseynde. Semavat ehline 

mucizesi olmuş; Mi’raç. Muhabbet-i İlahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olmuş. 

 

Bunlar hep Külliyattan alınan cümleler. Nihayetsiz feyzine mazhar olmak yani Allah ne 

ise öyle feyiz almak. Aldığı gibi de ümmetine davranıyordu. Allah nasıl bir şey 

bilmiyoruz. Nasıl davranacak, ne yapacak bize bilmiyoruz. Kesip atacak mı, yığılın 

önümden hesap-mesap yok mu diyecek, ne yapacak bilmiyoruz. Allah sana nasıl 

davranacak merak etmez misin? Mektubat 193 Altıncı esas: “…rahmet-i İlahiyenin 

timsali ve muhabbet-i Rabbaniyenin misali…” Allah’ın kullarına muamelesi nasıl 

olacağını bilmek istersen, Allah’ın kullarına olacak davranışına örnek olan Muhammed 

asm’a bak. O ümmetine nasıl davranmışsa, Allah da kullarına öyle davranacak! En az! 

Resulullah’ın davranış şeklini Allah üretmiş ya, “Eddebeni rabbi feehsene te’dibi” yani 

“Edebi Allah bana öğretmiş” demiş. Allah Resulünün davranışını Allah Cebrail 

vasıtasıyla öğretmiş. Niye öğretmiş? “Benim nasıl davranacağıma sen misal ol, bana 

örnek ol”. Timsali ve misali. Timsal nedir? Ayna düşün ve güneş düşün. Hâşâ güneş 

→ Şems-i Ezelî. Ayine → Muhammed asm’ın ruhu. Aynadaki güneş → mir’at-ı 

Muhammed’den Allah görünür daim. Onun dışa vuruşu olan kâğıttaki güneş → onun 

davranışı. Yani Muhammed asm’ın ümmetine davranışı, Allah’ın sana davranışının 

örneği imiş! Bundan daha büyük bir müjde olur mu? 

 

Hakaik-i imaniyenin en büyüğü olan iman-ı billah ve iman-ı bilahireti aynelyakîn 

gözüyle müşahede etmiş, cennete girmiş, saadet-i ebediyeyi görmüş, o mi’racın 

kapısıyla açtığı o cadde-i kübrayı açık bırakmış, bütün evliya-i ümmeti… (Mektubat 

307) 

 

Evliya denilince Gazalî, Rabbanî vs. has kılma. Allah’ın en büyük ihsan-ı İlahîsi, 

ihsanını ihsas etmemekmiş. Belki de evliyasınız ama evliya olduğunu sana bildirseydi, 

davaya kalkar, onu kaybederdin. Evliyalık Allah’ın ihsanıdır. Evliyalıktan daha büyük 

ihsan vermiş sana: verdiği evliyalığı vermiyor sana. Sana evliyalığı verdiğini 

söyleseydi, kaybedecektin. Mesela bazısına vermiş parayı ama vermeyi vermemiş. 

Allah ona belasını vermiş işte. Allah bazısına da parayı vermiş, vermeyi de vermiş. İşte 
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ona vermiş. Yani evliyalık sırf büyük zatlara has değil. Evli-ya. Kiminle nikahlı? Nikah; 

bağdır. Kime bağlısın? Evli – yaa. Ya eyyühellezi amenu---yaaa. Evli → nikah yani. 

 

Bir sinn-i büluğ var, bir de sinn-i rüşt. Sinn-i büluğ; çocuk yapma yaşıdır, bellidir. Ama 

sinn-i rüştün yaşı yok ki. İmam-ı A’zam altı yaşında girmiş. Altı yaşında hafız olmuş, 

müfessir olmuş. 

 

…evliya-i ümmeti seyr ü sülûk ile derecelerine göre ruhanî ve kalbî.. 

 

Kalbî derken kalben seyahat değil, kalbde seyahat. Kalbin içinde seyahat ediyor. 

Kalbin içi haritadır, ruznamedir, özdür, cem-ül cem’dir. 

 

…ruhanî ve kalbî bir tarzda o mi’racın gölgesi içinde gidiyorlar. (Mektubat 306) 

 

Nerden biliyorsun gidiyorlar? “Heyy. Bak gidiyorlar.” der gibi diyor Üstad. 

 

Bu sırrı ümmetine sirayet etme hakikatı olan Kab-ı Kavseyn verilmiş. 

 

Bu metinde anlatılan ümmetine de sirayet etsin diye ümmetine, Kab-ı Kavseyn yöntemi 

getirilmiş. Kab-ı Kavseyn bir yöntemdir. Yaşanılan bir şeydir. Yaşanmış değil. 

Yaşanılandır. Bazen ağaçtan düşünce, bir trafik kazasında bunu yaşarsın, bazen en 

büyük sıkıntıda bir şey doğar sana. O an sana Kab-ı Kavseyn olur. Allah Resulünün 

otuz üç tane Mi’racı olmuş ama bir tanesi Mi’rac-ı Ekber-i Muhammedî asm imiş. Bu 

sır ümmetine sirayet etsin diye hakikatını Kab-ı Kavseyn unvanıyla ilan edilmiş. 

 

Muhatab-ı Samedaniyeye mazhariyetle nüzul eden ve saadet-i dareyne dair ve hilkat-

ı kâinatın neticelerine ve ondaki Rabbanî maksadlara ait mesaili ve o muhatabın bütün 

hakaik-i İslamiyeyi taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanına mazhar edip beyan 

eder. (Sözler 449) 

 

İmanı tanımlamış. İmanın içini anlatıyor. Bu iman sende de var bende de var ama 

bilmiyoruz. Sen en çok sevdiğini hiç sevmediğin birisine verir misin? Allah’ın en çok 

sevdiği şey imandır. Onu sana vermiş, sevdiğine vermiş. Elma, armut için ne diyor? 

Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. İmanı sana vererek de muhabbetini vermiş sana. İman 

vermekle kendisini sana vermiş. Daha ne yapacak? 

 

İman öyle bir şey ki, iman ettiğin şeyle –nerde olursan ol- onu yaşattırıyor. Ahirete iman 

ettikse, ahiretin feyzini dünyada yaşıyorsun. Meleklere iman ettik, meleklerin 

hakikatını, kuvalarını burada yaşıyorsun. Yani ahirete iman ahirette fayda vermesi 

değil. İman ettiğin şeyle besleniyorsun şimdi burada. Neye iman ettiysen, o şeyi sana 

getiriyor.  

 

İmanın içinde 1-Muhatab-ı Samedaniye var. 2-Saadet-i dareyn var. Saadet-i dareyne 

mazhar ediyor. Kanseri, musibeti, ölümü yorumluyor. En korkunç mesele olan kabri 

izah ediyor. Bunu izah edemedikçe, huzurun olmaz. Bulunduğun alemi 

anlamlandırarak saadet-i dareyne mazhar ediyor iman. Kansere, yaşlılığa, ölüme vs. 

her şeye anlam yüklemiş. “Men amene bil kader emine minel keder.” 3-Hilkat-i kâinatın 
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neticeleri var imanın içinde. 4- ondaki Rabbanî maksadlara ait mesaili 5- o muhatabın 

bütün hakaik-i İslamiyeyi taşıyan. Yani İslamiyet’in umdeleri mesela namaz ve 

orucundaki keyif ve ruhanî lezzetlerini de içine koymuş. 6- en yüksek ve en geniş olan 

imanı beyan ederek sana vermiş. 

 

Nokta-i nazar: 

“Ruhumdan üfledim ruhunuzu” diyor. 

 

Ruhundan üflemek ruhtur. Unutma, ruhtan doğan ruhtur. Sıfattan doğan sıfattır. 

Esmadan doğan esmadır. Ruhtan doğmuşsan ruhsun. Varlıktan doğmuşsan varlıksın. 

Senin kafanda o. Onun ne yapmış önemli değil. Varlıktan doğuyorsan, kendini varlıkla 

ifade ediyorsan, sen mahluksun. Ruhtan doğmuşsan ruhsun. Akıldan doğmuşsan 

akılsın. 

 

İşte en yüksek ve en geniş olan imanına seni mazhar edip sende beyan etmiş, ortaya 

çıkartmış, iman imanla. Burada olup burada olmayandır. Burada olup buralı 

olmayandır; iman. İman gaybda da değil, vacib. Cennet gaybdadır. Ama imanın 

kaynağı gaybda değil.  
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