
Dimağ-21    Dimağ kelam sıfatının, Vicdan da irade sıfatlarının en cami’ ayineleri (ve üslub kaynakları)

• DERSİN ÖZETİ:

Mahbubum içeriye girdi. Vicdanımızı yaktı. Vicdanımızda uyuyan ihtisas, hassas noktalarımızı ihtizaza getirdi.  Buradan 

müyulat çıktı, meyillerimiz aktif oldu. Meyillerimiz aktif olunca âmâlimizi oynattı. Âmâlimiz ise hissiyatlarımızı oynattı ve 

bizim (o ne idi ise)  Rabbimizi oluşturmaya kalktı. 

Fakat bu hissiyatın bir tebahhur edeni var, tebahhur etmeyeni de var. Çünkü his, esma ve şuunatın hayatta kaynayan 

memzuç nakışlardır. His de kaynadı ve buharlaştı.  Bu buharlaşanın bir temayülat bir de tasavvuratı var. Bizim bildiğimiz 

üslubla, geçmişimizdeki tahayyülat ve tasavvuratımız. Biz biliyoruz ki tahayyül ve tasavvurumuz zengindir. Herşey var 

ama akla hemen malolmaz. Bunların bütünlüğünden takattur eden akla giriyor. Akla girince bu akılda bütünlük 

sağlıyor. Bütünlük sağladığına tasallub diyoruz. Ama bu bütünlüğün, ‘her söylediğin doğru olmalı, her doğruyu her 

yerde deme‘, ‘muhataba göre kılıç çekilir’, yani muhataba göre  vereceğim Tahassül oluyor. Fakat çıkarmadığım da var. 

Yani bu bulutun içinde takattura dönüşmeyen de var.  Takattura dönüşmeyen israf edilmez. Bunlar Kelamın 

müstetbeatına takılır. Müstetbeat; zahir kelama takılan ama zahir kelamda gözükmeyen yan manalardır. 

Onlar emare, ima, remiz, işaret, delalet gibi. Yani kısacası Telvihat ve Telmihat. Bunlar hissiyattan buharlaşandır.

Şimdi hissiyattan buharlaşmayan var, yani 9. Maddeden 12. Maddeye kadar olan ikinci kısım:

Tebahhur etmeyen kısım sistemi çalıştırıyor. Şimdiye kadar benim sağ ve sol .

Tebahhur etmeyen 1) ona verdiğim beka (orda putlaştırıyorum) , ahiret inancım 2) Allah anlayışım 3) vahye, Kur’ana 

muhatabiyetim 4) hayattaki etvarım, ef’alime, ahvalime takıldı. Zahirde yok. Tavırlarımda, mimiklerimde, 

hareketlerimde. 

Hisde tebahhur etmeyeni kişi konuşurken etvar, ef’al ve ahvaliyle gösteriyor.  Tebahhur eden ise kelamın içinde. 

Hisde tebahhur etmeyen davranışımın içinde. İki tane tebahhur etmeyen var: Kelamla tebahhur etmeyen , yani 

müstetbeatımla gösterir. Hisde tebahhur etmeyen, yani davranışlarımla (ef’alim, etvarım, ahvalim) gösterir.

Vicdandan tebahhur eden, takattur etti, kelam oldu. Takattur etmeyen müstetbeat oldu. 

Bu manaları kelamın içinde ara, davranışında arama.

Demek biri kelamımın müstetbeatı diğeri davranışımın müstetbeatı. 

1) Kelam sıfatından gelen Kuran-ı Kerimin müstetbeatı var

2) İrade sıfatından gelen kainat ayetlerinin sarihin dışındakiler (bunlarla Rabbim bize kendini tanıttırmak istiyor)

Æ buharlaşmayan Allah’ın isimleri: Sani, Musavvir, Mukaddir, Hakim gibi.. 

Davranışımın müstetbeatı, 2) Kelamımın müstetbeatı.

Hisde tebahhur eden var, tebahhur etmeyen var.  Taakkulda ise takattur eden var, takattur etmeyen var. 

Hisde tebahhur eden buluta geliyor, yani dimağa geliyor. Dimağda takattur eden var, takattur etmeyen var. 

Takattur etmeyen kelamın müstetbeatı olarak geliyor. Hisde tebahhur eden, kelama dönüştü. 

Tebahhur etmeyen kişinin etvarına, ef’aline, ahvaline dönüştü. Üslubdaki ekval; kelam, tebahhur eden. 
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• KELAM SIFATININ AYNASIÆ DİMAĞDIR.

İRADE SIFATININ AYNASIÆ VİCDANDIR

‘’Aklın Kur’an ayetlerini okurken, ef’alin mevcudat ayetlerini okusun.’’ 

Dimağın, yani kelamın müstetbeatı: Emare, ima, remiz, işaret, delalet

Vicdanın ,yani eylemin müstetbeatı: Etvar, ahval, ef’al Allah’ın subuti sıfatındaki Kelama ayna dimağdır.

İrade sıfatına en cami ayna Allah’ın kainattaki tekvini ayetlerini okuyan  vicdan, yani İrade sıfatına en cami 

ayinedarlığımız vicdandır.  Vicdan tarafına tebahhur demiştik. Dimağ tarafına takattur demiştik.

• Netice:

DimağÆ Kelama

VicdanÆ İradeye

‘’ Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. ‘’ (Hutbe-i Şamiye 77 ) 

cami’ aynadır
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KALB

• Latife-i 
İnsaniye

Lat. Rab.
His (hissiyat)

Zihin (âmâl)
İrade (müyulat)

İtikad 

İltizam
İz’an 

Tasdik
Taakkul

Tahayyül
Tasavvur

VİCDAN

1

2

4

Buhar halindeki 
mana okyanusu

3

Tekasüf eden 
manalar

4

1

• Hevaî manalar hissiyatta. 
Bu hissiyatın içinde tekasüf, 
temayülat ve tasavvurat 

Tebahhur eden de var 
etmeyen de var

TEMAYÜLAT
(tahayyül)

TASAVVURAT
(tasavvur)

Tekasüf 
bulutu

Takattur etmeyen

Takkatur eden 
kısım (taakkul)

Buhar halindeki 
mananın bir kısmı
(bulut olacak)

Tekasüf 
etmeyen

= Kelamın müstetbeatına
Æ Emare 
Æ İma
Æ Remiz
Æ İşaret
Æ Delalet

Cem-ül cemi
Æ Telvihat
Æ Telmihat


