


Nardan, Nurdan, ates ̧ten, ıs ̧ıktan, zulmetten zis ̧uur mahluklar yaratılıyor; 
29. Söz’den dersimiz. İnsan her mertebeyi anlamaz eli ne kadar uzunsa o kadar meyveye uzanır sırrınca 
ihtiyacımız kadar anlayacağız. Bilgimiz olmadığından değil ihtiyaç hissetmediğindendir.İhtiyaç hissetsen anlarsın. 
   Bakalım bu sesten, hareketlerden, müziklerden, ilahilerden, Kur’an’lardan, filmlerden, oturup kalktığımız 
kişilerden, kokudan, karanlıktan Allah ne yaratıyor? 
 
Sözler 507.sayfa  
Denilebilir ki hayat olmazsa, vücûd vücûd değildir.. 
 
Mesela bilgisayar mouse bir vücuddur ama bilmez ki ben buyum mouse mouse olduğunu bilmiyor hayatı yok var 
varlığından haberdar değil. Şu eksikliği görüyormusunuz. Varsın varlığının farkındamısın ondan daha büyük nimet 
yok. İman bundan sonra oluyor. Varlığının farkında olduktan sonra, farkındalığın kemal mertebesidir iman. İnsan 
olduğunu bilmiyor ki iman etsin adam yaşadığını bilmiyor ki çoğu insan yaşadığını bilmiyor. Devamlı kafasını 
uyuşturmuş bilmiyor hayat anlamını yitiriyor intihar seçenek oluyor. 
  İşte demek ki hayatı olmazsa vücûd değil. 
 
Sözler 507. Sayfa  
Ademden farkı olmaz. 
 
Varda yok. Ben varım diyebilmek ve, ya eksik ol, kör ol, topal ol ne olursan ol ben varım diyebiliyormusun. 
Varlığının farkındalığı.. işte o zaman öteki nimetler geliyor. Senin varlığına hiç bir katkın yok ben yaratılırken ben 
olmadığın ben beni yapamam kendime hiçbir katkım olmamış.  
 
Sözler 507. Sayfa 
Hayat, ruhun ziyasıdır.  
 
Hayat ruhun içsel yapısıdır. 
 
Sözler 507.sayfa 
Şuur, hayatın nurudur. 
 
Şimdi Allah varken hiçbir şey yoktu ya neyle yarattı. Hayatla yarattı herşeyi. Hayatla yarattı ama misal olarak 
mesela; elma, armut, şeftali, muz, havuç vs.. hepsini makinaya koysan çektirsen hepsinin özünü alsan meyve 
özünü, homojen bir şey değil mi? İşte Allah’ın dışında yaratılan bütün alem arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, 



mikail, dünya, kadın, erkek, elma, armut vs herşeyi makinaya koysak özünü alsak çıkacak şey öz hayattır. 
Herşeyin özü hayattır. Sonra bu hayatı o meyve sıkacağından daha hassas bir cihaza koysak özünü alsak his 
ve şuur, işte şuur hayatın nurudur. Yani herşey hayat ile yaratılıyor ama hayatın bir mertebesi var şuur. Şuur 
farkındalığın ileri seviyesi. Hani diyoruz ya şuursuz adam ya bilmiyor aslında, bilmiyor değil farkındalığı yok. 
Mesela yaşadığının farkında değil hayatı var. Herşeyden önce ben varım diyebilmek bu şuur. 
   Demek ki ilk önce Cenab-I Hak herşeyi yarattı vücûd verdi, vücuda hayatta yarattı. Hayatın donmuş haliyiz 
bu taşlar topraklarda hayattan yaratılmış sonra içerisindeki meratipten bir mertebe his ve şuur ortaya çıkıyor. 
 
Sözler 507.sayfa 
Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidir. 
 
  Mesela mouse için hayat yok benim için var kendisi için kendisi yok. Peki her hayatta olan kendi varlığının 
farkında mı? Değil mesela; deliler, ağaçlar, çocuklar vs gibi hayat var ama kendi farkındalığı yok. Sokakta 
dolaşan çoğu insanın da yaşadığının farkında değil. Kendisinin var olduğunu bilmiyor farkında değil sırf şeyi 
görüyor; onu seyredeyim, onu yapayım, onu giyeyim, onu yiyeyim, ona gideyim.. hep dışarda kendisinde hiç yok. 
Hatta en büyük işkence görüyor. Kendisiyle tanışmak, kendisiyle buluşmak, sakin sakin oturmak birşey 
seyretmeden, dinlemeden.. kendini dinlemek, düşünmek kendisiyle başbaşa kalmak istemez. 
 
Sözler 507.sayfa 
Ve madem şu âlemde bilmüşahede bir intizam-ı kâmil-i ekmel vardır. Ve şu kâinatta bir itkan-ı muhkem, bir 
insicam-ı ahkem görünüyor. Madem şu bîçare perişan küremiz, sergerdan zeminimiz, bu kadar hadd ü hesaba 
gelmez zevi'l-hayat ile zevi'l-ervah ile ve zevi'l-idrak ile dolmuştur.  
 
  Mesela belgesellere göre baktığımızda kainatı düşünün galaksilere göre bizim galaksi, bizim galaksimize göre 
güneş bizim sistemimiz, bizim sistemimize göre dünyanın yeri yok yani o kadar ufak toz gibi.. kainata göre 
şuanda bilinen o belgesellerde semayı dünyanın 1. Katıymış daha dibine varamamış, semayı dünyanın 7. Katı 
tamamlanırsa 1. Semavat olacak daha. Dünyanın 7 seması var o bitince 1. Sema olacak. Şimdi bütünü düşün 7 
kat sema bittikten sonra levhimahvı ispat başlıyor sonra kürs başlıyor sonra cennet cehennem sonra arş, levhi 
mahfuz, arşı Azam gidiyor. Bir hadis-i şerifte ‘Ya Resulullah(sav) kürse göre ne kadar büyüktür? Şu çölü 
görüyormusunuz Arabistan çölünü çöle atılmış bir yüzük kadardır’  7 kat sema kürse göre bir yüzük kadarmış. 
Bunları saydıktan sonra şunu demek istiyorum. 18 bin alem ve galaksilerin içerisinde dünyanın maddeden 
büyüklüğü maddi değer bakımından yok gibi o kadar toz gibi ama kainatın kalbi burası. 15. Sözde öyle geçiyor 
kainatın kalbi burası. Burayı yani dünyayı böyle yapan zat orayı boş bırakır mı? Oraya uygun mahluklar var. 
Suyu boş bırakmamış sen yaşayamıyorsun diye balıklar var, taşın içinde de var her yerde ruhani şeyler var 
manevi boyutları var. 



 
Sözler 507. Sayfa 
Elbette sadık bir hads ile ve kat'î bir yakîn ile hükmolunur ki şu kusûr-u semaviye ve şu buruc-u sâmiyenin dahi 
kendilerine münasip zîhayat, zîşuur sekeneleri vardır.  
 
Biz anlıyoruz ki kainata göre dünyanın maddi bir yeri yok ama bu kadar canlı yaşıyor. Güneşte de ruhaniler var 
ayda da var bütün Merkür, Jüpiter’de hepsinden var ama nasıl var diyor ; 
 
Sözler-507 
Balık suda yaşadığı gibi güneşin ateşinde dahi o nurani sekeneler bulunur. Nâr nuru yakmaz, belki ateş ışığa 
meded verir.   
 
Suyun içinde balıklar olduğu gibi güneşte de nuraniler var. Mesela ateş yaksan o ateşe ışık tutsan. O ateş bu 
nuru ışığı yakabilir mi? Yakamaz, çünkü onun boyutundan üstün. Aynı onun gibi güneşin içerisinde de güneşin 
yakamayacağı ruhaniler var. Orayı boş bırakırsa israf olur. Allah orayı boş bırakmamış her taraf dolu. 
 
Sözler-507 
Madem kudret-i ezeliye bilmüşahede en âdi maddelerden, en kesif unsurlardan hadsiz zîhayat ve zîruhu halk 
eder ve gayet ehemmiyetle madde-i kesifeyi, hayat vasıtasıyla madde-i latîfeye çevirir ve nur-u hayatı her 
şeyde kesretle serpiyor ve şuur ziyasıyla ekser şeyleri yaldızlıyor. 
 
 
   Mesela buna ait şöyle misal hatırıma geliyor. Bozulmuş et yersek hayat yok olur değil mi zehirleniriz. 
Bozulmuş eti koyun çöpe kapağı kapatın kurtlanır, kurt ölse o da kurtlanır ama haşerat olur. Çürümüş etten 
kurt çıkar sinek çıkar o sinekte ölse haşerat çıkar o da ölse başka birşeyler çıkar. Soruyorum etin içerisinden 
bozulunca et çıkıyorda acaba o kurt neresindeydi? İşte senin bedeninde de ahiret orada aynı onun gibi 
dünyanında orasında ahiret var. Ölmüş etin içerisinden hayat çıktı, işte öylede bizim bedenimiz içinde ruh öyle 
saklanmış.. aynı teknoloji, dünya ahiretin üzerinde perdedir. 
   Madem Allah kokuşmuş etten kurtları taaffün etmiş maddeden böcekleri, bedende ise başka bir alemleri 
böyle doğurduğu gibi hayatı nurlandırıyor. 
 
 
 
 
 



 
Sözler 507 
Elbette o Kadîr-i Hakîm bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle, nur gibi esîr gibi ruha yakın ve 
münasip olan sair seyyalat-ı latîfe maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz, camid bırakmaz, şuursuz bırakmaz.  
 
  Bu donmuş et kurtu çıkartıyorsa odundan yaktığımız zaman duman ve nur çıkıyorsa bunlardan daha latif olan 
enerjiden, esirden, düşüncelerden, hayalden, hislerden, gadaptan, şehvetten, öfkeden, aşktan, muhabbetten, 
vefadan ona uygun ruhani yaratıyor. Et kurda dönüştü düşüncem mahluktur, mahluka dönüşüyor. 
İmalathanedeyiz ruhani imalat ediyoruz. Ya ervah-ı aliye (iyi ruh), ya ervah-ı habise (kötü ruh). 
  Mesela olumsuz düşününce kendini iyi hissedermisin? Yanlış düşünürken kendini iyi hissedemezsin mümkün 
değil. Ama tam tersi olumlu herşey yolunda gibi o zaman rahatlıyor. Olması gerekenler oluyor, olanlar oldu 
olmayanlar olmayacak. Onlarıda Allah onaylıyor. Bu hayat sefinesinin hissesi %99 Allah’ta %1 bizim. Bu hayat 
sefinesinin sahibi odur. Doğru düşünürken kendini asla kötü hissedemezsin. Güzel gören güzel düşünür. 
Aldıklarınla düşünürsün. İyi olmak istiyorsan iyilerle beraber oturup kalkacaksın. İmam Rabbaninin sözüdür. Ne 
olmak istiyorsan senden önce olanlarla beraber ol. 
 
 
 
Sözler507-508 
Belki madde-i nurdan, hattâ zulmetten, hattâ esîr maddesinden, hattâ manalardan, hattâ havadan, hattâ 
kelimelerden zîhayat, zîşuuru kesretle halk eder ki hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek çok muhtelif 
ruhanî mahlukları, o seyyalat-ı latîfe maddelerinden halk eder. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhanî ve 
cin ecnaslarıdır.  
 
       Mesela su odunun içine girer mi? İşte esirde atomun içine giriyor. Atomun içersinde proton elektronlar 
var. Diyor ki bilim adamları; atomun içersinde proton ona yakın olan elektron yanından geçiyor arasında boşluk 
var. Bu boşluğu göstermek için şöyle diyorlar, protonun büyüklüğü misket kadar olsa ve Londra’da olsa ona en 
yakın olan elektron İstanbul’dan geçer. Arası bu kadar boşluk. İşte bu boşluğu ilim tanımlayamadığı için içini 
dolduramadığı için. Proton ve elektron arasında insanın meyli hayali düşünceleri orayı dolduruyor, maddeyi öyle 
değiştiriyor. İşte niyet ve nazar mahiyet-i eşyayı değiştirir. Niyet, nazar, tefekkür, anlayış vefa, kemalat, 
farkındalık, şuur, muhabbet, şefkat, merhamet, haya, edep, pozitif düşünceler, şevk gibi şeyler kendisi 
melaikedir ruhanidir, onla doluyor maddeyi değiştiriyor. Ya ulvi ya sufli. 
 
 
 



 
..zîşuuru kesretle halk eder ki hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek çok muhtelif ruhanî mahlukları, o 
seyyalat-ı latîfe maddelerinden halk eder. 
 
  Mesela televizyon seyrederken YouTube videoları seyrederken o videoyu filmi kapattıktan sonra kafan 
kapanmıcak o girdi içeriye. O filmi kim oynuyordu, onun ruhani duyguları hisleri fikirleri sende seviyene göre 
zayıflığın kadar aktif olacak ya namazında ya vesvese olacak ya sıkıntı olacak. Girdiğinde kendi cinsinden iş 
yapacak iyiyse iyi kötüyse kötü iş yapacak. 
 
-Nardan, Nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, karanlıktan, sesten kokudan, kelimattan, esirden, elektrikten, 
havada dolaşanlardan, radyo dalgalarından halk olunan zihayat ve zişuurlara şeriat-ı garrayı Hz. Muhammed’i 
(sav) mucizel Kur’anı bunlar müsbetse melaike, can(cinlerin çoğulu) ve ruhaniyat. 
   Melaikelerde şer yok yaratılıyor. Cin yaratılıyor. Mesela banyoda belv ederseniz vesvese cin musallat olur. 
Tuvalette konuşan tuvalete tüküren, telefonlarla oynayan, birşey okuyan ihtiyari nevi şeyler düşünen, özelini 
temizliğini oraya atan peşini bırakmaz senin çünkü orada ayet okunmadığı için orada olur. Orada ruhani 
yaratılıyor var yani. Bakarsın sıkıntı başlar doğru yaşamıyoruz. Çünkü boş yok. İnsanın fıtratını bozan yanlış 
yola sevk eden ervah-I habisedir. Ervah-I habise yaratılıyor. 
   Demek ki bunlardan yaratılan bir kısmı melaike bir kısmı cin ruhaniyat denilir. Ruhaniyatında hem iyi hem 
kötüsü var. Mesela insanın fıtratını bozan yanlış şeylere sevk eden filmlerin müekkeleri ervahı habiselerdir. Peki 
nasıl temizliyeceğiz. Sözler 258de tılsımı-I Kuraniye ile temizleyin diyor. Tılsım-I Kuraniye hurufu mukaddadır. 
Belki tılsımı Kuraniye ile onlara teshir etmektir. Şerinden kurtulmaktır. Okunacak dualar Hizbul Kur’andır. 
Üstad Hz. Bu işle alakalı ayetleri cem etmiş o kitabın adı Hizbul Kur’andır. 
   Doğru yerde doğru insanlarla doğru zamanda doğru işi yapacaksın.. unutmayalım karanlıktan, nardan, 
nurdan, zulmetten, raiyadan, kokudan, manadan, hayadan, tefekkürden, olumsuz düşüncelerden Allah ruhani 
yaratıyor iyiye ervah-I aliye kötüyede ervah-I habise yaratıyor. 
 
Ders sonu duası  
Cenab-I Hak iki cihanda da aziz eylesin, Şerlerinden muhafaza eylesin, İyi insanlarla bizi kardeş, arkadaş ve 
dost eylesin, Çoluk çocuklarımızı evlatlarımızı Cenab-I Hak Süfyan ve deccal ve şerlerinden emin eylesin, İyi 
arkadaşlar nasip eylesin iyi eşler nasip eylesin, iştirak-I ameli uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin, aklımıza 
marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahetullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin ve ahiri 
davana emil hamdülillahi rabbil alemiyn el Fatiha, salavat. 
                              ‘Nardan, Nurdan, ates ̧ten, ıs ̧ıktan, zulmetten zis ̧uur mahluklar yaratılıyor’ dersinden notlar 
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