
 

NEFİS: Can, kişi, kendi, öz varlık. Bir şeyin zâtı olan, kendisi, fıtri meyil.     

  Bedenin hissi istekleri, ruh, hayat, asıl, maya.       

 NEFS: Can, kişi, kendi, öz varlık, bir şeyin zâtı olan, kendisi, ruh, hayat, asıl, maya.  

1-Nefs-i emmare                                  

2-Nefs-i levvame                                                              

3- Nefs-i mardiye (marziyye)                                

4-Nefs-i mutmainne                    

5-Nefs-i mülheme                                

6-Nefs-i râdiye                                                                             

7-Nefs-i amel                                  

8- Nefs-i hayvanî                                                       

9-Nefs-i ihbar                            

10-Nefs-i mütekellim                                     

11- Nefs-i nâtıka 

 

“günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki müslümandır.” (RN-Sözler/23) 

 

Müslüman mücadele ediyor. Onlarda:  Nefis & Şeytan.                    

Demek nefsin, Şeytan’dan müstakil varlığı var. 

 

“Ve o harb ise; nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı”  (RN-Sözler/23) 

 

Harb ise      nefis           

   heva           şeytanlarına karşı       

   cin           

   ins  

Demek bunların birbirlerine karşı alakaları var ama hepsi müstakildirler. 

 

“Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak”  (RN-Sözler/25) 

Baksana  satılıyor, satılabiliyor. Senden hariç, müstakil varlığı var. Sana, onu satman emrediliyor.

 Varlığı senin varlığında ama senden müstakil vücudu var. 

“satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan,”( RN-Sözler/27) 

Demek; onun hesabına duyguların çalışabiliyor. 

“vehim ve heva tahakkümünden, nefis ve heves esaretinden kurtulup,” (RN-Sözler/58) 

               vehim     tahakkümünden nefis     esaretinden      

  heva                                   heves 

“Tevehhüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla”  (RN-Sözler/88) 

Tevehhüm         aldatmak    yapılarında var.     

            nefis          karışmak  

              “Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki;”  (RN-Sözler/237) 

                    Bize ait; hem şeytan ve de hem nefis var. 

 “Dedim: Ey nefis!”  (RN-Sözler/269)  

 Demek karşına alabiliyor ve müstakil akıl ve ruhu varmış gibi ona hitap ediyorsun.  

 Hitap edildiğine göre; aklı, ruhu, irade ve şuuru vardır. İman etme özelliği de var. 

 



 

         “nefis ve akıl ve kalbin sülûklerine işaret eder.” (RN-Sözler/336) 

 Demek bunların terakkisi de vardır. Nefsin bir mertebesi var ki; nefs-i raziye, mutmainne   

  iman etmiş nefis ki;(ASM) “benim nefsim iman etti” diyor. Üstad hz’leri de  nefsimin kabul edip 

 tasdik ettiği şeyi, senin de  tatmin etmeli. Bazı şeyleri Üstadın nefsi de kabul etmiş. 

        “Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hâsseleri vardır.” (RN-Sözler/495) 

Demek nefiste vazifedar bir hassamız. Yani burada müstakil bir varlığı görünmüyor.  

  Nasıl ki senin akıl, ruh gibi hassaların gibi, nefis de  senin bir hassan. Senin bir vasfın ve özelliğin. 

        “hattâ nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar.” (RN-Mektubat/260) 

1-Nefis ve şeytanı teslim olmuşlar.            Teslim olabiliyorlar.     

2- Benim nefis ve şeytanım diyor.  

         “nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, “ (RN-Mektubat/266) 

 Demek şerlerin vücudunda nefis ve şeytanın hisseleri de var. 

         “Düşman istersen nefis yeter.”  (RN-Mektubat/282) 

 Akılsızdan, şuursuzdan düşman olur mu? Seni aldatabilmesi için aklı lâzım değil mi? 

        “İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecata göre ruh, kalb, sırr, 

 nefis ve hâkeza letaif kendine göre birer hisse alır, masseder.” ( RN-Mektubat/331) 

İlim demek bir sıfat gözükürken; ilim sıfatı içinde  diğer sıfatların cem-i hisseleri var olduğu.

 İmani mevzuların akıl midesinden sonra          ruh        

        kalp  hisselerini alıyorlar.   

        sırr       

        nefis       

        diğer letaif 

Nefiste; nefs-i râdiye, mutmainne varsa ki var, o zaman iman hakikatlarının muhatabıdır. 

 Hissesini alıyor baksana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sıralama var gibi.    RUH          KALP           SIRR           NEFİS 

MAHİYET-İ 

L.RAB.                                

ŞUHUD                        

MESELESİ 

 



 

 



 

            “Nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder.” ( RN-Mektubat/400) 

                -Acaba nefis hislerin nihayetsiz bir mertebesinden bir mertebe midir?     

 Yoksa müstakil bir zatı var mı? Şu anda anladığım o ki; nefis müstakil bir vücudu yok.   

 Bize  tecelli eden; esma ve sıfat ve şuunatın, ifrat ve tefrit mertebesidir. 

         “Nefis Rabbisini tanımak istemiyor, firavunane kendi rububiyet istiyor.”  (RN-Mektubat/404) 

                 -Esmanın tecellisi olanda böyle bir yapı olur mu? Çünki nefis vardır. Varsa mahluktur. 

 Mahluksa, esmaya ve sıfata dayanıyor. 

         “Nefis demiş: "Ben benim, sen sensin!"       (RN-Mektubat/404)   

   -Garip meratib! 

       “nefis ne kadar mağrur da olsa, kendisi kendi kusurunu derkeder.”           (RN-Mektubat/447) 

             - İdrak eder .Anlayacak;  zihin & irade & hayatı vs sıfatları var. 

      “İnsandaki cisim, nefis, kalb, ruh daireleri öyle mütefavittir.                           (RN-Lem'alar/16) 

           -Burada da sıra gözüküyor.  CİSİM            NEFİS             KALP           RUH 

       “Hem insandaki nefis ise, şeytanı her vakit dinler. “         (RN-Lem'alar/74) 

            -Bu nefsin yapısı şeytana uyuyor ki her zaman onu dinliyor.  

      “şeytanı dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez; görse de, yüz tevil ile tevil ettirir.”   

            (RN-Lem'alar/87) 

  -Nefis şeytanı dinliyor. Şeytanda bana düşman. Ben onu istemediğim halde,    

  bende bir şey var ki – o da nefistir- onu dinliyor, bana rağmen.     

  O zaman             Ben, Nefis, Şeytan diye  3 ayrı varlık ortaya  konulmuş oluyor. 

       “Senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün değil, belki sana emanettir.” (RN-Lem'alar/119) 

                Nefis ve malın senin değil. Sana emanettir. 

       “Zannederim, çok hassas ve iş içinde bulunan nefis ve şeytanımı susturan bir hakikat,” (RN-Şualar/315) 

Nefsin yapısında her his ve duyguların; ifrat ve tefrit mertebeleri var.    

 Vasat mertebesi bizim  ruh seviyemizin karşılığı.       

 Ruhun yapısındaki istidad ve kabiliyetinin inkişafı nisbetinde nefsin; ifrat ve  tefrit   

 mertebesi de kontrol altına alınabiliyor. 

 

  

 

 

 

Nefsin içine girilip; ifrat ve tefrit mertebesi kontrol altına alınırsa; içindeki cihazat-ı kesire olan tüm hiss ve 

duyguların ifrat ve tefrit mertebesi de kontrol altına alınmış oluyor. İşte bu cihazat-ı kesire olan his ve 

duyguların nihayetsiz mertebesi kontrol altına alınınca kişi; o mertebelerin karşılıkları olan sıfat ve 

esmanın nihayetsiz meratiblerinde  münkeşif olmaya başlar. Ki…..                                                      

“ ubudiyetin enva’ına ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardır.” 

 

NEFSİN  

TEFRİT MERTEBESİ 

TEZKİYE 

İFRAT MERTEBESİ 

TATHİR 



 

 

Ubudiyetin enva’ı            her hissin ve duygunun nihayetsiz mertebelerinin karşılıklarıyla 

 münasebete geçebilmek; onlara âyine olabilmek, onlara mazhar olmak.     

 Bu yukarıda anlattığıma delilimde;  “şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardır.”  

   

Bunu izah etme makamında; 

“Cenab-ı Hak insanı kâinata câmi' bir nüsha ve onsekiz bin âlemi hâvi şu büyük âlemin   

kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve esma-i hüsnadan herbirisinin tecelligâhı olan herbir 

âlemden bir örnek, bir nümune, insanın cevherinde vedîa bırakmıştır. Eğer insan maddî ve manevî 

herbir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarfetmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfîyi îfa ve 

şeriata imtisal ederse, insanın cevherinde vedîa bırakılan o örneklerin herbirisi, kendi âlemine bir 

pencere olur. İnsan o pencereden, o âleme bakar. Ve o âleme tecelli eden sıfatla,”     

           (RN-İşârât-ül İ'caz/17) 

      

 “Dalalet, nefisleri tenfir ve ruhları inciten bir elem olduğundan;”      (RN-İşârât-ül İ'caz/28) 

-Demek bazı nefis dalaletlerden nefret edebiliyor.Ki:     

“Ve bütün ruhları ve nefisleri teshir etmiştir ki, kalblere mahbub, akıllara muallim ve tenvir edici 

 ve nefislere mürebbi ve ruhlara sultan olmuş ve olmaktadır.”    (RN-Mesnevi-i Nuriye/26) 

 

Burada da; nefis sabitiyeti olmadığını, imana ve küfre iki tarafınında açık olduğu ve  

 nefis terbiyesi mümkün  olduğunu; nefsini terbiye edebiliyorsa, mahiyetinin yönünü 

 değiştirmek mümkün olduğunu… 

“firavunlaşmış kendi nefisleri, hiçbir şeyi i'dam”          (RN-Lem'alar/194) 

-Firavunlaşanların durumu; nefislerin dışa vuruşlarıdır.                 

Hem nefsin bozulması da derece derecedir.                     

Peki bizi bozan nefistir, nefsi bozan kim?                    

Nefis Müslüman ve kâfirde  olabiliyorsa iki tarafı da  var demektir.      

Peki nefsi daha şer, Firavun, Nemrud ve Süfyan yapan etken ne?                                                                  

Nefsi şeytan bozuyor. Nefis dünyaya cahil geliyor. Cahillik ilmin zıddıdır. Bir şey yapmasına, eğitim 

almasına gerek yoktur. Bilmesen ,cahil olsan otomatik  ilmin karşısındasın, ilmi karşına almandır. 

 

“insanların hem nefislerinde, hem kalblerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı 

şahsiyelerinde, hem hayat-ı içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılab yapmış ve 

idame etmiş ve idare etmiş ki; ondört asır müddetinde, her dakikada, altıbin altıyüz altmışaltı 

âyetleri, kemal-i ihtiramla, hiç olmazsa yüz milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve 

insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalblerini tasfiye ediyor.”   (RN-Şualar/134) 

-Burada da nefsin hem kalpten, hem akıldan farklı  olduğu.  Burada nefisle kişi kastedilmiyor.          

Çünki onu da ayrıyeten zikrediyor. “hayat-ı şahsiyelerinde, hayat-ı içtimaiyelerinde” diye ayırt 

ediyor. O zaman  nefsin müstakil vücudu var.                            

“nefislerini tezkiye ediyor”. Bunu Kur’an yapıyor. 

 

 

 



 

 

“insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiyekârane ders vermesi ve manevî terakkiyata 

sevketmesi,”  (RN-Şualar/622) 

-Burada da açık olarak  nefsin ayrı bir varlık olduğu. Evet bazı yerlerde nefsi,                          

insan makamında kullanıyor. Burada ve çoğu yerde nefsin müstakil varlığı olduğunu.                

Ruhlarına                                          

nefislerine                                     

akıllarına 

“Bütün hayvanî cesedlerde kemal-i hikmetle nefislerini, ruhlarını yerleştirmek,”( RN-Sözler/658) 

   -Ruhlarını  ve nefislerini o cesede yerleştirmek. Acaba bu nefis ruhtan farklı bir yapı mıdır?         

Yoksa  nasıl ki ruhlarını, akıllarını, kalplerini terbiye derken de ayırıyor. Ayırıyor ama biliyoruz ki 

kalpte, akılda,  ruhun sıfatları ayrı bir vücud gibi  gözükürken;  menba itibariyle  hepsi ruhtan 

teşa’ub  ediyor. Nefiste öyle  olsa gerek. 

“insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalblerini tasfiye ediyor.”  (RN-Şualar/134) 

İNSANLARI TERBİYE               EĞİTİYOR, YÜKLÜYOR.                       

KALPLERİNİ TASFİYE             BOŞALTIYOR, ARINDIRIYOR      

NEFİSLERİNİ TEZKİYE           TEMİZLİYOR, DOĞRULUĞUNA ŞAHİTLİK YAPMAK, AKLAMAK, 

              TEMİZE ÇIKARMAK 

Burada tezkiye yani temizliyor. O zaman pistir. Doğuştan olmadığına, buluğ çağına kadar böyle 

değil. O zaman o pisliğin kaynağı nedir? Şeytan mıdır? Veya şeytan nefse format atıp yükleme mi 

yapmış? Buluğ çağına gelir gelmez,  nefsi sanki eğitim yapmış gibi kötülüğe sevk ediyor.                           

Bu nefis nereden eğitim almışta, hemen kötülüğe sevk ediyor ? 

“Güzel tad ve koku ve şekilleri ile iştihamızı açıp, kendi nefislerine bizim nefislerimizi  

 davet ediyorlar ve kendilerini müşterilerine feda ediyorlar.”           ( RN-Lem'alar/138) 

-Buradaki nefis kendi vücudu. Kendi vücuduna da nefis diyor. 

“insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiyekârane ders vermesi ve manevî    

  terakkiyata sevketmesi,”        (RN-Şualar/622) 

-Demek nefise de ders veriliyor. Nefis tezkiye olabiliyor. Nefis manevî  terakkiyata sevk edilebiliyor. 

Demek nefsin yapısında alıcı tarafı da var ki; alıyor ve mutmainne ve  râdiye nefis olabiliyor. 

“Zabitleriniz bir günah ile nefislerine zulmediyorlarsa,”  (RN-Divan-ı Harb-i Örfî/25) 

Kişi nefsine nasıl zulmeder? Zulmeden taraf hangi taraf ?      

 Galiba bir günah ile nefsi kastediyor. Nefislerine zulmediyorlar şeklinden de kendilerine . 

 Yani şahsiyetini meydana getiren ruh yapısı, haya ve cesedini kastediyor. 

“çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar.  (RN-Gençlik R./24)  

Nefisle kalbi ve ruhu ayırıyor. Nefis esir ediliyor. Kalp ve ruhlarını yaralıyor. 

“Fena-i nefisten sonra ,ubudiyet-i evliya besatet peyda eder.”(RN-Sözler/492)    

 –Demek nefis fena bulabiliyor. 

 

 

 

Terbiyekârene ders vermesi ve                                         

manevî terakkiyata sevketmesi 



 

 

“nefisteki bütün hâsseleri memnun edecek, okşayacak”(RN-Sözler/648) 

Nefiste hâsselervar. Hisler var. 

“Evet iman kalbde, kafada daimî bir manevî yasakçı bıraktığından fena meyelanlar histen, 

nefisten çıktıkça "yasaktır" der, tardeder kaçırır.”   (RN-Hutbe-i Şamiye/77)   

      

FENA MEYELANLAR     çıkıyorlar. 

                                  

 Hissi nefisten ayırdı. Nefiste hiss yok değil. Nefisteki  hiss ayrı. Ruhtaki hiss ayrı. 

“Evet iman kalbde, kafada daimî bir manevî yasakçı bıraktığından fena meyelanlar histen, 

nefisten çıktıkça "yasaktır" der, tardeder kaçırır.”   (RN-Hutbe-i Şamiye/77)   

                 

1-İman kafada ve kalbde yasakçı bıraktığına göre, kendisi nerede? İman; kalpte, akılda,         

vicdanda, tâ ene den, tâ Zât-ı Vâcib- ül Vücud’a kadar meratibleri var. Bütün  dem ve damarlara 

kadar sirayet eder. Bütün cesedine- seviyesine göre- taallukatı var. Misal:(ASM) Efendimizin, 

Geylani’nin (K.S), Üstad Hz’lerinin cesetlerine; sineğin konmaması, cesetleri  Misk-i Amber  gibi 

kokması. Gölgesinin düşmemesi…  vs hâssaların cesetle tezahür ediyor iman. O zaman iman, 

kalpte münhasır değildir.   En büyük ve başka tarafta olmayan özelliği, kalpte gözüküyor. 

                                                         

2-“histen, nefisten” diye ayırıyor. O zaman nefis ayrı, his ayrı.  “fena  meyelanlar histen, nefisten 

 çıktıkça” ayırma yapıyor acaba aklın, kalbin hisleri mi? Çünki aklında, kalbinde  hisleri var. 

“Yani hakperestliği nefisperestliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı, nefsin ve enaniyetin hatırına 

  galib gelmekle”        (RN-Lem'alar/149) 

Hakperestlik      nefisperestliğin zıddı görünüyor. O zaman birbirinden haber veriyor.                            

HAK=Cenab-u Hak (cc) ism-i a’zamıdır. O zaman:                   

HAKPERESTLİK: Cenab-u Hakk’ın esma-ül  hüsnasının  bizdeki tüm karşılıklarının; dengede, 

ölçülü, müvazeneli ve muhakemeli tasarrufunun adıdır hakperestlik. Nihayetsiz                             

esma-ül  hüsnasının bilkuvve bizdeki karşılıklarının istimalini vasatta tutmak ki; buna şeriat, 

hakikat deniliyor. O zaman bu esmaların; bilkuvve bizdeki karşılıklarının ifrat ve tefrit 

meratiblerinin adıdır nefisperestlik. 

“Nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ukde var ki, zıdları birbirinden tevlid eder.” 

          (RN-Mesnevi-i Nuriye/77) 

Zıdları  birbirinden tevlid eder. Yani birbirini gösterir , ortaya çıkarır. Neleri? Zıdları.                              

Yani Nefis, (şimdiki anlayışımda) esmanın vasat mertebesine  denge durumuna hakperestlik ki, 

Hak isminin tezahürü oluyor. Esmanın bizde tefrit-ifrat- vasat mertebeleri var. İfrat, tefritten 

haber veriyor, ona işaret ediyor ve aynı zamanda mevcudiyetini isbat ediyor. Tefrit mertebesi 

olmayan şeyin ifrat mertebesi olamaz. O zaman tefrit zıddıyet noktasında  ifrattan çıkmıştır. Bu 

manayı tevlid ediyor 

“Nefiste öyle  müthiş ve muğlak bir düğüm vardır ki; zıddı kendi zıddına  müvellid yapar.”   

           (B.Mes:158) 

Yukarıda anlatılanları tasdik ediyor- veya  zannediyorum- Zıddı zıddından çıkarıyor. 

 İfratın zıddiyet noktasındaki karşılığıdır tefrit mertebesi. 

 

  

HİSTEN 

NEFİSTEN 



 

 “çünki malûmat-ı âfâkîye, nefse geldiği zaman, nefiste onu tasdik edecek kabiliyetle karşılaşır.” (B.Mes:401) 

                -“Malûmat-ı âfâkîye  nefse geldiği zaman nefiste onu tasdik edecek kabiliyetle karşılaşır.” 

         Malûmat-ı âfâkîye  esmanın  tecelligâh-ı olan,  âlem-i şehadettir. Esmanın vasat meratibidirler.             

Misal: Cemil isminin tefrit mertebesinin en zirve  noktası Cehennem’dedir. İfrat mertebesi 

Cennet’tedir.  Vasat mertebesi a. şehadettedir. İşte bu âlem-i şehadetten gelen hakikatler nefiste onu 

tasdik  edecek kabiliyetlerde  tasdikleniyor.    Burada ki nefis:                      

  a)İnsanın kendisi kastedilmiş olabilir.       

  b) Malûm nefis kastedilmiş olabilir.          

Çünki nefsin mertebeleri  malûmdur. O mertebelerde karşılık buluyor. Bu nefsin yapısındaki  

donanımları ki; mülheme, mutmainne… râdiye gibi mertebelerdir.    Bu nefsin yapısında, kabiliyet 

olduğunu da  görüyoruz bu tabirde. 

         “Evet gördüm ki, nefisteki ene, gaflet suyu ile tenebbüt eden siyah bir noktadır.”(B.Mes:110) 

Buradaki ene “ben”lik değil. Gurur, kibir manasında olan negatifliğin kaynağı. Demek  enaniyet nefsin içinde.  

         “Acz, elini nefisten çekse, doğrudan doğruya Kadîr-i Zülcelal'e verir.” (RN-Sözler/479) 

         Acz de bir duygudur. Başlı başına  müstakil bir duygu veya histir . Vücud-u haricîsi var. Bu duygu veya 

his kendini acz hissediyor. Çare olarak nefse el atıyor. Ya nefse  el atacak ona dayanacak veya Allah’a(cc) 

dayanacak. Acz duygusu nefisle  alakasını kesse Allah’a(cc) el atar. Acz, fakr, şefkat, tefekkür ve aşk; nefsin 

içinde  değil, dışında. Eğer aşk nefisten elini çekse, nefsinden yüz çevirirse  boşta duramaz, mutlaka bir şeyi 

sevecek. Çünki bir histir. Kuvvetli bir duygudur. Boşta duramayacağına göre, nefisten de  yüz çevirirse 

Cenab- ı Hakk’ı (cc) bulur. 

“Evet iman kalbde, kafada daimî bir manevî yasakçı bıraktığından fena meyelanlar histen, nefisten çıktıkça 

"yasaktır" der, tardeder kaçırır”.   (RN-Hutbe-i Şamiye/77) 

          His                                         

Meyelanların kaynağı                  meyelan      

                          Nefis 

-Nefisle, his farklı farklıdırlar.  

"Nev'-i insanî bir nefistir, dirilmek üzere ölecek. Ve Küre-i Arz dahi bir nefistir, bâki bir surete girmek için o 

da ölecek. Dünya dahi bir nefistir, âhiret suretine girmek için o da ölecek!"  (RN-Lem'alar/231) 

 -Kâinat, insan-ı ekberdir.     

 – İnsan kâinat-ı suğradır . 

-Arş-ı Azam           Arş           Kürs             L.mahfuz= Maddî  H. Muhammediye (A.S.M)= Nur= Fıtrat= Şeriat                   

-L.Rabbaniye           İrade          Zihin          His=Manevî H. Muhammediye (A.S.M)= Mana= Vicdan= Din 

-“Eğer dünya  mücessem bir zîhayat farzedilirse , o nur onun ruhu olur. 

-Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, o nur onun aklı olur. 

-Risalet-i Muhammediye (A.S.M) dahi; kâinatın his ve şuur ve akıldan süzülmüş en sâfi hülâsasıdır. 

-Vahy-i Kur’an dahi= hayat-ı kâinatın ruhudur ve şuur-u kâinatın aklıdır. Evet, evet, evet!... 

-Eğer, kâinat tan Risalet –i Muhammediye’nin (A.S.M) nuru çıksa, gitse, kâinat vefat edecek” 

             

 O ZAMAN RİSALET              HAYATA BAKIYOR. 



 

    Eğer Kur’an gitse, kâinat divane olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek” 

  O ZAMAN KUR’AN            AKLA BAKIYOR. 

Nasıl ki Nur-u Muhammediden haber veren; bizdeki karşılığı “ene”oluyorsa ;   

Kâinatın  nefsinden  haber veren ki; küçük kâinat olan nefsin.      

Sende ne varsa  büyük insanda da var.                      

Hattâ Allah’ın  da nefsi var… ki  (Kur’anın 3.28 de)  

ُ نَْفَسهُ   ُرُكُم ٱَّلله                         َويَُحذ ِّ
“Allah sizi nefsinden (kendisinden) sakındırır.” 

-Allah’ın da nefsi var. Ama bizim bildiğimiz gibi değil. Kâinatı yarattı.                    

Hâşâ nasıl kâinat (hâşâ) Allah değil. Bizdeki nefsi de o yarattı nefsinden. Ama O’na benzemez. 

-Kâinatın aklı var. Ruhu var. Hayatı var. Şuuru var. Peki nefsi olmayacak mı?                                      

Peki kâinatın:            

  Aklının kaynağı nereden geldi?         

 Hayatın kaynağı nereden geldi?         

 Şuurun kaynağı nereden geldi?         

 Nefsinin kaynağı nereden geldi?         

 Bunlar hepsi sıfattan ve şuunat-ı zâtiyeden geldi.       

  

Kâinatın aklı, şuuru ve hayatı var da,  nefsi olmaz mı?                                

Hem mesela: Sinirlenmek nefisten ve şeytandandır. Vasatı  Rahmandandır.                                                         

Hak için sinirlenen(ASM)Efendimizin alnındaki damar kalınlaşıyordu. Nefisten değil tabii.  

 Allah’ın(cc)’ın nefsi şuunatta mı, sıfatta mı? Şimdilik bilemiyorum.    

 “Dünyada bir nefistir, âhiret suretine  girmek için o da  ölecek” Bunu anlamış değilim.                        

Dünya yerine insanı koy. İnsanda bir nefistir, âhiret…             

İnsanın ölümü; ruhun cesetten sıyrılması. İnsanın cesedi var, ruhu var. Dünyanın cesedi bu âlem 

olsa, ruhu nedir? Dünyanın zahirisi malûm. Bâtınısı nedir?                                                    

Bu nefis tabiri, varlığı manasına geliyor.  Vücudu manasına.  

“….gibi pek çok ehl-i velayet, mana-yı zahirîden başka bâtınî ve işarî manalar ile ekser âyâtı tefsir etmişler; 

hattâ tefsirlerinde Musa (A.S.) ve Firavun'dan murad, kalb ve nefistir dedikleri halde ümmet onlara 

ilişmemiş; büyük ülemadan çokları onları tasdik etmişler.” (RN-Kastamonu Lâhikası/188) 

   -Demek zahirdeki manadan hariç, bâtını, işarî, delalet-i zımnî, delalet-i işarî, heddûn,muttalağün, 

şücûnun, güsûnun, fünunun hattâ her bir harfin, hattâ bazan bir sükûtun çok vücuhu bulunuyor. 

   Bak          nefsin zahirdeki karşılığıyla konuşmuş.       

  FİRAVUN’UN, BİZDEKİ KARŞILIĞI   NEFİS.       

  MUSA’NIN, BİZDEKİ KARŞILIĞI KALP(İMAN)        

  BİRDE  NEFSİN, KÂİNATTAKİ KARŞILIĞI VAR.      

  BİRDE İMANIN, KÂİNATTAKİ KARŞILIĞI VAR.      

  KÂİNATTA MENFİLERİN AKIP TOPLANDIĞI MAHZENİ VAR             CEHENNEM  

  KÂİNATTA MÜSBETLERİN AKIP TOPLANDIĞI MAHZENİ VAR           CENNET. 

    O saray ehli ise; insandaki göz, kulak, kalb, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefs ve heva ve   

  kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gazabiye gibi şeylerdir.”  RN-Sözler/323 

 Burada nefs ile kuvve-i şeheviye ve de heva hepsi farklı farklı şeyler olduğunu…   

 Hele hele kuvve-i şeheviye ile nefsin farklı olduklarını ifade için ayrı ayrı zikrediyor. 

 

 



 

“Hayvanat dahi, iştiha sahibi bir nefs ve bir cüz'-i ihtiyarîleri olduğundan amelleri hâlisen livechillah 

olmuyor.”         ( RN-Sözler/354) 

-Hayvanatta da nefs var. Peki bunların nefsinden niye isyan anlaşılmıyor?              

Niye Allah(cc)’a isyanı taşımıyor? 

      TEFRİT                                                           İFRAT 

        NEFİS                               FITRAT   NEFİS     

        S. SENİYE        

      NEFS-İ RÂDİYE      

       MUTMAİNNE       

       MÜLHEME   

Misal: Kuvve-i şeheviyenin vasatı kemal        

  İFRATI:Haram ve helal demeyip rastgelene saldırmak.    

                VASATI: Helaline kanaat.        

  TEFRİTİ: Cebanettir. 

Bu üç mertebede Rahman isminin tecellisidir. Bu Rahman isminin vasatı, kemal. Rahman isminin 

ifrat ve tefrit mertebesi nehyedilmiş. O zaman o şer denilen meratibleri de esmanın tecellisi.               

Bu RUHUN kemal bulması, bu esmanın vasatıyla oluyor. Bu ruhun kemalâtı o esmanın                               

o mertebesiyle mümkün. Bu ruhu öldüren, o esmanın ifrat ve tefrit mertebesidir.                               

Misal: Evdeki ampul ki-220V- Keban Barajından, trafodan bana uygun mertebesi.                                     

Az cereyan olsa yanmaz. Çok olsa bina yanar. Demek o cereyanın o mertebesi, bu seviyedeki eve 

haramdır.  O zaman haram kavramının bu makamdaki manası, ruhun yapısının değişmesi.                  

Ruhun ölmesi veya yanması.                                                 

Başka bir misal: Aynı hanımla oluyorsun zina. Allah’ın dediği gibi olursa; aynı hanımla oluyorsun 

sünnet. Peki olay her ikisinde ayrı. Bir tanesi ruhu öldürüyor. O zaman Allah’ın rızası demek; 

Allah’ın o işin içine , ruhuna ayrı bir tecelli ediyor demektir. O zaman sevap denilen şey Allah’ın 

ruha tecellisi, nüfusu, füyuzatıdır. Bu hadisenin bizdeki karşılığına sevap diyoruz. 

“Fakat nefs ve heva ve hiss ve vehim bazan aldatıyorlar.”  (RN-Lem'alar/166) 

-Bu dördüde farklı. Nefs & heva& hiss & vehim. Nefs, şeytan değil. Çünki nefsin; mülheme,  

  mutmainne, râdiye gibi meratibleri  var ki bunlar imanın meratibleri . Şeytan da böyle bir şey yok. 

        “Nefs, meftun olduğu ezvakın yerinde manevî ezvak aradı.” (  RN-Lem'alar/242)   

              

  -Demek nefs, manevi ezvakı  arıyabiliyor. Zaten nefsin en şerir mertebesi emmaredir. 

         “Hubb-u nefis ve tarafdar-ı nefis ve acz ve enaniyetten neş'et eden teberri-i nefs ile kendi 

 kabahatini başkasına atıyor.”     ( RN-Muhâkemat/34) 

-KABAHATİ BAŞKASINA ATMANIN ALT YAPISINDAKİ  HALET-İ RUHİYESİ ŞUNLARDIR..  

    

1-HUBB-U NEFİS                           

2-TARAFTAR-I NEFİS                           

3- ACZ                             

4- ENANİYETTEN NEŞ’ET EDEN TEBERRİ-İ NEFİS 

                                                                      

 İNSAN KABAHATİNİ BUNDAN DOLAYI KABUL ETMİYOR. 

 

 

 

(Bunu 27.06.2008 

rüyada gördüm bu şekli) 

VASAT 

MERTEBE     



 

“ahlâk-ı âliyenin kesret ve ihata ve tecemmu' ve imtizacından tevellüd eden izzet ve haysiyetten    

neş'et eden şeref ve vakar ve izzet-i nefs ile ferişteler, “(RN-Muhâkemat/146) 

       İzzet   ve haysiyetten     

şeref & vakar & izzet-i nefs      ortaya çıkıyor.                         

O zaman nefis gördüğümüzde hemen şerliğine hükmetmemek lâzım.           

Belki nefs-i levvame, mutmainne, râdiye vs’dirler. 

“Emaneti bihakkın eda eder ve o enenin dûrbîniyle, kâinat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü           

görür ve âfâkî malûmat nefse geldiği vakit, ene'de bir musaddık görür.” ( RN-Sözler/537) 

-Nefis manasına veya insanın ruhunu ifade etme manasında kullanılınca nefis de deniyor.                      

Nefsin çok manası vardır. Bazan insan, bazan ruh, bazan şahsiyet ve bazan insanın cesedi ve de    

bazan nefs-i emmare manasında kullanılıyor. Burada “malûmat nefse geldiği vakit” ruh manasında, 

insanın şahsiyeti manasında kullanılıyor.        

 En mühim bir mevzuda  şu: “enenin dûrbîniyle” diyor. Demek anlattığın ene benlik değil diyorlar.                      

Eğer ene bizim bildiğimiz ene kastedilmiş olsaydı ene’  nin    diye ayırırdı. Yani müstakil yazılırdı.                              

Dikkat edersen, alt satırda ayırmış.       

 Yukarıda şöyle yazılıyor; “ o enenin dûrbîniyle”      

 Aşağıda şöyle yazılıyor ; “ o vakit, ene  ’  de bir musaddık görür.”    

 Ene’de karşılığını bulur.        

 Yukarıda; “ enenin dûrbîniyle” diyor.       

 Aşağıda “ene'de bir musaddık görür.” 

                

  “Hadîsin rivayetlerinde vardır ki: Cenab-ı Hak nefse demiş ki: "Ben neyim, sen nesin?"  

    Nefis demiş: "Ben benim, sen sensin!" Azab vermiş, Cehennem'e atmış, yine sormuş.  

    Yine demiş: "ENE ENE, ENTE ENTE." Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. 

    Sonra açlık ile azab vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş: "MEN ENE VEMA ENTE?"  

    Nefis demiş:   

 

                Yani: "Sen benim Rabb-i Rahîm'imsin, ben senin âciz bir abdinim."  (RN-Mektubat/404) 

-Burada sanki nefsin müstakil bir şahsiyeti varmış gibi. Veya  nefsin müteaddid şahsiyetleri

 var olduğunu ki; ilk önce bir şahsiyetini öne çıkarıyor. Daha sonra o şahsiyetinden  vazgeçiyor.                                    

Yani aynı ismi altında itaat veya isyan tarafları görünüyor. Herhalde  bu nefis demek; İnsan 

manasına geliyor. Her iki tarafa açık olan  insandır.      

 O zaman nefis  denilen şeye;  insanlığın hakikatı, mayası, özü de denilir. Bu nefis denilen şey ruha 

girince, ruhun kanatlarını açtığı gibi, ruh da insan ruhu oluyor. 

“Ve keza kuvve-i şeheviyesi haddi aşarsa heva-i nefse tâbi olur,”( RN-İşârât-ül İ'caz/166) 

-Kuvvelerin; tefrit, vasat, ifrat mertebeleri var. İfrat ederse heva-i nefis olur. 

“Sen altı yedi nefse bakıyorsun, benim yarım nefsim var.”  (RN-Barla Lâhikası/286) 

-Burada da insan kastediliyor. İnsanı insan yapan en büyük sebep nefistir.   

  Demiyor altı, yedi ruha bakıyorsun. Nefis; cesedi daha çok kastediyor. 

         “…çendan kalbe, akla kâfidir; fakat meraklı ve hevesli olan nefse kâfi gelmiyor diye kalbime geldi.”  

           (RN-Kastamonu Lâhikası/150) 

 

 

 

 

يمَ ََرب ِّىَاَْنتََ ح  زَ ََعْبد كََََواَنَا٭ََالرَّ اْلعَاج    

 



 

              -Buradaki meraklı ve hevesli nefisten kastedilen ruhtur. Merak ruhun sıfatındandır.   

 Nefis, burada ya ruh kastediliyor ya da insan kastediliyor. 

      "İnsan, öyle bir nüsha-i câmiadır ki: Cenab-ı Hak bütün esmasını, insanın nefsi ile insana ihsas ediyor."  

              (RN-Sözler/686) 

-Burada insanın ruh olduğunu. İnsan denilince “ene” değil, ruhu anlamak lâzım. Hem insanlık 

emanettir. “Ben”e verilen malzemedir ruh. İnsan denince ruhu ve detayını anlamak .Ama benlik 

insanlıktan farklı. Misal: Hani derler “benim insanlığıma ne oldu? Senin insanlığın ölmüş mü?”     

Demek “ene”ye insanlık emanet edilmiş. Esmayı da nefis yoluyla anlıyor. “bütün esmasını”                   

Nefis ile  insan alabiliyor ve anlıyor. 

     “Çünki şeriat namına, kanun-u İlahî hesabına kesse idi, nefsi ona acıyacak idi.” ( RN-Mektubat/269) 

       Buradaki nefsi insanlığı demektir. O zaman bazan nefis, insanlığı manasında kullanılıyor.  

  O zaman nefis, insanlık demek. İnsanın kendisine de nefis deniyor. 

            “Öyle ise, bir tek nefsi yaratan, bütün insanları yaratabilir.”  (RN-Şualar/665) 

               Burada da sarahaten nefis, insan manasında kullanıldığına açık delil.     

 Nefsi yaratan bütün insanları yaratandır. İnsanı nefisle izah ediyor. 

 “bulunan "ene"ye yani nefsime baktım, gördüm ki:”( RN-Şualar/67) 

 Burada ki nefsi “ene”de kullanılmış. Demek bazan nefsi, ene manasında kullanıyor. 

             “Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilâtıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla       

 teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, 

 nefsimi bana müsahhar eyle!”( RN-Lem'alar/444) 

 Bu ciddi duada kendini nefsiyle ayırıyor. “Nefsimi BANA” diyor.      

    

NEFSİ: Bazan NEFİS manasında        

  Bazan İNSAN manasında        

  Bazan CESED manasında          kullanılıyor, kullanıyor.   

  Bazan ENE manasında         

  Bazan KÂİNAT manasında                        

           

 Ama bu kesin ki; 3’ü ayrıdır. ENE- NEFİS- İNSAN(RUH) 

             “Başım üstündeki sizce malûm levha, nefsimi tam susturduğu halde; bu gece nefs-i emmarenin 

 silâhını daha musırrane istimal eden kör hissiyatım, damarlarıma tam dokundurup, 

 tesemmüm ve hastalıktan gelen ziyade teessür ve hassasiyet ve şeytandan gelen ilkaat ve  

 fıtrî hubb-u hayattan gelen acib bir haletle, o ikinci nefs-i emmare hükmünde olan kör hissiyat, 

 benim vefat ihtimalinden şiddetli bir me'yusiyet ve teellüm ve kuvvetli bir hırs ve zevk ve  

  lezzetle kalb ve ruhuma tam ilişti.” ( RN-Emirdağ Lâhikası 1/199) 

1-Kör hissiyat nefisten daha ileri, daha kötü.                         

2-Kör hissiyat nefis değil.                                 

3- Nefs-i emmare ölüyor, fakat kör hissiyat ölmüyor.       

  

Bu ne zaman insana biner? Ne zamanda ortaya çıkar? 

 

İNSANIN SAVUNMASININ AZ OLDUĞU ZAMANDA O DA: 

  

 

 



 

 

1-Tesemmüm   

2-Hastalıktan gelen teessür ve hassasiyet                           

3-Şeytandan gelen ilkaat (kandırmaya dayalı telkinleri)                                                                

4- Fıtrî hubb-u hayattan gelen acib bir halet 

 

BU KÖR HİSSİYATIN HÜCUM ETTİĞİ YER = KALP+ RUHUMA 

Bu manayı teyit edip, daha ileriye götüren şu:                                                        

“nefs-i emmaresinden kurtulanlardan birkaç zâttan, şiddetli mücahede-i nefsiyeler ve nefs-i 

emmareden şekvalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra, nefs-i emmarenin kendi 

desaisinden başka, daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlâk-ı seyyieyi idame 

eden ve heves ve damar ve a'sab, tabiat ve hissiyat halitasından çıkan ve nefs-i emmarenin son 

tahassüngâhı bulunan ve nefs-i emmareyi tezkiyeden sonra onun eski vazife-i seyyiesini gören ve 

mücahedeyi âhir ömre kadar devam ettiren, bir manevî nefs-i emmareyi gördüm. Ve anladım ki, o 

mübarek zâtlar hakikî nefs-i emmareden değil; belki mecazî bir nefs-i emmareden şekva etmişler. 

Sonra gördüm ki, İmam-ı Rabbanî dahi bu mecazî nefs-i emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefs-i 

emmarede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için, akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki, 

onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir 

fedailikle her hissini maksadına feda etsin. Ve Risale-i Nur'un erkânları gibi herşeyini, enaniyetini 

bıraksın.”         (RN-Kastamonu Lâhikası/233) 

“bâki meyveleri vermek için bu beka-i dünyevînin kabuğunu bırakmağa nefsimi kandırdım. “ 

          ( RN-Şualar/63) 

-Demek nefis kandırılıyor. Ciddi bir rakip gibi muhatap oluyor.    

 Kanıyorsa; aklı var, şuuru var, iradesi var… 

               “benim vefat ihtimalinden şiddetli bir me'yusiyet ve teellüm ve kuvvetli bir hırs ve zevk ve 

 lezzetle kalb ve ruhuma tam ilişti.”      (RN-Emirdağ Lâhikası 1/199)   

-Demek ölümden korkan tarafımız nefis tarafıdır.      

 Yani ikinci nefs-i emmare hükmünde olan kör hissiyattır. Hem burada nefs-i emarenin kaynağını, 

  alt yapısından haber veriyor ki; o da kör hissiyattır. Bu kör hissiyatın aklı yoktur.   

 Ondan çok daha tehlikelidir. Baraj gibi bir gücü var. Adı üzerinde KÖR.    

 Kör olunca  aklı muhakemesiz demektir. 

“Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar, şahsıma ve nefsime ait ise;     

 Allah ondan razı olsun ki, benim nefsimin ayıblarını söyler.”  ( RN-Mektubat/64) 

-Burada açık ifade ile kendini, nefsiyle ayırıyor. “ŞAHSIMA VE NEFSİME AİT İSE” diyor.   

İnsandakiler hepsi ; başka bir âlemin hakikati, insanın ruhunda  cem’ olmuşlar.          

Ruhunda, ruh denmesi bundandır. Yani zıdların cem’idir.                        

Peki nefis hangi âlemin bizdeki karşılığı? İnsan âlemin hülâsası ya!                        

Nefis bir âlemin hakikatı değil. Niye 7 meratibi var?  Ya aynı âlemin meratibinde 7 mertebe var.          

Veya 7 âlemin bizde  karşılık bulmasıyla ortaya NEFİS ÇIKIYOR.       

İkinci nefs-i emmare hükmünde olan KÖR HİSSİYAT. Bu kör hissiyat ölümü istemeyen tarafımız.  

Ruhumuz ve aklımız Allah’a(cc) kavuşmak isterken, nedense bir tarafımız ölümü istemiyor.         

O tarafımız ise            KÖR HİSSİYAT’tır.                                                                                 

Hem acaba bu kör hissiyat kaynağı hangi  esmaya ve de hangi âlemin bizdeki karşılığı?   

 Hem hissiyat niye kördür? 

 

 

 



 

   “Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat,”   (RN-Mektubat/260) 

       -İnadın kaynağı NEFİS. Herkese ait şeytan olduğu ki; “şeytanımı  susturan” diyor.  

 Bunları bloke edip, susturan HAKİKATTIR. Hakikat karşısında bunlar susuyorlar. 

       “Her mü'min gibi benim hüviyet-i şahsiyemi ve mahiyet-i insaniyemi anlamak isteyenler ve  

 benim gibi olmak arzu edenler   

daki         

cem'iyetinde bulunan enenin, yani nefsimin tefsirine baksınlar. Ehemmiyetsiz, hakir ve                        

fakir görünen vücudum -her mü'minin vücudu gibi- ne imiş, hayat ne imiş, insaniyet ne imiş, 

İslâmiyet ne imiş, iman-ı tahkikî ne imiş, marifetullah ne imiş, muhabbet nasıl olacakmış? 

Anlasınlar, dersini alsınlar!..”   (RN-Lem'alar/255) 

              Çok garip yer!             

  “Benim            

   hüviyet-i şahsiyemi ve         

      mahiyet-i insaniyemi anlamak isteyenler   

                                                                     enenin tefsirine baksınlar.”  

   Peki bu eneden ne anlayacaklar, neyi  tanıyacaklar?  Bu enedeki;    

    “vücudum ne imiş?        

                  hayat ne imiş?          

     insaniyet ne imiş?        

                  İslâmiyet ne imiş?         

    iman-ı tahkikî ne imiş?        

                  marifetullah ne imiş?         

                  muhabbet nasıl olacakmış?” 

   BUNLARI ENEYE BAKARAK ÖĞRENSİNLER.       

   Bunların hepsi= hüviyet-i şahsiyemde ve mahiyet-i insaniyemde 

HEM “ BENİM HÜVİYET-İ ŞAHSİYEMDE + MAHİYET-İ İNSANİYEMDE:  

VÜCUDUM +HAYATIM +  İNSANİYETİM + İSLÂMİYETİM +İMAN-I TAHKİKÎM + MARİFETULLAHIM 

+ MUHABBETİMİ  bulabilirsin.” Orada bunları;  yani 6 tane  sıfatımı bulabilirsin.                             

        O zaman  ben insan  değilim. İnsaniyet  benim  içimde. İnsaniyet bana emanet  verilmiş.                        

Bu eneye  de nefsim diyor. Bunun içeriğini görmeleri için tefsirine baksınlar. İçiriğine baksınlar.            

Yani HÜVİYETİ ŞAHSİYEM: Şahsımın aslı. Şahsiyetimin kaynağı.                                         

MAHİYET-İ İNSANİYEM:İnsanlığımın kaynağı, çekirdeği, hülâsası, özü. İnsanlığım,                              

onun  dışa çıkışıdır. Görünen tarafım insanlığımdır.       

 Bu eneye nefis denmesinin bir sebebi; “ben” şahsiyetindendir. Ben dediği için nefis denmiş. 

Yoksa  bu ene  nefis manasında olmaz. Çünki enenin mahiyetinde (yani nefsin içinde)                  

hüviyet-i şahsiyem +mahiyet-i insaniyem olmaz.                                                                                        

Nefsin  içeriğinde bu sıfat olur mu?                     

-Olmaz.                                                          

O zaman  bu iki hakikatın hülâsasına ene  deniyorsa; buna da  nefis deniyorsa,  bu nefs-i emmare  

manasında değil. Hani bazan biz insanız diyoruz. Oysa  biz insan değiliz. Yoksa  vücud  rengini 

veriyorsun. Biz “ENE” yiz.  Ama bazan onu temsilen, onu ifade ederken insan diyoruz.                  

Bazan bu  “ENE”yi insan makamında kullanıyoruz. Tıpkı üniversite diplomasının içinde ortaokul  

diploması var olup, onu kullandığımız gibi.        

 ENENİN içinde, NUR ve MANA  vardı. Acaba buradaki enenin  içeriğinde; hüviyet-i şahsiyem 

ve mahiyet-i  insaniyem  bu ikisinin tezahürü müdür? Dışa vuruşu mudur? 

 

 

   نَا

   

 

  َحْسبُنَا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Burada da “ENE”nin içeriğinde:        

  HÜVİYET-İ ŞAHSİYEM               İSLÂMİYET        NUR  

 MAHİYET-İ İNSANİYEM       İMAN      MANA  

 

“Nefsin ve hevanın tesiriyle, kör ve akibeti görmeyen ve bir dirhem hazır lezzeti   

  bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın mukteziyatıyla, birbirine samimî olarak,  

 muaccel bir menfaat ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar. “ (RN-Lem'alar/153) 

-HİSSİYATIN YAPISI= KÖR+AKIBETİ GÖRMEYEN+HAZIRCI +MUACCEL LEZZET düşünür.   

 Hem burada heva ile nefsi ayırıyor. Bunların tesiriyle kör hissiyat ortaya çıkıyor.   

  

 DEMEK HİSSİYATINKAYNAĞI, BUNU ORTAYA ÇIKARAN: NEFİS+ HEVA 

“nev'-i beşerin haşri ve neşri, bir tek nefsin icadı kadar o kudrete kolay gelir.”  (RN-Şualar/234) 

 -Burada da nefsi insan manasında kullanıyor. 

“Üçüncü fırka ise, vehim ve heva-yı nefsin akıl ve vicdanlarına galebesiyle,  (RN-İşârât-ül İ'caz/27) 

Burada:    VEHİM            AKLA  

HEVA-İ NEFS           VİCDANLARA             tesir ediyor. Onun karşılığı oluyor. 

 

 

CEBRAİL   LEVH-İ MAHFUZ 

MİKAİL   KÜRS 

İSRAFİL    ARŞ 

AZRAİL    ARŞ-I AZAM 

 

MADDÎ 

H.MUHAMMEDİYE  

        

İSLÂMİYET 

ZİHİN   AKIL  

İRADE    ŞUUR 

HİSS    HAYAT 

L. RABBANİYE     RUH 

 

MANEVÎ H. 

MUHAMMEDİYE  

 

İMAN 



 

“Beşincisi:   İnsanın katl gibi zahirî ve ihtiyarî olan fiilleri, nefsin meyelanına intiha eder.”    

             (RN-İşârât-ül İ'caz/73) 

Burada:        ZAHİR      ve      İHTİYARÎ OLAN FİİLLERİ   

      NEFSİN               MEYELANINA İNTİHA EDER 

NEFİS              ZAHİRE                                  

İHTİYARÎ            MEYELANA                                           

O   zaman  nefisten zahircilik çıktığı gibi, zahircilikten de nefis çıkabiliyor.                          

İhtiyardan meyelan çıkarsa, meyelanın kaynağı da ihtiyardır. İrade değildir.                                    

İrade ihtiyardan daha bâtınıdır. İhtiyar zahirdir. Nasıl ki; muhtarlıkta ihtiyar heyeti deniyor. 

Nefis   zahire bakar.               

Meyelan ihtiyara bakar 

            “Başında "YEİS, UCB, GURUR, SÛ'-İ ZAN" gibi nefsin dört hastalığını;”  (RN-Mesnevi-i Nuriye/262) 

 Bunlar nefsin hastalığı. Bunu 7’ye tamamlarsak ki; hased, gıybet, nemmamlık. 

            “insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidadları işlettirmekten”  

              ( RN-Nur'un İlk Kapısı/161) 

-Muzır istidadlar insanın mahiyetinde bulunuyor.       

 Demek istidadlar mahiyette. O zaman kabiliyetlerde insanın hakikatında  olur herhalde!  

 Nasıl  madenler varsa? Varmış demek. Bu madenler istidadlarmış.     

 Nasıl topraktan hammadde madenleri çıkarırız. Bu hammaddeleri işlettiririz. O madenler,  

  şeklen bir şey değiller, masumdurlar.  Ama o madenleri şerde kullanırsa şer olur.   

  Birde  çok mühim şu: “FENA İSTİDADLARI” Burada ki fena: 2 manada kullanılıyor.   

 1- Kötü manada                

2- Fena. Yani; önü kesik,  fâni, yani sırf dünyaya bakan esma.       

 Allah bâkidir. Bâki olan nasıl fena(fâni)’ yı yaratabilir? Ne kadar zor harikadır ki; bâkinin  

  fâniyi yaratması. O zaman bazı esmalar fâni dünyaya bakıyor. Bir şeyin –fâninin- mazisiyle  

  ve istikbaliyle alakası yok. İşte bu fenadır, fânidir ve ruhun zıddı olduğundan;   

  ruhun zehiri hükmünde olan ruhun GÜNAHIDIR. Günah bu makamda  izahı da budur.               

Mesela: Esmanın bir tecellisi var ki; fâniyi ifade ediyor. Bu  meratib-i tecelli diğer tecellilerin 

kâfiridir, günahıdır. Kâfirlik örtmektir. Günah ise o meratibin mazisini, istikbalini yok etmektir, 

göstermemektir.          

 Misal: Cemil ismi sonsuzdur. Böyle iken bir tecellisi, bir meratibi olan çiçekteki zahir olması.         

Birkaç hafta sonra o tecelli ortadan kalkıyor. Demek esmanın nihayetsiz tecellisinden bir meratibi 

fâniye bakıyor.Yoksa esmanın komple kendisi fâniye bakmaz. O zaman gözüküp, kaybolması                  

o Cemil isminin “fena” meratibidir.        

Aynı esmanın  Arş-ı Azam’daki karşılığı                      

Aynı esmanın  Levh-i Mahfuz’da karşılığı                         

Aynı esmanın  Arş’ta karşılığı             

Aynı esmanın   Kürs’te karşılığı                                                  

Aynı esmanın   Âlem-i Şehadetteki karşılığı         

Bu âlem-i şehadetteki karşılığının  mazidir- müstakbeldir diye ikiye bölen meratibi; âlem-i şehadete 

bakan tarafıdır, o meratibidir. Fâniye bakan tecelli,bâkiye bakan tecellinin kâfiridir, örtenidir.                          

Fena, fâniliği musaggar temsilcisinin hariçteki adı ŞEYTAN.                                                   

Fena fâniliği musaggar temsilcisinin dahildeki temsilcisi ise NEFİSTİR.                                                  

Fena kelimesinin iki manaya şamil olması aynen şuna benziyor. “Yemek” gibi.                                              

Hem yemek manasına, hem mideye indirmek manasına geliyor. 

 



 

              

 “Çünki acz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki,”(  RN-Sözler/479) 

 -Demek nefiste acz ve fakr ve kusur var. Nefsin içeriğinde bunlar varmış. 

 “Kendi nefsinde, torbasında, kusur, naks, acz, fakr'dan maada bir şeyi bırakmamalıdır.”  

         ( RN-Mesnevi-i Nuriye/208)  

 -Burada ise:     NEFSİN İÇİNDE =KUSUR + NAKS + ACZ + FAKR        varlarmış. 

“Katiyen bilki, senin nefsinde yalnız kusur ve şer vardır.         (B.Mes:464)  

“Katiyen bilki, senin nefsinde nihayetsiz bir kusur ve gayetsiz bir acz  ve sonsuz bir fakr ve  

  hadsiz bir ihtiyaç ve  sayısız elemler mevcuddur.”                      (B.Mes:455) 

-Burada da; nefsin içinde :  nihayetsiz bir kusur        

            gayetsiz bir acz          

            sonsuz bir fakr        

            hadsiz bir ihtiyaç        

            sayısız elemler                            mevcuddur.     

            yalnız kusur         

            şer      

“Çünki senden  SANA, senin nefsinde yalnız kusur ve şer vardır.”    (B.Mes:464)  

-Burada da ilginç tabir var. “SENDEN SANA.” Ben kimim ki; benden bana? Ben kim? Bana kim? 

Senden          sana           

 Sen ile, sana ne fark var?         

 SENDEN            VÜCUD-U HARİCÎM TARAFIM       

 SANA                  ENE, ASLI TARAFIM        

 Vücud-u haricî tarafımı nefsim ifade ediyor. Vücud-u haricîmin bir ismi de nefistir. 

26.Lem’ada; “Kâinatta bir nefistir. Dirilmek üzere o da ölecek diyor.”      

O kâinatın nefis olduğunu  .Onun bilkuvve, bendeki karşılığı NEFİSTİR.                        

O zaman:  NEFİSTEN-KÂİNATTAN- BANA- YANİ ENEYE-  KUSUR VARMIŞ.  

               Kâinat insan-ı ekberdir. “Dünya dahi bir nefistir”Bunun nefsi neresidir?    

 O zaman kâinat insanın ruhu tarafını. Kâinatın içindeki DÜNYA’DA  kâinatın nefsidir. 

 Kâinatın içindeki DÜNYA, NEFİSTİR. KÂİNAT RUHTUR. O zaman dünyanın bilkuvve  

  bizdeki karşılığı NEFİSTİR. Bizim  nefsimizin hariçteki karşılığı dünyadır.     

 Al-i İmran28’de; Allah’ın nefsinden bahsediliyor. Mealciler ona, Alllah demişler.   

 Nefis şer manasında değil. Nefsin içinde; hem şer, hem hayır tarafları, meratibleri var.  

   NEFİSLER:          

   NEV-İ İNSANÎ          

   KÜRE-İ ARZ           

   DÜNYA       

“ Hem de insan hangi şeye temaşa ederse, elbette mekayisini ve esaslarını kendi   

    nefsinde arayacaktır.”      (RN-Muhâkemat/128) 

- Kâinatın misal-i musaggarı olduğundan; kâinatı çözümleme, anlama ve idrak etme adına,     

kendi nefsinde karşılığını arıyor ve anlıyor. Bu çok harika koordinat.                                               

Yani kâinatı ufalt insan oluyor. İnsanı büyüt kâinat oluyor. 

   

 

NEFİSTİR .Yani:Dirilmek üzere ÖLECEK. Öleceğine göre 

mahluktur ve DİRİDİR. Ölü zaten bir şey yok. Yalnız canlılık 

sıfatları farklılık arz ediyor. 



 

“Bilmelisin ki: Senin mahiyet-i nefsinde, nihayetsiz bir kusur, nihayetsiz bir acz,   

  nihayetsiz bir fakr, nihayetsiz bir ihtiyaç, nihayetsiz âmâl dercedilmiş.” (RN-Nur'un İlk Kapısı/33) 

Herşeyin mahiyeti ve hakikatı olduğu gibi;nefsin de mahiyeti vardır.      

Nefsin mahiyetinin içinde şunlar var:  

nihayetsiz bir kusur + nihayetsiz bir acz + nihayetsiz bir fakr + nihayetsiz bir ihtiyaç +

 nihayetsiz âmâl dercedilmiş. 

Demek nefsin haritası- içeriği- :    Kusur+acz+fakr+ihtiyaç+âmâl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMEK NEFSİN BİR MAHİYETİ VAR Kİ İÇERİĞİ:       

1- KUSUR                                 

2- ACZ              

3- FAKR             

4- İHTİYAÇ            

5- ÂMÂL      

NEFSİN HAKİKATI İSE: 

1-Nefs-i emmare                                      

2-Nefs-i levvame                                                              

3- Nefs-i mardiye (marziyye)                                

4-Nefs-i mutmainne                    

                                                                              

 Bazı ulema bunların arasına 3 tane de koymuşlar :     

 1-2  arasında             Nefs-i hayvanî         

 1-2 arasında yine          Nefs-i ihbar         

 5-6 arasında               Nefs-i mütekellim  

 

“Öyle ise nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster ve kâinata dağınık bütün muhabbetlerin,        

onun esma ve sıfâtına karşı verilmiş bir muhabbettir.”  (RN-Sözler/359) 

-Nefsindeki eneyi yırt. Bu enaniyettir. İnsan çekirdeği olan ene değil. Ene yırtılınca dibinde hüve 

var. Bunu göster. Bunu göstermeyen enedir. Kâinata dağılmış muhabbetin sebebi; aslını 

bulamamadan, üstü örtülü olduğundan. Hüve çekirdeği asıl gözükürse, muhabbet kâinata dağılmaz.  

    

 

 

NEFSİN 

MAHİYETİ 

Kusur 

acz 

fakr ihtiyaç 

âmâl 

MAHİYET-İ 

NEFSİNDE. 

NEFSİN 

MAHİYETİNDE 

BUNLAR VAR. 

6- ŞER                                      

7- MAĞRUR                            

8-ENANİYET(ENE)           

9- NOKSAN 

 

5-Nefs-i mülheme                                       

6- Nefs-i nâtıka                                                

7-Nefs-i râdiye  

 



 

O muhabbetleri kâinata dağıtan enaniyettir. Bu enaniyet nefsin mahiyeti olan hüveyi örtüp, gizliyor. 

İnsanın nefsinin mahiyeti; yani özü olan HÜVE  yi, enaniyet örtüyor, gizliyor.                             

Gizleyende nefsin hakikatıdır.          

 Nefisteki muhabbetlerin “ONUN ESMA ve SIFATINA KARŞI verilmiş bir muhabbettir.” 

 Ben burada “KARŞI” kelimesinden hem kaynak, hem de ayna  anlıyorum.   

Karşı derken orada gözüküyor. Yani aynayı bahçeye karşı tuttum. Ne olur aynada?    

Bahçe gözükür. İşte HÜVE  de esma  ve sıfat gözüküyor.       

Hem MUHABBETİN kaynağı buradaki Hüve de.       

  O zaman =            

       nefis var=             

        İçinde enaniyet var=           

  Enaniyeti yırt=          

        Altında Hüve var=         

   Muhabbetin kaynağı da bu “hüve” de      

               Aynı zaman da nefsin kaynağı ESMA & SIFAT görünüyor. 

  “duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu   

 tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. (RN-Sözler/538) 

“Duyguları ve efkârları kâinatın envâr-ı marifetini” getiriyorlar. Sanki bunlar  bir kordon, bir bağ, bir ip, bir 

telefon hattı gibi. Misal: Aşk-ı mecazide nasıl onun cemali sıfatları gözükünce, görünce duyguları onları 

kendine taşıyor. “İçimde yaşıyor” deriz. Hem “yanıyorum” der.                  

Demek bakarak karşıdan bu tarafa  bir akıntı meydana geliyor. Dokununca bizde bir akıntı, akmalar oluyor. 

Duyunca oradan buraya akmalar oluyor. Hayalen,  fikren, hissen, duygu ve kalben veya ruhen 

etkileniyoruz. Yani karşıdan yükleniyoruz. Hem de âyette; “ günahları yüklenip gelecekler” diyor.           

Haram-ı nazarla ruhumuza yükleme oluyor. Ruh onu taşıyor tâ haşre kadar.    

 Demek duygularımız ve fikirlerimiz iki taraf arasında  manevi bir koridor oluyor. Buradan oraya, 

oradan buraya akmalar oluyor.        

 “Kâinattan envâr-ı marifeti getirdiği vakit” Demek karşıda depo gibi bir şey var ki, her bakan 

yüklenip geliyor .İman da böyle değil mi? Allah’ın koyduğu bir NURDUR. Yani mahluktur, varlıktır. 

 Eşyada, marifet nurları vardır eşyanın içinde. Kâinata hangi mertebeyle bakarsan, onun karşılığıyla 

muhatap olursun. “envâr-ı marifeti getirdiği vakit”        

  Getirmeden önce  o marifet nurları maddenin neresindeydi?    

 Getirdikten sonra orası bitiyor mu?          

  Fitil + gazyağını düşün. Bunların bir araya gelmesinden NUR çıkıyor.    

  Bu nur neresindeydi gazyağının?      Yağın neresinde nur saklanmıştı?     

 Gazyağı; ısının + nurun zıddı bir yapıya sahip. Onu oradan çıkarmak ayrı bir teknoloji ve  

  ayrı bir esma iken; o nuru+ o ısıyı kendisinden çok uzak olan atoma- kesife- yerleştirmekte  

  ayrı bir teknoloji ve ilim ister.          

  Nur yağın neresinde ise; envâr-ı marifette orasındadır.      

  Yağ bitince ortaya; ısı+ışık çıkınca geriye bir şey kaldı mı?     

              –Yok.             

               -Demek nurun+ısının+ ışığın donmuş haliydi gazyağı.        

Duman+ısı+ışık+nur+….daha bilmediğimiz vasıflar ortaya çıkmadan önce gazyağı diye anlıyorduk.           

Aslında; dumanın + nurun+ ısının+ ışığın deposunun adıdır benzin veya zeytinyağı...   

 Ölen insan nereye gider? Gazyağından nur+ısı çıkar giderse, sonunda gazyağı nereye giderse 

insanda oraya gider.  Fenâfillah bu…          

 Bir şey, başka bir şeye dönüşebiliyorsa; o şeyin ondan yapıldığını gösteriyor ki,   

  her şey aslına inkılab eder.         

 Atom parçalanıp nükleer enerjiye dönüşebiliyorsa, nükleer enerjiden dönüşmüş şekliydi.                   

Yani  onun oradaki durumunu, burada bu şekilde ifadesidir. Ötelerde nükleer enerji idi. Burada o, atom 

şeklinde ifade edildi. 



 

 

Işığın buradaki ifadesi ötedeki- karşıdaki aslında- nasıl ifade ediliyor?                                                          

Işığın kaynağı endüvi mıknatısın içindeki hareketinden ortaya çıkan netice diye ifade ediliyor. Bu korkunç 

güç ne mıknatıs, ne de harekettir.          

  Duygular ve efkâr kâinattan kendi karşılıklarını getiriyor. “nefsinde onu tasdik edecek, 

ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler,”     

 Buradaki nefisten kasıt, insan manasına anlıyorum.  Nefis demek kendisi demek. Çünki cümlenin 

başında;  “işte ene, bu hainane  vaziyetinde iken; cehl-i mutlaktadır.”      

 Ene manasına geliyor nefis. Yani benlik manasına.Yoksa nefsi; nefis manasında kullanılırsa, nefiste 

nefs-i emmare bunu tasdik eder mi? Hemen altında “o ene’deki  karanlık bir nokta, onları nazarda 

söndürür, göstermez.”  “11. Söz’de mahiyet-i insaniyenin ve mahiyet-i insaniyedeki enaniyetin, mana-yı 

harfî cihetiyle” Demek ene de;  mahiyet-i insaniye ve o mahiyet-i insaniyenin içinde enaniyet var.   

              

 ŞİMDİ MAHİYET-İ İNSANİYE  NE İDİ BAKALIM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demek mahiyeti insaniyem      RUH+AKIL+ŞUUR+HAYATIMIN HÜLÂSASI 

Dışa vuruşları olan tezahürleri ise          L. RABBANİYE+ ZİHİN+İRADE+ HİSS olarak   

 kendini ifade edip gösteriyor. Bunların içinde enaniyet varmış.      

 Galiba  o enaniyet hissin içinde olabilir.His duygudan daha içeride. Hani diyor ya; 

 “duyguları,  efkârları”  Efkâr zihnin sıfatıdır. Dış tarafı efkâr, iç tarafı zihin.    

 O zaman : Dış tarafı duygular, iç tarafı hiss. His duygudan daha içeride. Hislerim getirdiği  

  vakit demiyor. “Duygularım getirdiği vakit”  diyor.        

 O zaman ENANİYET HİSSİN İÇİNDE, bir hisstir. Enaniyet duygu değil, histir.    

  “Ene’deki o karanlık bir nokta” o karanlıklı nokta enenin içindeki manada.    

   Mananın içindeki hisste. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    Enaniyet hisler içinde bir histir.       

    Bu histe de neler var bakalım:                                                                 

 HİS          ENANİYET         HASSAS BİR MİZAN          DOĞRU BİR MİKYAS        MUHİT BİR FİHRİSTE 

MÜKEMMEL BİR HARİTA           CÂMİ’ BİR ÂYİNE          KÂİNATA GÜZEL BİR TAKVİM         BİR RUZNAME 

“Gelen herşey, nefsindeki renkler ile boyalanır.”  (RN-Sözler/538) 

-Nefiste renkler varmış. Birde garip taraf şu:        

  “duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu   

  tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler,”  

 duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini kime getiriyorlar?     

 Acaba direkt bu nefse mi getiriyorlar? Bu nefisten murad ruh-u insanî olmasın?…  

 Çünki nefsi çoğu zaman kullanırken insan manasında kullanıyor. 

   

             

                                                                                         

 Duygu ve fikirlerin buradaki karşılığı nefis midir?        

 Buradaki nefis insan manasına geliyor. (şimdilik anladığım)  

“Hattâ nefsini nefesinden ve sesinden; mahiyetini nefsinden (üfürmesinden) tevehhüm ve  

  mizac ve san'atını kelâmıyla mümtezic tahayyül etsen, Hayaliyyun mezhebinde    

 muateb olmuyorsun.”  (RN-Muhâkemat/91) 

-Buradaki nefislerde insan kastediliyor. Hem iç âlemini ifade eden dışa vuruşları. Bu ifadeye, bu 

insanın iç âlemine intikali noktasındaki ifadeler hiçbir yerde bulunamaz, çok ama çok harikadır.  

Buradaki antikalarda biride “mahiyetini nefsinden tevehhüm” 

 

  

 

İRADE 

ZİHİN 

HİSS 

L. RABBANİYE 

ENANİYET 

DUYGULARLA 

EFKÂRLA 

MANA 

     

NEFSİNE 

 

İKİ KANALDAN GELİYOR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şimdi sen nerede duruyorsun? Durduğun yer başka .Gördüğün başka oluyor.   

 En merkezde duralım.(misal) 

     

  Burada durup bakarsan:       

   Burasını mahiyetin tâ merkezi kabul edersen;   

  o zaman  bunun kabuğuda hakikatın olur. 

 

 

 

 

Buda mahiyetinin kabuğu olunca da, bu da hakikatın olur. 

 

 

 

Bunu mahiyetin olduğunu kabul edersen,bunun kabuğunu da  

  hakikatın olduğunu görürsün. 

 

 

 

 

Bu da senin bir önceki mahiyetine göre hakikatındır.   

 Bunu mahiyetin  olarak kabul edip harice bakarsan. 

L. RABBANİYE 

İRADE                     

ZİHİN                           

HİSS 

VİCDAN 

RUH                

ŞUUR               

AKIL                         

HAYAT 

                                           

AZRAİL                     

MİKAİL                  

CEBRAİL 

İSRAFİL  

RUH 

ARŞ-I AZAM 

L.MAHFUZ 

ARŞ                     

KÜRS  

HAYAT 

KALP 



 

             

     

           Bu da senin hakikatın olur. 

            Buna da mahiyetimdir dersen ve bakarsan,   

                                         

             bu senin mahiyetin olur ki, hakikatın da şu olur. 

 

 

Bu da senin hakikatın olur. 

 

 

 

          O zaman durup baktığın yer çok önemli. Yani nereden, nereye bakıyorsun? 

                                        MANA = MAHİYETİN OLUR.                                                                                                                                    

EN UCA GİDERSEN  

             NUR= HAKİKATIN OLUR. 

 

“bir tek saatini sarfetmeyen; ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder,  

  ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder.”  (RN-Sözler/21) 

 -Burada da nefsine zulmeder derken, namaz kılmayan nefsine nasıl zulmeder?  

  Oysa namaz kılmak istemeyende odur. Namaz kılmayan nefistir.    

  Bu nefis hangi nefse zulmediyor? Demek buradaki nefsine zulmederden maksat;  

  insanın kendisidir. Demek Üstad Hz’leri, bazan nefisten murad insanı kastediyor.   

 Daha önceden de geçtiği gibi. Nefsine; yani  insana, yani insanlığına,    

  yani ruhuna , yani mahiyetine, yani enesini yanlış kullanmaya… 

“Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kâinat kapıları zahiren açık görünürken, 

hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak, emanet cihetiyle insana "ene" namında öyle bir miftah vermiş 

ki; âlemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki; Hallak-ı Kâinat'ın             

künuz-u mahfiyesini onun ile keşfeder. Fakat ene, kendisi de gayet muğlak  bir muamma ve 

açılması müşkil bir tılsımdır. Eğer onun hakikî mahiyeti ve sırr-ı hilkati bilinse; kendisi açıldığı 

gibi, kâinat dahi açılır…  Sâni'-i Hakîm, insanın eline emanet olarak, rububiyetinin sıfât ve 

şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak, işarat ve nümuneleri câmi' bir ene vermiştir.       

Tâ ki o ene, bir vâhid-i kıyasî olup, evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin.”  

         ( RN-Sözler/536) 

-İnsanın eline ene verilmişse, insan daha câmi’ zannediliyor. Hayır, insan mahluktur.

 Mahlukun eline, mahluk olmayan vâhid-i kıyasî vermiş. “nefsine takılmış” diyor.   

 Nefse takılması aşağı manasını ifade etmez. Misal: 

 

 

MARİFETULLAH 

İBADETULLAH 

MUHABBETULLAH 

MÜŞAHEDETULLAH                      

ÂLEM-İ 

ŞEHADETTEKİ SEN 

GÜNEŞ (Ca) 

HAVA  (O2) 

TOPRAK (H2)                     

SU (Na) 



 

     

      NUR  

      MANA         HİSS ENANİYET  HASSAS BİR MİZAN    

              İRADE    DOĞRU BİR MİKYAS    

              ZİHİN    MUHİT BİR FİHRİSTE    

    L. RABBANİYE    MÜKEMMEL BİR HARİTA   

         CÂMİ’ BİR ÂYİNE    

         KÂİNATA GÜZEL BİR TAKVİM  

         KÂİNATA GÜZEL BİR RUZNAME  

 Dolayısıyla nefsine takılmış. Yani yukarıda takılmış. Burada: 

      NUR  

 MANA            HİSS                  ENANİYET              BURAYA TAKILDI   

           İRADE         

           ZİHİN         

       L. RABBANİYE  

                                                                                                                       

     MAHİYET-İ İNSANİYE        

      (İNSANIN ELİNDEDİR)  

 

                     NUR  

       MANA           MANA            HİSS                      ENANİYET 
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HİSS                                      

ZİHİN              

İRADE                                                       

L. RABBANİYE  

HAYAT                    

AKIL                     

ŞUUR                       

RUH 

NUR 

  MANA 

İNSAN 

İNSAN 

(NEFSİNE 

TAKILMIŞTIR) 

İnsan mahluk olduğu için ene insanın 

elindedir denmiş.        

Âlemin miftahı, dışa vuruşu bu 7 tane  anahtar. 

İnsanı ifade edelim: 

 

NUR                  

&    

MANA 
 BUNUN 

KABUĞU 

TAKILMIŞTIR. 



 

Ene insanın çekirdeğidir.  “…nurani bir şecere-i tûbâ ile, müdhiş bir şecere-i zakkumun 

çekirdeğidir.”          (RN-Sözler/535)     

“Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasılki o çekirdeğe kudretten manevî ve ehemmiyetli cihazat ve 

kaderden ince ve kıymetli proğram verilmiş.”    (RN-Sözler/321) 

UYGULA: 

            NUR              KUDRETE             MANEVÎ VE EHEMMİYETLİ CİHAZAT 

            MANA          KADERE            İNCE VE KIYMETLİ PROGRAM 

 

             TOPARLA: 

   

             

            

 

 

           

 

           NUR  

              MANA      İRADE         

          ZİHİN         

          L. RAB.        

           HİSS                 BEŞERİYET            NEFİS           ENANİYET 

                    MAHİYET-İ        

                    İNSANİYE 

 

“Hem en ziyade sana zarar veren nefs-i emmarene ve heva-i nefsine adavet et, ıslahına çalış.” 

           ( RN-Mektubat/265) 

-Demek bu ikisi ıslah olabilirler. Ayrıyeten nefs-i emareden hariç birde heva-i nefsine  

  adavet et, ıslahına çalış diyor. Demek heva-i nefs-i emmare de var. Bu neyin nesidir? 

“İbadeti terkeden, hem kendi nefsine zulmeder; -nefsi ise, Cenab-ı Hakk'ın abdi ve memluküdür- 

 hem kâinatın hukuk-u kemalâtına   karşı bir tecavüz, bir zulümdür.”  (RN-Lem'alar/190) 

Burada ilginç ifade var. “kendi nefsine zulmeder” 

1- İnsan, kendisi nefis değil. Nefis insana ait. Yani nefisle insan ayrı şeyler. 

2- Nefis, Allah’ın(cc) abdi ve memluküdür.Abdi çünki iman ve küfür onada teklif edilmiş.(ASM) 

“benim nefsim Allah’a iman etti” diyor. Hem nefsin 7 meratibi var. İman etmeyen mertebesi 

nefs-i emmare tarafıdır. Diğer tarafları iman etmiş taraflarıdır. 

3- İbadeti terk edince olanlar:         

 a)Kendi nefsine zulmeder.        

 b)Kâinatın hukuk-u kemalâtına karşı bir tecavüz , bir zulümdür. 

 

NUR               

&      

MANA 

NUR                    

& 

MANA 



 

“küfrüyle hem esma-i İlahiyenin hukukuna inkâr ile tecavüz, “(RN-Şualar/230) Hem; 

“ Zira küfür; şu mektubat-ı Samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kâinatı manasız, gayesiz bir 

derekeye düşürdüğü için, bütün kâinata karşı bir tahkir olduğu gibi; bu mevcudatta cilveleri, nakışları 

görünen bütün esma-i kudsiye-i İlahiyeyi inkâr ile red” (RN-Sözler/63) 

-İbadeti terk edince iki şeye darbe vuruluyor. Vurulma noktasında ikisi de eşit.                        

Eşit olunca acaba aynı makamı mı ifade ediyor?       

                    

  İbadeti terk edince; dahilde bu oluyor              merkezde bu, hariçte o   

             hariçte de bu oluyor.       etkileniyorsa.  O zaman;    

 dahil ile haricin bir bir hakikatını ifade etmeleri var. O zaman her ikisi aynı makamın 

  farklı farklı ifadeleri. 

-Nefsine zulmediyor.          

 -Hukuk-u kâinatına karşı bir tecavüz, bir zulümdür.       

 –Nakışları görünen bütün esma- kudsiye-i İlahiyeye inkâr ile red.    

   

O zaman büyük insan olan kâinatın esma meratibine vurmuş oluyor. Küçük kâinat olan 

nefsine zulmetmiş oluyor. O zaman Nefis          Esmanın bizdeki karşılığının hülâsası.                             

O zaman ARŞ makamının bizdeki ifadesi NEFİS .                           

ESMANIN PERDESİZ TECELLİ ETTİĞİ YER ARŞ.                           

O ÂLEMİN BİZDEKİ KOMPRİM  KARŞILIĞI DA NEFİS.      

 Her bir esmanın malum-u vechiyle en az 7 meratibi var. Nefiste de öyle.                                         

O zaman esma-i hüsnanın hülâsa karşılığı nefis.        

Hem nefsimiz; ruzname + takvim+ âyine + harita+ fihriste + mikyas +mizan var nefiste.                     

Bunlarda hayatın hakikatıdırlar.“Yani bütün âleme tecelli eden esmanın nokta-i mihrakıyesi 

hükmünde bir câmiiyetle Zât-ı Ehad-i Samed'e âyineliktir.”   (RN-Sözler/129) 

-Hayatın hakikatları da esmadır.        

  Hayatın mahiyetleride  sıfattır.        

 Nefise takılanlar “Onbirinci Söz'de mahiyet-i insaniyenin ve mahiyet-i insaniyedeki 

enaniyetin, -mana-yı harfî cihetiyle- ne kadar hassas bir mizan ve doğru bir mikyas ve muhit bir 

fihriste ve mükemmel bir harita ve câmi' bir âyine ve kâinata güzel bir takvim, bir ruzname olduğu”   

          (RN-Sözler/538) 

“hayatının mahiyetine bak ki, o mahiyetinin icmali şudur:  Esma-i İlahiyeye ait garaibin fihristesi, 

hem şuun ve sıfât-ı İlahiyenin bir mikyası, hem kâinattaki âlemlerin bir mizanı, hem bu âlem-i kebirin bir 

listesi, hem şu kâinatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini 

açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalâtının bir ahsen-i takvimidir. 

İşte mahiyet-i hayatın bunlar gibi emirlerdir.”  (RN-Sözler/128) 

-Yukarıdaki enaniyete takılanlarla aynı ve de fazlası var. Demek aynı. 

Enaniyete Takılanlar:    1-Mizan         

     2- mikyas         

     3-Fihriste         

     4-Harita         

     5-Âyine          

     6-Takvim          

     7-Ruzname 

 

 

 



 

  

MAHİYET-İ HAYATIMDA NE VAR?     ENANİYETE TAKILANLAR İSE: 

 

 

 

 

 

 

Dikkat edersen aynı. Bir tanesi = Hayatın mahiyeti.        

              Diğeri ise= Mahiyet-i insaniyedeki enaniyetin açılımı.     

 O zaman mahiyet-i insaniyedeki ; yani bunun içinde enaniyet var.     

 Ona da 7 tane özellik takılmış. İkiside aynı. 

DİKKAT!     ( S:536) ‘da; Mahiyet-i insaniyedeki enaniyetin :      

          (128’de) ise; Mahiyet-i hayatın 

MAHİYET-İ İNSANİYE  MAHİYET-İ HAYATIM 

Mahiyet-i insaniye daha câmi’  Çünki;  (S:360) “sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden” 

 hayat sana verilmiş. Demek hayat verilmeden de vardın.   

Mahiyet-i insaniyenin içinde = İrade          

      Zihin          

       Hiss         

       L.Rabbaniye 

           Mahiyet-i Hayatım ise         Hiss             Beşeriyet           Nefis         Enaniyet    

         Zihin         

         İrade         

       L.Rabbaniye 

Mahiyet-i hayatım Mahiyet-i insaniyemin içinde bir hakikat. 

NETİCE:  

NEFİS, ARŞIN BİZDEKİ  KARŞILIĞI        

 BÜYÜK İNSANDA          ARŞ          

 KÜÇÜK KÂİNATTA           NEFİS       

 HAYATIN HAKİKATLARI           ESMADIR       

 HAYATIN MAHİYETLERİ           SIFATTIR.       

 O ZAMAN           ARŞ          NEFİS            ESMA       

  ESMANIN PERDESİZ TECELLİ ETTİĞİ YER            ARŞ 

“Çünki duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek,   

ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler.”( RN-Sözler/538) 

Demek nefise; duyguları & efkârları kâinatın envar-ı marifetini getiriyorlar.     

Nerede tasdik görecekti? Nefsinde. 

 

 

1-FİHRİSTE                             

2- MİKYAS                                                       

3- MİZAN                                                      

4- RUZNAME                                                         

5- HARİTA                                                    

6- HAYAT                                                      

7- ÂYİNE                                                          

8-TAKVİM 

1-FİHRİSTE                              

2- MİKYAS                                

3- MİZAN                                   

4-LİSTE                                    

5- HARİTA                              

6- FEZLEKE                             

7- ANAHTAR KÜLÇESİ 

8- AHSEN-İ TAKVİM 

  

  
  
  

  
  

  

  

 



 

        O zaman nefis         İrade           

    Zihin    yenin hülâsasıdır      

    His           

    L.Rabbaniye 

Hem nefsin içinde râdiye, mardiye,mutmainne, yok mu? Var.      

 O zaman bunu besleyecek üst makamda olmalı. İşte nefsin 7 mertebesi,    

  bu 4 unsurlardan beslenir.Süzüle süzüle enaniyete oradan da 7 vasfa . 

İrade             

 Zihin     Mahiyet-i insaniye          Beşeriyet          Nefis                 Enaniyet   

 His            

 L.Rabbaniye 

 

                                                                            Âlemin miftahı   

                                            

 Üstad hz’leri;  nefs-i emmareyi,  nefisle ustadane ayırıyor. 

“Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevî istersen ve herbir dakika-i ömrünü bir ömür 

 kadar faideli görmek istersen ve âdetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen,  

  Sünnet-i Seniyeye ittiba et.”( RN-Sözler/362) 

-Nefse, sünnet-i seniyeye uyma teklif ediliyor. Böyle  bir ömür istersen diyor. İster mi?  

 O ki istemeyecek niye teklif ediliyor? Demek bu nefis, nefs-i emmare değil.  

Başka yer;  “Ey nefis! Ehl-i dünyaya, hususan ehl-i sefahete, hususan ehl-i küfre bakıp surî zînet ve   

aldatıcı gayr-ı meşru lezzetlerine aldanıp taklid etme.”    (RN-Sözler/362) 

-Aldanma diyor nefse.             

Taklid etme diyor nefse                

Hayvanda olamazsın diyor nefse                                    

Senin başındaki akıl, meş’um bir âlet olur.                     

Nefsin başında akıl varmış.         

 Eğer onu (ASM) unutsan, el’iyazü billah kalbinden O’nu çıkarsan hiçbir peygamberi 

daha kabul edemez. Ey nefis! Mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler, karanlığa düşer ve 

kalbinde müdhiş bir tahribat ve vahşet oluyor. 

AŞAĞIDA AYIRIYOR: 

“Ey nefs-i emmare! Eğer desen: "Ben, ecnebi değil, hayvan olmak isterim." Sana kaç defa söylemiştim: 

"Hayvan gibi olamazsın. Zira kafandaki akıl olduğu için,”   ( RN-Sözler/363) 

-Burada nefs-i emareye hitap var. Yukarıda nefse hitap var.                          

Nefs-i emarenin kafasında akıl var. Ve yine: 

“Ey nefsim! Madem hakikat böyledir ve madem Millet-i İbrahimiyedensin (A.S.), İbrahimvari   

 

de. Ve Mahbub-u Bâki'ye yüzünü çevir ve benim gibi şöyle ağla:”      (RN-Sözler/364) 

-Sende benim gibi ağla diyor. Sende nefsi. Benim gibi derken mahiyet-i insaniyesi.   

 Ağlayacak nefis, beşeriyetten çıkan nefis. 
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“ey nefis! Sen, muhabbetini kendi nefsine sarfediyorsun”  ( RN-Sözler/359) 

-Burada nefis muhabbetini kendi nefsine sarfediyor. 

“Demek ey nefis! Nefsine muhabbet değil, belki adavet etmelisin”   (RN-Sözler/359) 

-Nefis, nefsine adavet etmesi lâzım.(çok garip!) 

“veyahut acımalısın veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin.”( RN-Sözler/359) 

Mutmainne nefsin 4. Mertebesidir.         

 Ey nefsi! Nefsin mutmainne olunca acı.  Buradaki birinci nefisle 2. Nefis çok fark var.   

  Hem devamında daha ilginç  olan şu: 

“Zâten sana, sende senin nefsine olan şedid muhabbetin,”                                 (RN-Sözler/359) 

 Sana             

    Sende           

      Senin nefsine       

       Üçüde ayrı.       

   Şimdi uygulayalım: 

             

   NUR           

   MANA           İRADE        MAHİYET-İ          BEŞERİYET          NEFİS          ENANİYET 

             ZİHİN          İNSANİYE       

             HİS          

             L.RAB. 

Burada  2   nokta-i nazarla bakılır. 

1.Nokta-i Nazar: 

      SANA             

     NUR 

     MANA   ZİHİN       

                    İRADE      MAHİYET-İ İNSANİYE  

       HİS       

                    L.RABBANİYE 

SANA tabiri, mahiyet-i insaniyeyi 

SENİN tabiri ise ZİHİN                    BEŞERİYETİ          NEFİS          ENANİYET 

   İRADE          

    HİS          

    L.RABBANİYE 

  

BEŞERİYETİ  

            SENİN NEFSİNE           ZİHİN                    BEŞERİYETİ          NEFİS          ENANİYET 

              İRADE          

                            HİS          

               L.RABBANİYE 

              Buradaki en sondaki nefis kastediliyor. 

 

NUR        

&  

MANA 

NUR    

&   

MANA 

MAHİYET-İ     

İNSANİYE      

MAHİYET-İ     

İNSANİYE      

 



 

    2.NOKTA-İ NAZAR: 

                             SANA          BEŞERİYET                                            

   SENİN           NEFİS         

   SENİN NEFSİN           ENANİYET ve TAKILANLAR 

     İKİSİNE BİRDEN BAKARSAK: 

     SANA   SENİN   SENİN NEFSİN 

1.NOKTA-İ NAZAR          MAHİYET-İ İNSANİYE           BEŞERİYET      NEFİS 

2.NOKTA-İ NAZAR          BEŞERİYET   NEFİS                     ENANİYET 

                                                                                                                       

 Bu iki nokta-i nazardan ki, ikisini de koydum.       

 Ama benim galip meylim ve tesbitim 1. Nokta-i nazardır. 

“İnsanın fikrinin gayesi ve son mertebesi, nefs-i natıkanın kâinata manevî bir harita olmasından 
ibarettir. Bu ise, kâinatın hakikatları nefs-i natıkada irtisam etmek ve pek çok           
hakaik-ı nisbiyeyi bir mukayese ile bilmekle hasıl olur. Bu hakikatlar ise kaziyelerdir.              
Bu kaziyeler de, delillerden hasıl olan neticelerdir. Onlar da, delillerle eczası teşekkül eder.                     
O ecza da, mevzu ve mahmullerden ibarettir. Mevzu ve mahmullerden maksad da tasavvurlarıdır. 
Tasavvurları ise, tarifler ile hasıl olur. Tarifleri de eczasından hasıl olur.                                                              
Eczaları ise külliyat-ı hamsedir.  
 Hülasa: Külliyat-ı hamse tariflere mebadidir, tarifler de kaziyelere mebadidir, kaziyeler de          
delillere mebadidir, deliller de meçhul hakikatlara mebadidir.”                    (B.Mes./708)  
 
-Buradaki nefs-i nâtıka’dan insan kastediliyor. Lugatta da şöyle diyor: 
Nefs-i nâtıka: Zâtında maddeden mücerred, fiilinde maddeye mukarin olan cevher, insan ruhu.  
Zaten daha önceki(S:536)’da enaniyete takılan 7 sıfattan biri olan “ mükemmel bir harita”  4 
Bu ise kâinatın hakikatları nefs-i nâtıkada irtisam etmek. Hakikat, esmaya bakıyor. 
 
“Sırtıma fazla yük alırsam, nefs-i nâtıka-i kâinatın kalbi ve Allah'ın habibi Muhammed-i Arabî ,

 Aleyhissalâtü Vesselâm'a ve yârânı olan kâmil ve vâsıllara yetişemem ve yarı yolda kalırım diyor.”  

           (RN-Emirdağ Lâhikası 1/84) 

 - Burada da nefs-i nâtıka-i kâinatın kalbi(ASM) olduğunu. Yukarıda ise, insan kastediliyor.  

  Burada da insanlık namına (ASM) kastediliyor. 

“nefs-i natıkanın kâinata manevî bir harita” (B.Mes./708) 

O zaman yerine koyayım: 

             

  NUR 

  MANA             HİS        BEŞERİYET          NEFİS      ENANİYET   

              İRADE          

              ZİHİN         

              L.RAB 
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MAHİYET-İ                 

İNSANİYE 



 

 

“rivayet-i sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes hattâ enbiya dahi "nefsî, nefsî" dedikleri 

zaman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm "ümmetî, ümmetî" diye re'fet ve şefkatini 

göstereceği gibi,”       (RN-Lem'alar/19) 

-Oysa âhirette nefis yoktur. İnsandan ayrılmıştır.Karma olan insan saflanmıştır.                 

Peki nefsi yoksa, nefsî, nefsî diyecekler? Bu nefis manası, insanın kendisi. Yani ben ben demektir. 

Demek insan manasında  olan ben, bazan bunları nefis ifade ediyor. Hem Cenab-ı Hakk(cc);          

nefs-i mutmainneye, nefs-i râdiyeye “girin Cennet’e. Ben sizden razıyım, Sizde benden” denilecek.                   

O zaman bu nefsin 7 meratibini hep tek tek düşüneceksin. Komple yekpare düşünmeyeceksin. 

(27:30) “Ey mutmain nefs, razı olmuş ve razı olunmuş halde  Rabbine dön.” 

 

1-NEFS-İ EMMARE: İnsanın çirkin ve şeytanın teşviklerine itirazsız ve mücahedesiz tâbi olması 

hâli. 

2-NEFS-İ LEVVAME: Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden 

pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı. İnsanın kendine ait kötülük ve günahını görüp, fenâlığını 

bilen ve hayra meyleden iradesi. 

3-NEFS-İ MARDİYE (MARZİYYE):Kusurlarını bilen, kendisinden râzı olunan nefis.                      

Rabbinin indinde makbul olan nefis. 

4-NEFS-İ MUTMAİNNE: İyiliği kötülükten ayırt ettirerek insanlık vazifesini tanıttıran ve 

vicdanına rahatlık veren hâl. Günaha meyleden kötü sıfatlardan temizlenmiş ve güzel ahlâk ile 

muttasıf olarak kutb-u İlâhiye  itmi’nan ve istikrar kazanmış olan insan iradesi. Nefsin,            

Allah’ın emirleri altına sakin ve şehavâta muâraza ederek ızdırabdan kurtulmuş olma hâli. 

5- NEFS-İ MÜLHEME: Lüzumu hâlinde Cenab-ı Hak tarafından kendisine hakikatlar ilham edilen, 

tasaffi ve tekâmül etmiş, nefis. 

6- NEFS-İ NÂTIKA: Akli ve nakli mes’elelerin münasebetlerini hissetmeğe ve anlamağa istidadı 

olan zâti ve cevheri hassası. Zâtında maddeden mücerred, fiilinde maddeye mukarin olan cevher. 

İnsan ruhu. 

7- NEFS-İ RÂDİYE: Rabbinden râzı ve hoşnud olanın nefsi. 

“Bir abdim, heva-i nefsini terk ettiği için havaya bindirdim”.  (RN-Sözler/255) 

-Nefsin içinde heva var. 

“Eğer nefsini seversen, (çünki senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir,    

   sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun.)”   (RN-Sözler/359) 

-Lezzet ve menfaatin kaynağı, yeri nefistir. Menşei nefistir. Nefsin içinde var bu iki özellik. 

“Zira insan, cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever.”   (RN-Sözler/477) 

-CİBİLİYETİN VE FITRATIN KARŞILIĞI  NEFİS. 

CİBİLİYET:Yaratılıştan olan.Asıl maya, huy, tabiat, tıynet.     

 Cibiliyet ve fıtratıyla nefsini seviyorsa, acaba cibilliyetle fıtrat aynı mıdır? 

FITRAT:Nur-u Muhammadiden aşağı âlemlerin tümü. 

 

 

 



 

“Fena ve zevali görse, kendine almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak, 

  fakat ahz-ı ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek, şiddetle iltizam etmek, 

  nefs-i emmarenin muktezasıdır.”       (RN-Sözler/477) 

-Nefs-i emarenin muktezası              Fena ve zevali görse, kendine almaz.    

              külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak,  

             ahz-ı ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek,  

“Bir zaman evliya-i azîmeden nefs-i emmaresinden kurtulanlardan birkaç zâttan, şiddetli   

mücahede-i nefsiyeler ve nefs-i emmareden şekvalarını gördüm.”( RN-Kastamonu Lâhikası/233) 

-Burada nefsinden kurtulan demedi. Nefs-i emaresinden kurtulanlar dedi.                        

Demek şerrin kaynağı nefs-i emmare. 

“Sonra kat'î bildim ki, âhir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevabdar devamı için 

  nefs-i emmarenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir,  

 mücahede devam eder.”        (RN-Şualar/332) 

-Nefiste  sırf nefs-i emmare yok. Nefs-i emmare yok olursa, onun vazifesi damarlara ve 

hissiyata devredilir. Bu damar ve hissiyat nerede? 

Hem damar nedir? Hissiyat nedir? 

 

“Madem böyledir, hayat-ı maddiye-i nefsiyeyi bırak.”    (RN-Sözler/474) 

Burada nefs-i emmare kastediliyor. O da hayat-ı maddiye-i nefsaniye demekle de,  

  nefs-i emmare kastediliyor.  

O zaman;         NEFS-İ EMMARE ÂLEM-İ ŞEHADETE BAKIYOR. 

“Nefs- emmare cihetiyle fena  bul ki, bâki olasın.”    (RN-Sözler/216) 

-Burada da nefs-i emmare âlem-i şehadete bakıyor. Çünki maddi, âlem-i şehadettir. 

 Bundan sıyrılmak lâzım deniyor. Aynı zamanda  nefs-i emmareden sıyrılmak lâzım deniyor.

    

O zaman:  NEFS-İ EMMARE           ÂLEM-İ ŞEHADETİN BİZDEKİ KARŞILIĞI. 

“Fakat tarafgirane ve garazkârane, firavunlaşmış nefs-i emmare hesabına hodfüruşluk, 

şöhretperverane bir tarzdaki tesadüm-ü efkârdan bârika-i hakikat değil,             

belki fitne ateşleri çıkıyor.”           (RN-Mektubat/268) 

-Nefs-i emarenin içinde              hodfüruşluk+şöhretperverane + fitne içinde var. 

“Fakat bazan olur ki, nefs-i emmare, ya levvameye veya mutmainneye inkılab eder;  

 fakat silâhlarını ve cihazatını a'saba devreder.”        (RN-Mektubat/329) 

-Nefs-i emmare ölünce, bunun özellikleri yok olmuyor. Levvameye, mardiyeye,   

mutmainneye vs vermiyor. Onların yapılarında bu, yer bulamaz. Nefs-i emmare ölünce a’saba 

devrediliyor. Ve o zaman daha gizli oluyor. Bu da kişinin  yükseldiğini ve de daha önceki açıkta 

olanla mücadelesi, bu sefer gizli düşmanla mücadeleye başlıyor.                       

A’SAB:Sinirler, damarlar.          

 Bu nefs-i emmare çoktan öldüğü halde onun âsârı yine görünür.                                                 

Kişi zanneder ki, nefs-i emmarem hâlâ mevcuddur. Oysa sinir ve damardaki nefs-i emmaredir.                           

A’sabtaki nefs-i emmare değil.  a’saba devredilen nefs-i emmarenin sıfatıdır. 

 

 

 



 

“Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın.”   (RN-Lem'alar/160) 

 -Nefs-i emmare ile enaniyet farklı. 

“Bu acib asırda dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakikî, hem mecazî iki nefs-i emmare 

ittifak edip; öyle seyyiata öyle günahlara  severek giriyor, kâinatı hiddete getiriyor. Hattâ kendim, bir 

dakika zarfında yirmi paralık bir sıkıntı ile, altmış liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Hem on 

dakika zarfında, büyük bir mücahede-i manevîde, benim cephemde kırkikilik bir top gibi düşmanlarıma 

atıp yol açtığı halde; o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında, hodgâmlık ve meyl-i tefevvuk 

gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle, büyük bir şükür ve teşekkür yerine, "Ne için ben atmadım" diye 

en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim.”     (RN-Kastamonu Lâhikası/233) 

-İki tane nefs-i emareden  bahsediyor.  Hem hakikî,   hem mecazî iki nefs-i emmare. 

  O       iki       nefs-i emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında,    

                                                                                                                                                     

hodgâmlık ve meyl-i tefevvuk  

                                                           

  zulümlü ve zulümatlı hissiyle 

                                      

 büyük bir şükür ve teşekkür  yerine   

                                                                                                                                        

"Ne için ben atmadım" diye  

                                                                                            

 en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim.” 

Bu ikinci nefs-i emmare 

“nefs-i emmarenin kendi desaisinden başka, daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha 

ziyade ahlâk-ı seyyieyi idame eden ve heves ve damar ve a'sab, tabiat ve hissiyat halitasından 

çıkan ve nefs-i emmarenin son tahassüngâhı bulunan ve nefs-i emmareyi tezkiyeden sonra onun 

eski vazife-i seyyiesini gören ve mücahedeyi âhir ömre kadar devam ettiren, bir manevî nefs-i 

emmareyi gördüm.”                                (RN-Kastamonu Lâhikası/23) 

-Burada da manevî nefs-i emmare var. Bunun içinde: 

MANEVÎ NEFS-İ EMMARE 
HEVES       DAMAR       A'SAB       TABİAT        ŞUURSUZ KÖR HİSSİYAT  

                                          

                 Aklın ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor.     

  

                             Kusurunu anlamıyor      

     

                           Tokatlar ve elemler ile nefret edip      

                                  

  tam bir fedailikle her hissesini maksadına feda etsin.     

                                                                                

            R.Nur’un erkanları gibi herşeyini, enaniyetini bıraksın 

 



 

 

Burada her şeyini, enaniyetini diyor. O zaman enaniyet bir tarafa, öbür tarafa da her şeyini diyor. 

Maddî nefs-i emmare; maddi lezzetlerin, yani cesede dayalı nefs-i emmare.              

Manevî nefs-i emmare de; cesede bakmayan nefs-i emmare .Maddî nefs-i emmare  cesede taalluk 

eden; yeme, içme, barınma yani hayatını her türlü garanti altına almak arzuları, hisleri.                              

Bu nefs-i emmare aklı ve kalbi dinliyor. Bunlarla ıslah olur.                         

Ama ikinci nefs-i emmare ki manevîdir. Bu aklı ve kalbi dinlemiyor. Bunda kör hissiyat bulunduğu 

için. Bunun ıslahı; ya tokatlar ve elemlerle veya tam bir fedakârlığa ve her hissini maksadına feda 

etsin. Veya da her şeyini, enaniyetini bıraksın. 

“Senin bir cüz'-i ihtiyarın bulunmakla, o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun, 

gururunla tahrib ediyorsun ve küfranınla ibtal ediyorsun ve temellükle gasbediyorsun.”  

          ( RN-Sözler/230) 

-Acaba bu cüz’i ihtiyar maddi nefs-i emareye mi bakıyor? Yoksa manevî nefs-i emareye mi bakıyor? 

Burada anlaşılanı cüz’i ihtiyar manevî nefs-i emareye bakıyor. Çünki manevî nefs-i emmare;          

fahr, gurur, temellük gibi manevî sıfatlara sahip. 

“Hem hakikî, hem mecazî iki nefs-i emmare ittifak edip,”( RN-Kastamonu Lâhikası/233) 

-Manevî nefs-i emmareye mecazî diyor. 

“Halbuki hazır lezzete meftun kör hissiyat-ı insaniye fâni hazır bir meyveyi, bâki uhrevî bir bahçeye 

tercih etmek cihetiyle, nefs-i emmare bu halet-i fıtriyeden istifade etmemek için Risale-i Nur 

şakirdleri ezvak-ı ruhaniyeyi ve keşfiyat-ı maneviyeyi dünyada aramıyorlar. “    

        (RN-Emirdağ Lâhikası 1/87)  

-Hissiyat-ı insaniye manevî nefs-i emareye bakıyor. “nefs-i emmare(maddî nefs-i emmare)                     

bu halet-i ruhiyeden istifade etmemek için” Demek manevî nefs-i emmare de; hissiyat,                           

kör hissiyat bulunur. Bunu teyid noktasında: 

“o ikinci nefs-i emmare hükmünde olan kör hissiyat,”( RN-Emirdağ Lâhikası 1/199) 

“Ey kör hissiyatın içine giren nefs-i emmare!”( RN-Emirdağ Lâhikası 1/200) 

-Bu iki yerde manevî, ikinci bir nefs-i emmareden bahsediyor. 

“ikinci nefs-i emmare tam susturuldu”,  (RN-Emirdağ Lâhikası 1/201) 

-Burada da ikinci nefs-i emareden bahsediyor. 

“Fakat bazan olur ki, nefs-i emmare, ya levvameye veya mutmainneye inkılab eder; fakat silâhlarını 

ve cihazatını a'saba devreder. A'sab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i 

emmare çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları 

mutmainne iken, nefs-i emmareden şekva etmişler. Kalbleri gayet selim ve münevver iken, emraz-ı 

kalbden vaveylâ etmişler.”  (RN-Mektubat/329) 

-Nefs-i emmare; nefs-i levvameye veya mutmainneye inkılab eder. Ama silâhını ve cihazını              

a'saba devreder. O zaman nefs-i emmarenin ölümü neyi ifade eder?                                                                 

–Nefs-i emmare toprak gibi, çekirdekler orada neşv ü nema buluyordu. Peki damara devredilen 

miktar, nefs-i emarenin elinde olan sermayesi. Yani o miktar kişide durur. Eğer nefs-i emmaresi 

olsaydı, o daha da gelişirdi. 

 

 

 

 



 

“âhir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevabdar devamı için nefs-i emmarenin ölmesi üzerine 

onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir, mücahede devam eder. İşte o büyük evliyalar, bu 

ikinci düşmandan ve nefsin vârisinden şikayet ederler.”  (RN-Şualar/332) 

-Demek ikinci nefs-i emmare;   damarlar & hissiyatlar var içinde.                                                                                  

O ZAMAN; DAMAR+HİSSİYAT = İKİNCİ NEFS-İ EMMARE             veya= KÖR HİSSİYAT.                                              

Nefs-i emmare ölüyor. Onun cihazatı damarlara ve hissiyata devrediliyor .                                                       

Ne devrediliyor?                                                                                                                                                             

Nefs-i emmarenin CİHAZATI.                                                                                                                                                

O zaman nefs-i emarenin ölmesinin ne manası oldu?                                                                                           

Damara ve  hissiyata devredilen cihazatın hududu sabitleniyor.                                                                    

Nefs-i emmare tarla gibidir. Bitkiyi büyüttüğü gibi cihazatlarını da büyütüyordu.                                         

O zaman o cihazatın toprağı yok olursa o makamda sabit kalır. 

“Hem en ziyade sana zarar veren nefs-i emmarene ve heva-i nefsine adavet et, ıslahına çalış. 

          ( RN-Mektubat/265) 

-Burada nefs-i emmare ile heva-i nefsi ayırıyor. Heva-i  nefs; his ve damara inkılab etmiş manevî 

 ve mecazî nefs-i emmareden  bahsediyor ki; bunun adı maddî ve ikinci nefs-i emmaredir. 

“hem nefs-i emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi “ (RN-Lem'alar/81) 

-Dikkat edersen nefs-i emmareyi  çoğu zaman Firavun’a benzetiyor da Nemrut’a benzetmiyor. 

Firavun’un en büyük özelliklerinden ve davasından biri de; serbest olup da  hiçbir kaideye,         

kurala girmemek, istediğini, istediği kişiye  ve istediği  zamanda  ve şekilde yaptırmaktır. 

“o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında, hodgâmlık ve meyl-i tefevvuk gibi   

 gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle, büyük bir şükür ve teşekkür yerine,”     

         ( RN-Kastamonu Lâhikası/234) 

a)İki tane nefs-i emmare. 

b)Bunlarda   hodgâmlık   &   meyl-i tefevvuk  

             zulümlü                     zulümatlı 

                                        

        hissiyle  

             şükür             ve         teşekkür 

                                                                               

  riya               ve         rekabet 

                                                              

         damarını hissettim. 

“nefs-i emmarenin silâhını daha musırrane istimal eden kör hissiyatım, damarlarıma tam 

dokundurup, tesemmüm ve hastalıktan gelen ziyade teessür ve hassasiyet ve şeytandan gelen 

ilkaat ve fıtrî hubb-u hayattan gelen acib bir haletle, o ikinci nefs-i emmare hükmünde olan kör 

hissiyat,” ( RN-Emirdağ Lâhikası 1/199) 

-Daha musırrane istimal eden kör hissiyatım         

o ikinci nefs-i emmare hükmünde olan kör hissiyat. 

 

 

 



 

“ve gurur ve enaniyetin nefs-i emmareyi şişirmesiyle”   (RN-Lem'alar/273) 

-Nefs-i emmareyi gurur ve enaniyet besliyor. Bu iki sıfat nefs-i emmarenin alt yapısıdır. 

“Mi'rac merdiveniyle Cennet'e, Sidret-ül Münteha'ya, Arş'a ve Kab-ı Kavseyn'e kadar gitmek, 

 ayn-ı hak, nefs-i hakikat ve mahz-ı hikmettir.”    ( RN-Sözler/578) 

          

           CENNET’E  

                                                         

 SİDRET-ÜL MÜNTEHA'YA, 

                         

  ARŞ'A  

                  

      KAB-I KAVSEYN 

                       

             MEC’UL 

Bu âlemin komplesi NEFS-İ HAKİKATTIR ki, buna  nefs-i nâtıka-i kâinatın kalbi ve   

 Allah’ın habibi Muhammed-i Arabî (ASM). 

Hem üçünü aynı makamda kullanıyor.            

AYN-I HAK   NEFS-İ HAKİKAT         MAHZ-I HİKMET                    

üçü de aynı manayı - bu makamda – ifade ediyor. 

“ve hükmü ayn-ı hak ve nefs-i hakikat olduğuna hadsiz hüccetlerle şehadet ederiz.”(RN-Şualar/668) 

-Burada da;    ayn-ı hak      nefs-i hakikat aynı kategoride zikrediyor. 

“Nefs-i hizmet, onlara bir telezzüz  hükmüne geçiyor.”  (RN-Lem'alar/123) 

- Hizmetin ta kendisi. Hizmetin aynısı. Buradaki  nefis, kendisi demektir. Bir şeyin kendisi manasında 

nefis kullanılıyor. Olayın, hizmetin, yerin, âlemin kendisi manasında. 

Bu manayı teyid; 

“Hidayetin neticesi, nefs-i hidayettir.”  (RN-İşârât-ül İ'caz/60)     

  nefs-i hidayet; hidayetin kendisi, bir şeyin özü manasında da kullanılıyor nefis.  

 Demek bazan nefsi; işin kendisi. İnsanın kendisi. Âlemin kendisi. 

“Bil ki, Cenab-u Hak, kemal-i kereminden, hizmetin mükafatını, nefs-i hizmet içinde dercetmiştir.”  

           (B.Mes:324) 

-Hizmetin mükafatı, hizmetin içinde dercedilmiş. Hizmetin  mükafatı aynı hizmet  gösterilmiş.         

Nefs-i hizmet= hizmetin kendisi.  Demek bir şeyin kendisi, aslı manasında kullanılıyor nefsi. 

Yaradılışın kendisi. 

“Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebeb, nefs-ül emirde varmış.”(RN-Sözler/277) 

Burada da yaradılışa nefis diyor. Yaradılış âlemi. Olayın kendisinin cereyan ettiği yer.  

 Âlem-i şehadete nefis diyor. Nefsi,  hilkat manasında kullanıyor. 

 

 

   

AYN-I HAK,  

NEFS-İ HAKİKAT  

 MAHZ-I HİKMET 

 

 

MADDÎ                                

HAYAT-I 

MUHAMMEDİYE (ASM) 



 

“Bu mezhebe göre, insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir: "   

 Acaba amelim nefs-ül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır?" (RN-Sözler/276) 

-Buradaki nefs-ül emir, âlem-i gaybıda içine alıyor.       

 Nefis , âlem-i şehadet ve âlem-i gaybın yapısı, hakikatı, yani kendisi.     

 NEFİS= YARATILAN ŞEYİN KENDİSİ. 

“Hem dünyayı, hem nefis hesabına âhireti dahi maksud-u hakikî yapmamak,”( RN-Sözler/495) 

-Âhirette de nefis  var. “Nefis hesabına âhireti” derken, demek nefis âhiretin de hülâsasıdır.  

 Zaten nefis; bütün yaratılanların haritası manasında. 

“mahşerde herkes "nefsî nefsî" dediği zaman,”                               (RN-Lem'alar/224) 

-Âhirette (ASM)Efendimiz ümmetî ümmetî dediği.Mahşerde herkes nefsî nefsî diyecek. 

 Demek orada da nefis var. Nefis kötülüğün merkezi manasında değil. Yaratılışın, fıtratın,  

  hilkatın kendisidir. Nefis hilkattır. Aynı zamanda fıtratta denilebilir.    

 Haşir meydanında bizim bildiğimiz nefis yok. 

“İnsanın fikrinin gayesi ve son mertebesi, nefs-i nâtıkanın kâinata manevî bir harita 

 olmasından ibarettir.”        (B.Mes/708) 

-“son mertebesi”                     

Fikrin son mertebesi, kaynağı demektir. Fikir nereden başlamış, kaynaklanmışsa, fikrin son 

mertebesi orasıdır. Fikrinde kaynağı LEVH-İ MAHFUZ’DUR. Fikir buradan başladığına  göre,           

fikrin son mertebesi de Levh-i Mahfuz’dur ve bu makamdır. Bu da nefs-i nâtıkanın manevî bir harita 

olması demek;  Nefs-i natıka, Levh-i Mahfuz’un bizdeki karşılığı olan akıldır.    

Veya  nefs-i nâtıka akıldır. Veya nefs-i natika ARŞ-I AZAM’DAN aşağı.                                                        

Bunun fikri ise LEVH-İ MAHFUZ MAKAMI. (bu ikinci anladığım)                                           

Nefs-i nâtıka: Akli ve nakli mes’elelerin  münasebetlerini hissetmeğe ve  anlamaya istidadı olan zâtı 

ve cevheri  hassası. Zâtında maddeden mücerred, fiilinde maddeye mukarin olan cevher, insan ruhu.  

Bu lügatın tarifine göre bakarsan: Şecere-i hilkatin komprim  şeklindeki insandaki karşılığı ki;               

bu karşılığa ruh deniyor. 

“Ey kardeş bil ki; nefs-i nâtıkanın en şiddetli taleb ettiği şey, devam ve bekadır. Hattâ eğer nefis, 

kendini devamın tevehhümüyle aldatmazsa, hiçbir şeyden lezzet alamaz.”(B.Mes/401)  

-Burada durum değişti ki; benim kanaatimde bu. Nefs-i nâtıkanın en şiddetli taleb ettiği şey;          

devam ve beka. Hemen alt satırında ; nefsin istediği; “kendini devam tevehhümüyle aldatmazsa” 

…diyor. Buradaki nefs-i nâtıka ile nefsin istedikleri aynı. Devam ve beka. Hem nefis 7 çeşidinden 

biride nefs-i nâtıkadır. O zaman nefs-i nâtıka; ruh değil, nefistir. Ama emmare değil. Kâinatın haritası. 

Yani ruhun kâinata harita  olma tarafı, nefs-i nâtıka ile olmuş oluyor. 

“Gitgide en yüksek mertebede, nefs-i şeriatta bulunan mana-yı hakikat ve sırr-ı tarikata   

inkılab ederler.”        ( RN-Mektubat/451) 

-Nefis işin kendisi. Kendi hakikatı  manasına geliyor. “nefs-i şeriatta” şeriatın kendisinde.                         

O zaman nefis; bir şeyin hakikatı, aslı kendisi demektir. 

“…. Emirleri dahi hakikatta ve nefs-l emirde o derece küçük ve hafif” 

-Hakikatta ve nefs-ül emirde demekle, nefs-ül emir hakikat manasında.                                                

Hakikatta,  Nur-u Muhammediden (ASM) yaratılan şecere-i hilkat manasında. 

“fakat zahiren küçük,manen büyük olan daire-i kalbiye cihetinde bakarsa, eşyayı nefs-ül emirde 

olduğu gibi görecektir.”      (B.Mes/281) 

 

 



 

-Nefs-ül emir hakikattır, şecere-i hilkattir. Daire-i kalbin karşılığıdır ki; karşılığını görüyor.                     

Dil & elma gibi. O zaman şecere-i hilkat, yani Nur-u Muhammediden yaratılanın karşılığıdır               

daire-i kalb. 

“Acaba amelim nefs-ül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır?"  (RN-Sözler/276) 

-Amelin güzel sureti; ayn-ı hak olması, Levh-i Mahfuz’daki durumuna göredir.              

Amelimizin; âlem-i misalden tut, âlem-i mana, âlem-i ervah, tâ Levh-i Mahfuz’a ve    

Arş’a kadar karşılığı var. Burada  nefs-ül emirin şecere-i hilkat olduğunun delili. 

“Madem nefy ve inkâr edenler nefs-ül emre bakmazlar; belki kendi nefislerine ve akıllarına ve 

 gözlerine bakıp hükmediyorlar.” ( RN-Şualar/101) 

-Yaratılan âlem, emir âlemi.  Ortada da görünene de nefis deniyor. Eşyanın hakikatı,  

  ortadaki mahiyeti, yani varlığa çıkışı ve bulunuşu nefis oluyor. 

  

 

 

HASAN AKAR 


