
 

  (S:17)   “Bâtınındaki çirkinlikler, zahirine aksetmiş olmalı ki,                     

gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin.                     

Aklını başına al, kalbini temizle. Tâ, şu musibetli perde senin nazarından kalksın, 

hakikatı görebilesin.   Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyet-perver, 

muktedir, intizam-perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde 

âsâr-ı terakkiyat ve kemalât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği 

surette olamaz."  

    Burada musibetli perdeyi, aşağısında açıkladı. Burada perde “ senin vehminin 

gösterdiği” şeylerdir. Buradaki perde karanlık. Vehim de, insanın hakikatı  

görmesine mani. Bu mani olan vehim duygusuna perde diyor. Hakikat da, o vehim 

perdesinin arkasında. Demek hakikat, gözükenler değil. 

(S:60) “Bâhusus o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakikî menziller 

teşkil edilip, kemal-i intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor.” 

       Antika  ve garip tabirler var burada!                               

Burada perde çok farklı manada kullanılmış. Nasıl ki sinema perdesinde, film 

oynuyor ve resimler aksediyor. Bu perde  engel manasında değil, tam tersine 

hakikatların zahir olmasının zeminini teşkil ediyor. Buna hakikî perde diyor. Hakikî 

olmayan perde ise, zemin olamayan perde demektir. Eşya, bu perdede tezahür 

ediyor. Hakikatların zemini.          

 Yani hakikatların gözüktüğü zeminse         hakikat  esmaya bakıyor.                         

O zaman  perde sıfâta bakıyor. Çünkü esma sıfât zemininde gözüküyor.                     

Hem perdeyi menzillere benzetiyor. “sinema perdeleri gibi her saatte hakikî 

menziller teşkil edilip”  Perde ile menzil aynı vazifeyi yapıyor. 

(S:73) “Perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var, muhteşem bir saltanatla 

hükmediyor.”  

 Buradaki perde bizim anladığımız cins perde. Yani  bir gözükeni ,  

 birde gözükenin  menbaı olan arkası. Gözüken, gözükmeyenin ucu ve dalı. 

(S:168) “esma-i İlahiyenin cilve-i cemallerine perde çeker.” 

Buradaki  perde örtmek manasında.  

“Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları, inkârdır ve reddir, 

terktir ve adem-i kabuldür.”  

Burada ki örtme manasındaki perde; küfür &dalalet &tuğyan& masiyet. 

 Bunlar perde.  Bunların karşılıklarıda : 

KÜFÜR           İNKÂRDIR.                              

DALALET        REDDİR                          

TUĞYAN         TERKTİR.                    

MASİYET       ADEM-İ KABULDÜR 

Bunlar perde. Örtmek, gizlemek, yok etme manasına geliyor. 

  



 

   (S:174)   “Fakat Kadîr-i Mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına 

     perde ediyor.” 

Buradaki perde hikmet manasında. Esbab, hikmetlerin ortaya çıkması için.                

Esbab, hikmeti bilinmeyen icraattan tenkide ve itiraza perde olmak.                                

Buradaki hikmet; yani  perde, esbabın kendisi. Esbab kendisi perde. 

O zaman ; HİKMET= ESBABI                    

        KUDRET olsa= esbabsız tecelli ve tasarruf    

        ESBAB da esmanın mertebeleri demektir.                                           

Esmanın nihayetsiz meratibleri var. Bu mertebelerin konulmasına esbab âlemi 

diyoruz. Esmaların nihayetsiz meratiblerinin ortaya konulmasını HİKMET ismi 

iktiza ediyor. Âdeta esmaların nihayetsiz meratiblerinin ortaya konulmasından, 

ortaya çıkan manalara da HİKMET diyor. Aynı zamanda o mana mertebeleri de 

Cenab-ı Hakk’ın zatına perde oluyorlar. Berzah oluyorlar.                                             

Bu esma meratiblerine perde diyoruz.                      

(S:231) “Hem siz birer perde yaratılmışsınız.”                         

Burada da nefsin perde olması . Nefis perde  “o zahiri perde altında” derken,  

perde esbab âlemidir. Esbab âlemi de;  esma-i hüsnanın meratib-i tecellisidir  

“perdenin altında” diyor. Üstü, altı.                                                                                        

Üst: Bize yakın olan. Zahirde mübaşeret ettiğimiz taraf ki, buna zahir diyor.                

Altı ise; bâtın tarafı ki; intikal, inkişafla  muttali olduğumuz meratib-i mana. 

(S:306) “masnuat, esbab-ı zahiriye-i süfliyeleriyle beraber zeval bulup ölmeleri, o 

esbabın hiçliğini ve bir perde olduğunu gösteriyorlar.”   

 Esbabın  perde olduğunu sarahatle söylüyor.   

(S:332) “Ve herbir mertebede perde arkasında, hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle 

mutasarrıf ve basîrdir;”          

  Burada da esmanın meratiblerine  perde diyor. 

 



 

                                                 

(S:332) “Ve herbir mertebede perde arkasında, hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle  

 mutasarrıf ve basîrdir; ”            

   Burada da esmanın meratiblerine perde diyor. 

(S:339) “Çünki kayıdlı olan renkler, hususiyetler dağıtıyor, perde çekiyor, gösteremiyor.”    

            Burada da kişinin meratibi de perde.        

  O meratibde olan, diğer esmanın meratibini göremiyor.    

  Demek insanın seviyesi, esmanın bir manası. 

(S:509) “hiç mümkün müdür ki: Bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun 

tereşşuhatı bulunsun; o perde altında olan âlem-i bâtın, zîruh ve zîşuurlarla dolu olmasın.”  

 “ Bu madde perdesinde ” maddi perde. O perdenin altında olan âlem-i bâtın.  

   “ o perde altında ” alt ne demek?       

  Sinema veya Tv düşün. Ekranlarında gözükenler ve işitilenler var.    

 Burası aksetme yeri. Kaynak değil. Aksetmelere  göre, verici  istasyonlarını inkâr et.

 İşte o ekran, madde perdesi  bu atom âlemi.       

 Burada tereşşuhatlar; hayat, şuur ve ruhtur. Ekranda  bunlar gözüküyor.  

 Birde  bunların kaynağını düşün.         

 Bunların altı ise        âlem-i bâtın. Neresiyse?! 

(S:568) “Yetmiş bin perde" tabir olunan berzah-ı esma ve tecelli-i sıfât ve ef'al ve tabakat-ı 

mevcudatın arkasına kadar kat'-ı meratib edecektir.”      

  70 bin perde  = Berzah-ı Esma         

        Tecelli-i Sıfât          

        Tecelli-i Ef’âl          

        Tabakat-ı Mevcudat        

 BERZAH-I ESMA: Âlem-i bâtın ve gaybtaki  âlemler.  Hepsi esma ve sıfâtın tecellileri. 

Esma ve sıfâtın nihayetsiz mana meratibleri var. Her bir  mana, birbirlerine  berzah                   

ve perde oluyorlar. 

 



 

(S:569) “Evet, senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak 

ve bir şey göstermek,”                 

Buradaki  gözüne perde çekilmiş tabiri, bizim bildiğimiz perde değil. Zahirde gözde perde yok. 

O zaman gözü  kim kullanıyorsa onun perdesi demek. Gözü; hisler, duygular, latifeler, akıl ve 

ruh vs’ler kullanıyor. Göz, gözlük gibi. O zaman o perde, gözle bakanlara atfedilir.  

   Zaman+ his+ latife vs’ lerine  perde nedir?      

            Zanları perdedir. İnsanın zanları kendisi örten, gizleyen şeydir.   

                     Hem bu zanları,   hakikatları  kavramaya manidir.      

            Aynı zamanda zanlar  şirk-i hafîdir.                                                                                 

(S:582) “İşte Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) yetmiş bin perde arkasında o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in 

marziyatını doğrudan doğruya Mi'rac semeresi olarak hakkalyakîn işitip, getirip beşere hediye 

etmiştir.”              

 Bir kere NAMAZ hediyesi. Namazın, Rabbinin hediyesi olduğunu hatırla.                            

Hediye külfet değildir, olmamalı. HAKKALYÂKİN= ŞUHUD demektir. Zaten;                             

(S:563) “ Ehadiyeti ile kelâmına ve rüyetine mazhar kılmıştır.”  Ve o yolu açık bırakmış. 

İnsanlık için bundan daha büyük müjde olur mu? Senin adına  bir avukat,  bir işi başarsa seni  

ne kadar memnun ederdi. (ASM)’da senin adına  o hakikatlara mazhar olmuş.                        

(S:588) “hem ihtilaf-ı metali', sis ve bulut gibi sair mevanii perde ederek umum âleme 

gösterilmedi”                 

 Burada ki perde; âlemdeki sis &bulut vs gibi zahir esbablar.  Burada sis &bulut perdesi. 

(S:618) “Öyle de: Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Hâlık-ı Kâinat, çendan vesait ve esbabı icraatına 

perde yapmış, haşmet-i rububiyetini göstermiş.”       

 Antika taraf şu: Sen bir işi yaparken, o işi yapmak bir, birde onu gizlemek için ayrı bir 

sistem ve teknoloji gerektiriyor. Hem göz önünde  iş yapacaksın, hem o işi göstermeyeceksin! 

Antika değil mi? İşleri yaparken gizleyeceksin. Gizleyebilmek çok çok acayip meziyet.              

Sen gözümün önünde iş yapta benden gizleyebil? Bakalım yapabilecek misin? Varı gizlemek 

ne kadar zordur. Bu perdeyi yapabilmek için ayrı bir icraat ve cilve-i esma lâzım. 

 



 

Ayrı bir esma devreye giriyor. İşlerin açık olması daha kolay yol iken, zoru tercih edilmiş. 

(S:698) “Âlem-i cismanî bir tenteneli perde gibi, şu'le-feşan gaybî avalim üzerinde.”  

 Âlem-i cismanî nasıl bir perde? Tenteneli perde ise açık tarafları neresidir?  

 Bu âlem-i cismanînin altı neresi? Bunu bir çözebilsem… 

(S:721) “Eğer taayyün edip perde altından çıksan, mükrim iken altında;    

  üstünde zalim olursun.”  

Burada da başka bir perdeden bahsediyor. Bir de perde meselesini aralıyor.  

“ taayyün edip perde altından çıksan,”                                                            

Taayyün: Belli olmak, tahakkuk etmek, zahir olmak, herkes tarafından bilinmek         

vs manalarına geliyor. O zaman buradaki perde;  efkâr-ı âmme. Herkesin  nazarında, 

zihninde, fikrinde  yer tutma ve  bilinme. Gizlilik perdesi. Aslında  varsın ama millet 

seni  bilmiyor. Milletin nazarında  bilinmemek,  senin perden oluyor.                  

Bilinmemek perdesi. Hem perde altı  daha verimli. Orada kalırsan,                                

neşv u nemalanırsın.  Çıksan gün yüzüne bir mertebede kalırsın.                                  

Risalelerde, perde altında neşv u nemalandı.                                                                                                         

(M:393) “Birden bir perde daha inkişaf etti: Yani İstanbul'un bütün mescidleri           

ittisal peyda etti.” 

Bir perde daha inkişaf etti. Perde demek, esmanın  nihayetsiz perdelerinin adıdır. 

Burada da o esmanın bir meratibine işaret var. Hem buna inkişaf diyor.                       

Cenab-ı Hakk’ın Zâtı, esma-i hüsna yoluyla tecelli ediyor.                                              

O esmada, nihayetsiz meratible tecelli ediyor. Kesafetten, letafete doğru:            

Atom        Esir        Madde- i Hayat          Nur-u Mahammedî (asm)         Esma 

Uygularsak:            

Atom         Hava         Nur         Mana          Melekûtiyet-i Eşya        Madde-i Hayat     

Nur-u Muhammedî (asm)          

“bir perde daha inkişaf etti”       ATOM         HAVA          NUR        MANAYA GEÇMİŞ 

 



 

Birbirlerine nasıl perde olunuyor?        

 Keyfiyetleri ve  mahiyet ve hakikatları farklı farklı olmalarıdır. Keyfiyetleri farklı farklı 

olunca  birbirine benzemiyor. Ama hepsi de aynı yerdeler. Hakikatları ve mahiyetlerinin 

farklı olmaları; aynı yerde de olsalar, birbirinden çok uzaktırlar. Hakikatlarının farklı 

olmasına perde diyoruz. Mesela: Koku ortamında; sesin+ rüyetin+ Rd+Tv dalgalarının 

bulunabilmesi. Radyo oldukları halde frekansları farklı olması birbirini kapatamıyor ve 

hududuna tecavüz edemiyor. Ve birbirinden haberleri olmuyor, aynı yerde oldukları halde.                                 

Misal: Hepsi de ses olduğu halde frekanslarının farklılığı, birbirinden nihayetsiz uzak 

yapıyor. Ses, sıfâta (kelâm) frekansın farklı farklı olması da esmanın meratibine misal.           

Nasıl frekans sesleri taşıyorsa; esma, sıfâtı. Sıfât, şuunatı. Şuunat da mahiyeti taşıyor.         

Nasıl ki; Tv dalgaları, radyo dalgaları, cep telefonu dalgaları, konuşmamızın dalgaları, 

eşyanın yaymış olduğu dalgalar. Bunlarda kendi hakikatlarına uygun mahiyetlerini 

taşıyorlar. Hepsi birden, bir arada oldukları halde birbirinin hükmünü cerh edemiyorlar. 

Mahiyet& hakikat &dalga& frekans& maddelerin keyfiyetlerinin farklı farklı olmasına  perde 

deniyor. Hakikatların farklılığına biz burada perde diyoruz. Perde aynı zamanda zemindir. 

Birbirine aksedip ortaya çıktıkları yerlerdir perde.                                                                   

(M:409) “ Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, şu âlem binler perde perde içinde 

sarılı, birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm.”                                                         

Gül goncası birbirine sarılı. “ Birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm.”             

Demek o âlemler, bu âlemde de. Acaba hayat gibi mi? Nasıl hayatı inceleştirirsek;                   

his & şuur & akıl çıkıyor. Bu âlemi de sıkarsak, diğer âlemleri ortaya çıkarıyor.                   

(M:348) “Bazı aynen gördüğü gibi çıkar, bazan bir ince perde altında çıkıyor,    

 bazan kalınca bir perde ile sarılıyor.”          

 Burada perde dediği; gözüken rüyanın  manası farklı, sureti farklı oluyor. Mananın 

suretini değiştirmesi bir perde. Bazen de mana suretini birkaç defa değiştirmek çıkıyor. 

Mesela: Kötü niyetli olan komiseri, yılan suretinde görmesi. Onun niyeti, yılan sureti olarak 

tezahür ediyor. Bazen manalar aynen kendine uygun suretle çıkarken, bazen farklı suretleri 

giyiyor. Mana sıfâttan , suret hakikattan.  Bazen mana ince, suret kalın.                               

Bazen mana kalın, suret ince oluyor. 



 

Misal:             

Mana ince, suret kalın: Niyeti kötü olanın, yılan suretinde gözükmesi.                             

Veya elektrik ince, ocakta ısıya dönüşmesi kalın.                          

Mana kalın suret ince: Baraj,  dinamo vasıtasıyla  elektriğe dönüştürülmesi. 

(Ş:76) “suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de; bu maddî ve 

cismanî olan âlem-i şehadet dahi bir ceseddir, bir lafızdır, bir surettir; âlem-i gaybın 

perdesi arkasındaki esma-i İlahiyeye dayanır, hayatlanır, istinad eder, can alır, ona 

bakar, güzelleşir. Bütün maddî güzellikler, kendi hakikatlarının ve manalarının manevî 

güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatları ise, esma-i İlahiyeden feyz alırlar ve onların 

bir nevi gölgeleridir.” 

Lafız, manaya bakar, ona göre nurlanır. Suret; hakikata istinad eder, ondan 

kıymet alır. “bu maddî ve cismanî olan âlem-i şehadet dahi bir ceseddir, bir 

lafızdır, bir surettir; âlem-i gaybın perdesi arkasındaki esma-i İlahiyeye dayanır, 

hayatlanır, istinad eder, can alır, ona bakar, güzelleşir.”    

 Suret, hakikata istinad eder.                                               

 Bu âlem-i şehadet          ceseddir & lafızdır & surettir. 

                                                       Esma- i İlahiyeye dayanır. 

       Hakikatlar ise          Esma-i İlahiyeden feyz alırlar. 

          

 

 

 

             

   Garip tabire bak ki:       

    



 

 “âlem-i gaybın perdesi arkasındaki esma-i İlahiyeye dayanır, hayatlanır, istinad eder,            

can alır, ona bakar, güzelleşir.”                                                                                                

Burada da âlem- i gayba perde diyor. Peki bu âlem-i gayb, bu âlem-i şehadetle vücub arasında  

perde ise, bu perde örtüyor mu? Yoksa açığa mı çıkarıyor?                                                           

(S:573) “O acib san'atının makinelerini ve tezgâhlarını ve aşağıdan  gelen mahsulâtın 

mahzenlerini göstere göstere,”                                                                                                                               

Bu âlem-i şehadetin ; menbaları, tezgâhları âlem-i gaybtır. Aynı zamanda bu âlem-i gayba 

perde diyor. Bu âlem-i şehadet mahsul ise        âlem-i gayb; tezgâh& mahzen& menbalarıdır. 

Hiç mahsul tezgâha, makinaya benzer mi?                                                                                    

Demek âlem-i gayb; âlem-i şehadetle  ile vücub ortasında bir perde. Hem perde,  hem tezgâh 

ve hem menba ve makinaları. Demek burada perde; kaynak, menba manasında kullanılıyor. 

Komiserin niyeti menba. O niyet, bir suretle tezahür ediyor. Bazen  bu niyet eylem olarak 

gözüküyor. İşte amelin ruhu niyettir sırrı.                                                                                 

Niyetin mahiyetine uygun fiil ve suret tezahür ediyor.                                                             

Yılan, şeytanların ve Cinlerin meskeni olduğundan; o kötü niyet, o sima ile  tezahür ediyor. 

Karşı tarafa ki;  (Bediüzzaman’a) niyetin aslıyla değil,  bu âlem-i şehadetteki suretiyle  

gözüküyor. Ki yılan; ihanetin, art niyetin simgeselliğini taşıyor. Niyet; fiile geçmeden önceki 

öncüleri, ondan haber veren suretleridir. Daha sonra komiserin niyeti,  fiile dönüşüyor.                 

O niyet; fiile geçmeden önce nasıl o surete bürünüyor?                                                                

Ve niye Bediüzzaman’a gözüküyor da başkasına değil?                                                                  

O zaman kime  kötü niyet etmişsen, ona önceden suretini gönderiyor. O zaman suret,             

fiilden önce geldi. Nasıl ki yağmurdan önce; rüzgâr, nem gibi alametleri geldiği gibi.                    

İstihare namazı da; fiilden önce suretiyle  ve manasıyla muhatap olmaktır.                                 

Hem niyet kelime gibi çok manaları var. Bir kelimenin 9- 10 tane manası olabilir.                   

Aynen öylede niyetinde, çok çeşitli tezahürleri var. Bazen fiil, bazen suret, bazen tavır 

suretinde tezahür edip, kendisini ihsas eder.                                                                                           

(M:792) “Birden bir perde daha inkişaf etti: Yani İstanbul'un bütün mescidleri      

ittisal peyda etti.”      Burada da perde, inkişaf manasında, örten manasında değil.  



 

Yani bir perde daha aralandı, inkişaf etti, bir önceki makama geçmek manasında.    

Demek perde; mananın meratiblerinin adıdır. Mananın mertebelerine perde diyor burada. 

Yani âlem-i gaybın meratiblerinden bir mertebesine işaret ediyor. “bir perde daha inkişaf 

etti” tedenni etti demiyor. İnkişaf etti diyor. ÂLEM-İ GAYB        VÜCUB ile                        

ÂLEM-İ ŞEHADET arasında perde olduğu . (Ş:76) O zaman 70 bin perde  ÂLEM-İ GAYBDIR.                                               

(S:198) “Onun huzur-u kibriyasına perdesiz girmek istenilse, zulmanî ve nurani, yani 

maddî ve ekvanî ve esmaî ve sıfâtî yetmiş binler hicabdan geçmek, her ismin binler 

hususî ve küllî derecat-ı tecellisinden çıkmak,                                                                                                         

Burada  zâtına & esma ve sıfâtın da perde olduğu.                         

MADDÎ            ÂLEM-İ ŞEHADET                            

EKVANÎ          ÂLEM-İ GAYB,                                                             

Esma & sıfât zaten  “Lehül Esma-ül Hüsna” Yani bütün güzel isimler O’nundur.             

Yani kalem benim olduğu , ben kalem değilim. Güzel isimler O’nundur.                       

İsimler O değil. Vâcib-ül Vücud’undur esmalar. Bu manayı teyid eden şu:                                           

(S:568) “Yetmiş bin perde" tabir olunan berzah-ı esma ve tecelli-i sıfât ve ef'al ve 

tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar kat'-ı meratib edecektir.”  

BERZAH- I ESMA                       

TECELLİ-İ SIFÂT             BUNLAR               

TECELLİ-İ EF’AL                                BERZAHLAR. 

TABAKAT-I MEVCUDATIN ARKALARINA KADAR 

(B.Mes:642) “Ancak daire-i vücubtaki izzet, azamet ve Kibriya içinde mütecelli olan esma ve 

sıfât ve şuunatının  seradikları olan pek çok nuraî hicabların arkasında bulabiliriz.”             

Burası daha acaip!                                                       

NURANÎ HİCABLAR          ESMA &SIFÂT& ŞUUNAT-I ZÂTİYE.                                                        

Zâtı bunların arkasında. Zâtı hakkında hiçbir ipucu ve malumat verilmemiş.                        

Yalnız zatının bizdeki karşılığı “ENE” DE müşkil küşa bir muammadır. Zâtından biraz “ENE” 

malumat veriyor ve aralıyor. Çok ilginç ki; esma & sıfât & şuunat da perde.                  



 

  

 

 

 

 

    Burada da imkân & vücub arasında seradikat-ı tecelliyat var.     

             

 Ya burası kastediliyor                      seradikat-ı tecelli deniyor. 

 

 

 

 

(M:393) “Madem hayalen bu perde açıldı; Kâ'be-i Mükerreme mihrab hükmüne geçti.” 

   “ Bu perde açıldı” diyor. Perde kalktı demiyor. Perde açıldı. Yani perdenin kendisi 

açıldı. Nasıl ki deriz ya, filan öyle açıldı ki; neler söyledi neler ! Perde kalkmıyor,               

gül açıldığı gibi açılıyor. O zaman Perde, hakikatlar zeminidir. Her bir mana mertebesi, 

diğer manaya perde. Yani engel değil. Şimdi âlem-i gayb burada, ama benim perdem onu 

göstermiyor. O, gözükmüyor değil. Benim onu anlamama perde de CEHALETİMDİR.                     

O zaman perde: Manaların, hakikatların, mertebelerin farklılığının adıdır. 

                                                                                                                                                 

(M:409) “Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, şu âlem binler perde perde 

içinde sarılı, birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm.”   

  Gül goncasının en üstteki yaprağıyla en alttaki yaprağı aynı. Buradaki perde, 

aşağısında  şöyle izah ediyor: “birden Rahman ismi, Rezzak burcunda (yani manasında) 

bir şems-i tâban gibi tulû’ etti.” Demek perde “burcunda (yani manasında)” mana 

meratibleri birbirini göstermiyor. Dikkat edersen; hakikat ve mana âleminde perde yok. 

Yok kendimizde. Çünki “Hayvanat âlemini gördüğüm vakit, hadsiz ihtiyacat ve şiddetli 

açlıklarıyla beraber za’f ve aczleri, o âlemi bana çok karanlıklı ve hazîn gösterdi”       

Üstada  hazin gözükmüş. Karşıda mana ve hakikat meratibleri var. Dahilde karşılıkları 

var. “birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm.” Âlemleri bu âlem içinde 

gördüm.                                                            

 

 Onlar ortada. Fakat bizde körlük var.                  

İşte bizdeki o körlüğün adı perde.     

 Hem “herbir perde açıldıkça” da perde kalkınca demiyor. Açıldıkça diyor.  

Perdenin açılması. Perde iki varlık arasında 3. Bir varlık olan berzah değil.                

Berzahta kendisi bir âlem. Misal: Âhiretle, dünya arasında âlem-i berzah var.                          

Bu da başlı başına başka bir âlem. Bizim bildiğimiz gibi değil.                                     

 

veya buraya da 

Ama bunlarda vacib’tir. Vacib oldukları halde zâtına yine hicab. O’nun şuunat-ı zâtiyesi 

diyoruz. O, demiyoruz, O’nun diyoruz. O, O’nundur ama O, o değildir. Bunlar hicabtır 

fakat vacibtirler. Buralara mümkünün bulunması imkânsız.  Buralar ölüm ve helakettir.                                         

(B.Mes:641) “Daha bundan başka da, yani imkân ve vücub arasındaki hadsiz mesafeden 

sonra da, sonsuz seradikat-ı tecelliyat vardır.Ve bunların ötesi ise, ölüm ve helakettir.” 

 



 

MİSAL:İki denizin karışmaması. Aralarındaki perdenin(berzahın) varlığı  kendi 

keyfiyetlerinin farklılığı. Sinema film şeridini düşün, birbiri üstüne sarılı. Birbiri üstüne 

sarılı, zahirde örtüyor. 

 

 

 

(L:32) “Nasılki vefat eden ibadın küsmesinden Hazret-i Azrail'i kurtarmak için hastalıkları 

ecele perde etmiş.”  

Burada da perdenin ayrı bir vücudunu gösteriyor. Hastalıkların kendisi perde.                  

Ecele perde. Ecel ayrı, sıhhat ayrı, hastalıklar ayrı. Bu hastalıklara perde diyor.                      

O zaman burada perde; iki taraf arasındaki berzahi bir âlemin varlığıdır. 

“(Ş:10) “Çünki azamet ve kibriya perde olur, herkesin kalbi göremez.” 

AZAMET: BÜYÜKLÜK.       

 KİBRİYA: CENAB-I HAKK’IN AZAMETİ VE BÜYÜKLÜĞÜ.                                    

Buda başka büyüklük ve başka perde. Azamet ve kibriya da perde. Burada engel 

manasında değil. İnsanın acziyeti noktasındaki perde. Hem “ herkesin kalbi 

göremez.” Kalbin gözünden bahsediliyor. Bir şeyi, bir şeyden perdelemekte             

ayrı bir meziyet ister. O perde de ayrı bir varlıktır, ayrı bir hakikattır.                  

Cenab-ı Hakk,  azamet ve kibriyayı kendine perde etmiş.  

İzzet&azizlik         izarımdır          üst örtüm         AZAMET                                    

Azamet& kudreti         ridamdır          alt örtüm         KİBRİYA                       

(Ş:211)Her dertlinin âhını, her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir Semî-i Mücîb 

perde arkasında var, bakar ki; en küçük bir zîhayatın en küçük bir ihtiyacını görür ve en 

gizli bir âhını işitir,”          

 Burada Semî ve Mücîb esma makamı. Hem sıfât makamı. O zaman;   

alem-i şehadet ve âlem-i gayb perde olmuş. Esmada, sıfâtta, şuunatta zâtına perde. 



 

(Ş:261) “Senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım;”                 

Hastalıklar ve musibetler perde. Hastalıklar ve musibetler esmanın tecellileri. Demek 

perdelerde; ayrı bir varlık, ayrı bir mana, ayrı bir hakikat, ayrı bir mana mertebesi. 

Hem (Ş:261) “İşte bu haksız şekvalar Rahîm-i Mutlak'a gitmemek hikmetiyle Azrail 

Aleyhisselâm perde olmuş.”  

Azrail (as)’da perde. Demek nereden bakıyorsun önemli.                                                   

Gaybtan bakarsan; âlem-i şehadet perde. Nur-u Muhammedî den bakarsan; âlem-i gayb 

perde. Esmadan baksan; Nur-u Muhammedî ve âlem-i gayb perde. O zaman örtme manası 

değil; ayrı bir zuhurat, ayrı bir mana ve hakikikat. O zaman maksud  manaya varmadaki, 

mana ve hakikat mertebelerine perde deniyor.                                                                                           

(Ş:330) “bende bir iştiyak zuhur etti ve ruhuma başka bir perde açıldı.” 

“ruhuma başka bir perde açıldı.” 

Bu terakki manasındadır. Bizim anladığımız gibi örtmek değil; bilakis açılmaktır, 

inkişaftır ve imbisattır. Perde açıldı diyor. Demek kullanılan mana; örf-i nâsta ayrı,        

hakikat ehlinde ayrı kullanılıyor. 

 (Ş:600) “hadsiz kudret ve ilim sahibi bir mutasarrıf perde arkasında var ki;”          

Üst manalar kullanılırken, PERDE ARKASINDA kullanılıyor. Arkasında tabiri çok garip! 

Menfi için(Ş:522) “ Eğer perde altında kalsaydı, çok manalar verilebilirdi.”                           

Menfi de; PERDE ALTINDA tabiri   kullanılıyor. Veya                                                                                

(Ş:438) “Bu yakınlarda ehl-i ilhadın perde altında tecavüzleri”           

Burada da perde altında diyor. O zaman vasat mana, bu âlem-i şehadette bildiğimiz 

hakikat ve manası. Bunun altı var, arkası var, önü var, üstü var.                                                                                                       

(Ş:335) “Bundan bildim ki; perde altında ve üstünde ehemmiyetli cereyanlar rol 

oynuyorlar.”             

 Burada da perde altında ve üstünde tabiri var.                                                            

Burada da perde zemin.  Bu zeminde negatiflere, bu perdenin altı ve üstü kullanılıyor.                                                



 

     (Ş:438) “Bu yakınlarda ehl-i ilhadın perde altında tecavüzleri”    

  Burada da menfi manasında, perde altında tecavüzleri diyor.                     

(Ş:484) “Risale-i Nur'un perde altında teksir makinesiyle gülmesine ve intişarına tevafuku”          

  Burada perde altında, müsbet manada kullanılıyor.     

          Demek perde altı, hep negatif manada kullanılmıyor.   

(İş:180) “Haşir ve kıyamette kâinat tasfiye ameliyatını gördüğü zaman, zıdlar birbirinden 

ayrılır ve esbab ile vesait de ortadan kalkar; ortadaki perde ve hicab kalktıktan sonra, herkes 

Sâni'ini görür ve hakikî Mâlikini bilir.”           

 Zıdlar ortadan kalkmadıkça, Sâni’ini kişi görmez. Allah(cc)’ın görüleceğini  sarih ifade;          

“ Sâni'ini görür”  “ Mâlikini bilir.” Şimdi  gözükmemesinin sebebi karma olduğundan. Zıtlar 

birbirine girdiğinden. Cehennem de Allah(cc) gözükmeyecek. Ama Cennet’te  Allah (cc) 

gözükecek.              

  Veya Anladığım!          

 Cehennem de Allah(cc;) azamet ve kibriya manasında olan, celal şekliyle gözükecek ki, 

dehşetleri  daha da artsın. Misal: Bağırsam, kızsam yalnız sesim olsa. Birde hem sesim, hem 

dehşetli  halimi ifade eden celalî tecellimle bağırsam, daha fazla tesir eder.                                

Sırf sesimle azap vermek nerede? Hem dehşetli kızgın halimle bağırsam nerede? Cehennem 

celalî ülke. Allah’ın (cc) kibriya ve azametini  ifade eden Kahhar ve celalî ifade edecek zâtî 

tecelli. Bu rahmeti ifade etmiyor. O zaman Cehennem’de de gözükecek ama bu haliyle.              

Hem her beni gören, farklı gördüğü gibi. Benim de herkese, muamelem ve  onu ifade eden 

şeklim ve görüntüm farklı olur.                                                                                                  

(İ.Mes:140) “Veya Kab-ı Kavseyn makamında, yetmiş bin perde arkasında Mütekellim-i 

Ezelî'nin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a olan tekellümünü dinler gibi hayalî bir 

vaziyete gir.”                                                                                                                                

Kab-ı Kavseyn makamında da 70 bin perde var. O zaman bu  âlem-i şehadetle,                    

Cenab-ı Hakk’a kadar 70 bin perde yok. Ya her bir âlemde 70 bin perde var. Bu gariptir!         

Kab-ı Kavseyn makamında, yetmiş bin perde arkasında.                                                       



 

   (İ.Mes:260) “ Kâinatı mücessem bir Kur'an-ı kebir olarak temsil edip, Muhammed-i 

Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm onun âyet-ül kübrası olduğunu, gözünde perde ve kalbinde 

pas olmayanlara irae ediyor.”                                                                                                                

(ASM) ve dolayısıyla her insan âyettir. Ama menfiyi anlatan ve müsbeti  anlatan âyettir.         

(E1:43) “fâni hayata bedel, bâki hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin 

perestişkârlarına gayet dehşetli ecel celladının, hayat-ı ebediyeye birer perde ve ehl-i 

imanın saadet-i ebediyelerine birer vesile olduğunu,”      

 Perdenin herkese göre farklı farklı olduğunu. Birisine perde iken, diğerine şuhud           

veya hayır manası. Burada ehl-i gaflete; saadet-i ebediyeye birer perde olan ölüm,                     

ehl-i imana saadet-i  ebediyelerine  birer vesile olduğunu. Hem burada ölümün perde           

olması başka manada kullanılmış. Burada da perde; göstermeyen, engel olma manasında 

değil, vesile olma manasında kullanılıyor.                                                                                                  

(E2:117) “Çünki nur, aynen vücud ve hayat gibi, kudret-i İlahiyenin perdesiz bizzât 

mübaşeretine lâyık olmasından, esbab-ı zahirî hiçbir cihette perde olmadığından, vâhidiyet 

içinde ehadiyeti gösterir.”          

  Nur& vücud ve hayata, kudret-i İlahiyenin perdesiz mübaşereti var. Ne demek?    

Âlem-i şehadette nur&hayat&vücud perdesiz yaratıldıklarına göre; burada kastedilen ve 

ortada olmayan  perde  âlem-i gaybtır. Âlem-i gayb perde olmadan Vâcib-ül Vücud âlem-i 

şehadete mübaşeretsiz tecellisi var demektir. O zaman “esbab-ı zahirî hiçbir cihette perde 

olmadığından,” O zaman âlem-i gayb, esbab-ı zahirîye demek oluyor. Hem bu esbabsız 

tecelli mebhasında “VAHİDİYET içinde EHADİYETİ gösterir.”                                                                      

O zaman; hayat&nur&vücud esbabsız ve ehadiyet tecellisi oluyor.     

  ESBABLI YARATILMALAR VAHİDİYET,        

 ESBABSIZ YARATILMALARDA EHADİYET.                         

Vahidiyet içinde ehadiyeti gösterir.Yani esbab âlemi içinde,  esbabsız yaratmayı gösterir.     

Bu âlemde nur&hayat &vücud esbabsız yaratılıyorlar.                                                          

Vahidiyet içinde(esbab âlemi içinde), ehadiyeti (esbabsız tecelliyi) gösteriyor.                                                  



 

(Mü:42)” Zira çok fenalık vardır ki; iyilik perdesi altında kaldıkça ve perde 

yırtılmadıkça ve ondan tegafül edildikçe, mahdud ve mahsur kaldığı gibi,”  

  Adamın içinde fenalıklar var. Senin ona güzel davranman, perde oluyor onun 

içindeki çirkinliklerin çıkmamasına. Seninle, onun arasındaki iyilikleri ortaya 

koyuyorsun. Burada senin iyiliklerin perde oluyor. O zaman perdenin bir çeşidi de ortaya 

çıkıyor. Yani iyilik perdesi. Hem bu perde ayrı bir esmanın meratibi, ayrı bir mana 

tecellisi. Senin iyilik perdesi, onun kötülüklerini hapsediyor. Ki: 

(Mü:42) “Lâkin vakta ki perde yırtılsa, hayâ atılır; hücum gösterilse, fenalık fena 

tevessü' eder.”                       

İçindekini, içinde bıraktıran, yani onu orada hapseden iyiliklerindir. “perde yırtılsa” yani 

iyiliklerin ortadan kalksa; hayâ atılır. Hayâ hissi dışarıya atılır, hayâsız kalır.             

(S:630) “Her gömlekte, her perdede ayrı ayrı esmasını yazmış.”    

 Perdenin de ayrı mana muhteviyatı olduğunu, bunun da esmanın bir mana meratibi 

olduğunu geçmişte, önceki  yazılarda burası ona  sarih delil. Perde dediğimiz şeyde ayrı 

bir mana tabakasıdır esmanın. Esmanın bir mertebesidir.                                                                                    

(S:412)” Derecata göre herbiri, Kur'anın perdelerinden bir perdeden hisse-i dersini alır.” 

“Kur’anın perdelerinden” Demek Kur’anın zuhuratının farklı farklı olması, yani farklı farklı 

mana meratiblerine perde deniyor. Kur’anın mertebe-i manalarının, birbirlerine karşı 

perde. Ki:(S:693) “Demek bu âyet, manasının müteaddid tabakalrından işarî bir 

tabakadan ve remzi bir perdeden Kur’anın parlak bir tefsiri olan” Burada sarahaten 

söylüyor, mana meratiblerine perde diyor.                                                                                                      

(S:294) “İşte bak, nasıl hastalıklar perdedir; ecelde tevehhüm olunan fenalıklara 

mercidirler”   Hastalıklar perdedir. Oysa hastalıklarda manadır ve esma- i hüsnayı ifade 

edip gösteriyorlar. Hastalığın kendisi esmanın  tecellisidir. Ama  hastalıkta bir hakikattır. 

O zaman ölüm ve sıhhat hakikatlarının arasında farklı hakikat perde olmuş oluyor.                 

O zaman perde, örtmek manasında değil, iki hakikat arasındaki farklı bir esmanın 

tecellisi olan, mana mertebesidir. 



 

(S:294) “Öyle de: Hazret-i Azrail dahi bir perdedir.”                                                               

Azrail(as)’ da bir hakikattır. Allah’la (cc) kul arasında perde. O zaman Azrail’in manası  

ve hakikatı,  insanı Allah’a ulaştırmaya dair berzahlık yapıyor.                                                                                         

(S:635) “Sefahet ve sarhoşluk bir perdedir,”      

    Sefahat & sarhoşlukta bir perde imiş.                                                                  

(L:245) “Fena ve zeval, mevt ve adem bir perdedir, bir tazelenmektir; ayrı ayrı 

menzillerde gezmek hükmündedir diye düşünüp, tamamıyla o hirkatli, firkatli, hazîn, 

elîm, karanlıklı, dehşetli halet-i ruhaniye; sürurlu, neş'eli, lezzetli, nurlu, sevimli, 

ünsiyetli bir halete inkılab etti.”        

  Fena            

           Zeval            

  Mevt            

  Adem            

  Bunların perde olmaları çok garip. Perde olabilmeleri için esmaya mazhar 

 olmaları lâzım. Ki buralarda  gezmek oluyor.       

 Ve aynı zamanda  mevcudu (hazırı) tazeliyor.      

     HİRKATLİ               SÛRURLU     

     FİRKATLİ               NEŞ’ELİ     

     HAZÎN                LEZZETLİ     

     ELÎM,      NURLU     

               KARANLIKLI     SEVİMLİ      

     DEHŞETLİ                 ÜNSİYETLİ     

 İhtiyarlık da bir menzil. Onu da yaşaman lâzım.                                                                      

Demek ki ; haletler, zeminler, fikirler, hisler, duygular ve latifeler birer menzil.                                                               

(L:282) “Amma Cennet'in uzaklığıyla beraber âlem-i bekadan olduğu halde en yakın 

yerlerde görülmesi ve bazan ondan meyve alınması ise; evvelki iki temsil sırrıyla 

anlaşıldığı gibi, bu âlem-i fâni ve âlem-i şehadet ise âlem-i gayba ve dâr-ı bekaya bir 

perdedir.”  

 

Bunlar birer perdedir. Yani vardırlar.                                                        

Adem; adem-i haricîdir, vücud-u ilmiyeye perde olmuş bir ünvandır.  

Bunlar vardır ki         tazelenmektir,                                                                  

ayrı ayrı menzillerde gezmek hükmündedir. 

Bunlar bir halet.                    

Bunlar  gafletin ve 

küfrün iktizaları.  

Bunlarda haletler.                                             

Bunlarda imanın,                                            

şuurluluğun 

getirdikleri. 



 

Burada âlem-i beka ile âlem-i gaybı ayırdığı gibi; âlem-i fani ile âlem-i şehadeti de 

ayırıyor. Çok garip! İsraf-ı kelâm yapmayan Üstad boşuna bunları  sıralamadı. Âlem-i 

beka, âlem-i gaybtan daha ötelerde ve daha  üstün. Dizilişinde gariplik var.        

    ÂLEM-İ FÂNİ          ÂLEM-İ GAYBA     

    ÂLEM-İ ŞEHADET        ÂLEM-İ BEKAYA     

   Bana göre ise;        

    Âlem-i Fâni              Âlem-i Bekaya      

   Âlem-i Şehadet         Âlem-i gayba bakması lâzım iken:  

  Cennet âlem-i bekadandır. Âlem-i gaybın daha ötesi. Beka âlemi,  âlem-i gaybtan 

olan, âlem-i misal vasıtasıyla  her tarafta gözükmesi var.Yani âlem-i beka, âlem-i gayb  

vasıtasıyla her tarafta. Her tarafımızda âlem-i gayblarla çevriliyiz.  Âlem-i gayb ayinesi 

vasıtasıyla, âlem-i bekada temessül ve tereşşuh ediyor.                                                   

Cennet, âlem-i bekadan ise;                       o zaman çizelgemizde                                                            

Âlem-i misal ise âlem-i gaybtan ise           beka ile gaybı  ayırmamız lâzım.                          

(L:281) “semavat âlemi, yalnız âlem-i cismanîye bakmıyor; belki âlem-i ervahı ve âlem-i 

melekûtu tazammun ettiğinden, bir cihette perde altında âlem-i şehadeti ihata etmiştir. 

Hem âlem-i bâkiden ve dâr-ı bekadan olan Cennet dahi, hadsiz uzaklığıyla beraber, yine 

o daire-i tasarrufatı, perde-i şehadet altında, her tarafta nuranî bir surette uzanmış, 

yayılmış.”             

 Burada âlem-i bekayla, âlem-i gaybı ayırdığı gibi; âlem-i misal, âlem-i ervahında 

âlem-i gayb cinsinden olduğu, âlem-i bekanın daha farklı olduğu. Âlem-i bekadan olan 

Cennet, vasıtasıyla  her  tarafa nuranî bir surette uzanmış, yayılmış.                                                                             âlem-i  gayb 

(H.Ş:72) “Fakat muvakkat gaflet perde çeker, aldatır.”     

 Gaflette bir hakikattır. Hakikatın dışı, ancak ve ancak mutlak hiçliktir.                           

O da olmadığına göre. Madem gaflet var,  o zaman  o da esmaya dayanıyor.                                

GAFLET: Ruhun bu kâinata bakan tarafından alıkoyma. Ruhun inkişafatının; belirtilen 

esmanın o meratibiyle münasebetinden kopması, ayrılmasıdır.    

 Yani baksana ;  gaflet perde çeker. Çekilen perde, çeken perde.   



 

Ruhun (bu) inkişafatı;  bu kâinatla  münasebet kurarak, ruhun derinliklerinde bulunan, 

kâinatın karşılıkları olan numunelerinin uyanıp, inkişaf etmesi, ortaya çıkması.                          

Bu kâinat, bu ruh modeline  bakıyor. Bu ruh, bu kâinat modeline bakıyor. Ruha  veya kâinata  

zerre kadar müdahale,  karşılığının hakikatını da  yok etmektir. Dil &elma münasebeti gibi. 

Elmaya  yapacağın müdahale, dile ve dolayısıyla ruha yapılan müdahale gibidir.                 

(M:448) “Fakat mazharların ve makamların kabiliyetine göre kelâm-ı Rabbanî; yetmiş bin 

perdede telemmu' eden ayrı ayrı cilve-i hitab-ı Rabbanîdir.”     

 Garip! Mazharların; demek şahıs belirtiliyor.  Makam  ise şahıs yok, meratib-i esmaya 

muhatap âlemler demektir. Eğer bu makamlara da kelâm-ı Rabbani tecelli ediyorsa;                  

ki ediyor, o zaman kelâm-ı Rabbanî bizim bildiğimiz gibi sırf ses veya yazı değil kelâm-ı 

Rabbanî. Bir kere kelâm mütekellim sıfatından geliyor. O da cansız ve ruhsuz değil.                       

O zaman esma-i hüsnanın farklı farklı mazharlara ve  makamlara  tecellisi farklı oluyor.                             

Bu farklılıktan farklı isimleniyorlar ve isim alıyorlar.                                                                                          

(S:412) “Derecata göre herbiri, Kur'anın perdelerinden bir perdeden hisse-i dersini alır.” 

“Kur'anın perdelerinden” Kur’anın perdeleri olur mu? Oluyormuş!     

 (S:442) “Öyle ise, aynı derste tabakat bulunmak lâzımdır.”                                                          

Demek perde; tabakat demektir, makam demek, derecat demektir. Bize uygun, yani 

ruhumuzun inkişafına en uygun tabaka. Ruhumuzun karşılığı olan tabakadır. Bunun; ifrat ve 

tefriti ruhun  ölümü demektir. Yani ruhun derinliklerindeki gizli; esma, sıfât ve şuunat ve de 

mahiyet-i zâtiyenin karşılıklarının ölümü demektir. Nefis ve gaflet perde çekiyor. O zaman 

ruhun bu karşılığı olan; nefis ve şeytan ve gaflet ruha perde çekiyor, öldürüyorsa, bunlarda 

canlı ve ruhludurlar. İŞTE RUHUN  İNKİŞAFI  OLAN VASAT MERATİBİ         KEMALÂT.                  

   RUHUN KÂİNATTAKİ İFRAT KARŞILIĞI          ŞEYTAN                      

   RUHUN KÂİNATTAKİ TEFRİT KARŞILIĞI İSE         NEFİSTİR.                

   KÂİNATın bitamamiha karşılığı bizdekine RUH diyoruz.                              

   BU KÂİNATIN İFRAT KARŞILIĞINA           ŞEYTAN                                    

   BU KÂİNATIN TEFRİT KARŞILIĞINA          NEFİS         diyoruz. 



 

Nefis istiyor, nefis kandırdı vs vs tabirini kullanıyoruz.                                                        

Seni kandıran nefis ise; nefis akılsız olur mu? Baksana seni kandırabiliyor.                          

Nefis istiyor. Demek canlıdır ki istiyor.                                                   

O zaman; onun  canı, onun aklı , onun ruhu başka mı?                                  

Yoksa  senin canından , aklından, ruhundan bir hakikat mı?                               

Yoksa  senin içinde başka, müstakil, canlı, ruhlu bir şey mi?                                           

(Ş:693) “Demek bu âyet, manasının müteaddid tabakalarından işarî bir tabakadan ve 

remzî bir perdeden Kur'anın parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'a bakıyor”                                                                 

“remzî bir perdeden”  Demek” Kur'anın müteaddid tabakalarından işarî bir tabakadan”  

     REMZÎ         PERDE     

 (S:284) “nasıl hastalıklar perdedir;”        

 Oysa hastalık; şafi isminin tecellisi, aynası ve zemini.     

 Peki nasıl perde?         

 Sıhhate tecelli eden esmanın, zemini ve aynasıdır.                                                                                               

(S:333) “Meselâ: Sana tecelli eden Hâlık isminin mahlukıyetindeki cüz'î mertebesinden 

tut, tâ bütün kâinatın Hâlıkı olan mertebe-i kübra ve ünvan-ı a'zama kadar ne kadar 

perdeler bulunduğunu kıyas edebilirsin.”        

 Burada da esmanın farklı farklı tecellisine  perde diyor. Meratib-i esma mahlukatın 

tenevvüüne  sebep olmuş. Bu  meratib-i esma birbirinin arkasında , hükümleri ayrı ayrı. 

“mahlukıyetindeki cüz'î mertebesinden tut,” mertebeler var esmanın tecellisinde. 

Unutma! Bu meratib-i esma kâinatta bilfiil. Sende  ise bilkuvve bulunuyor. Bu esmanın bir 

hakikat tarafı var ki Vâcibe  bakıyor. O esmanın  içinde, mahlukata bakan tarafı da var.                                                                                 

(Ş:261) “ Aynen bu perdeler gibi Azrail Aleyhisselâm'ın vazifesi de bir perdedir.”

 Azrail(as) bir perde ise; yani o perde de hakikat tezahür ediyor. Nasıl ki; toprak 

perdesinde hayat tezahür ediyor. O zaman perde, hakikatların tahakkkuk etmesi, 

gözükmesinin zemini, toprağı. O zaman Azrail(as) perdesi demek: Azrail (as) zemininde  

Cenab-ı Hakk icraat yapıyor. Ruhu nasıl alır? Hem alıp ne yapacak?                                     

Hem nereye götürecek? 



 

(B.Mes:424) “Hem dahi Cenab-u Allah, İnsanın kamet-i mahiyetine , rububiyetin icabları 

adedince  manevi gömlekler, perdeler giydirmiştir.”      

 Hurilere giydirdiği gibi. Her bir esmanın tecellisi bizde  var. Hem esmaların bizdeki 

karşılıkları birbirinin hükmünü cerh etmeyecek şekilde giydirilmiş. Her birinin hükümlerinin 

ayrı ayrı olmasına bakıyor. İşte bu esmaların hükümlerine, karşılıklarına  yani bilfiil 

karşılıklarına defaten bakabilsek zulümat -ı manevi ruhumuzdan kalkar. Yani parça parça 

görüyoruz. İlmi görüyoruz, iradeyi göremiyoruz vs.        

 Bir anda kâinatta esma ve sıfatların karşılıklarını bir görebilsek..!              

(S:390) “Evet Kur'an, bu kâinat Hâlık-ı Zülcelalinin kelâmı olarak rububiyetinin mertebe-i 

a'zamından çıkarak,”            

 Burada da rububiyetin nihayet meratibinden bahsediyor. “ Mertebe-i  a’zamından” diyor. 

Biz biliyoruz ki Kur’an, sıfât âleminden gelmiş. Bu âleme mertebe-i a’zam diyor. O zaman 

rububiyetin mertebe-i a’zamı ki; rububiyet-i mutlaka-i ezeliyedir. Bu tabirden rububiyetin 

makamını tayin ediyor.           

 (S:390)” umum mertebeler üstüne gelerek, o mertebelere çıkanları irşad ederek,” 

Burada Kur’anın canlı ve ruhlu olduğu anlaşılıyor. Niye? Çünki; Kur’an  elimizde doküman ve 

metin. Burada irşad ederek. İrşadı canlı ve ruhlular yapar. Metin okumakla; malumat sahibi 

olursun, ilim sahibi olursun. İrşad demek ; bizatihi senin elinden tutup seni tenvir etmesidir. 

Hem ilim hayatsız ve ruhsuz olur mu? Çekirdekte ağacın seviyesinde  hayat yok.                   

Ağaçtan  daha gizli  ve daha yüksek ukde-i hayatiye var. Kur’anın harfleri de böyle.                                                                    

(M.N:134)” Kezalik Allah'ın yolunda sülûk eden zât çok makamlara, mertebelere, hallere, 

perdelere rastgelir ki, bunların da her birisi için kendine mahsus şartlar ve vaziyetler vardır.”  

Burada bir şeyi izah ederken bir hakikatın  ucunu da gösteriyor. Mertebelerin sıralamasını 

yapıyor. Letafetten, kesafete doğru.                                                                              

 Makam            mertebe           haller         perdeler                                                    

(S:55) “ Bak, sinema perdeleri gibi her saat başka bir âlem gösterir, başka bir şekil alır.”  

Sinema perdesi filmi gizleyen değil, ortaya çıkaran zemindir. Perde deyince hep engelleyen 

aklımıza  gelmemeli. Ortam, zemin, toprak vs vs ortamdır perde. 



 

(S:333) “Hem bununla beraber Hâlık-ı Zülcelal, herşeye yakın olduğu halde, yetmiş bine yakın 

nuranî perdeleri vardır.” 

    Bu 70 bin perdelerin yeri: ATOMDAN          tâ NUR-U MUHAMMEDÎYE  kadar  

 mertebeler ve makamları içine alıyor.                                                                     

(L:20) “ Evet Zât-ı Ahmediyenin (A.S.M.) gayb-aşina kalbiyle, dünyada Asr-ı Saadetten ebed 

tarafında olan meydan-ı haşri temaşa eden ve yerden Cennet'i gören ve zeminden gökteki 

melaikeleri müşahede eden ve zaman-ı Âdem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde 

gizlenmiş hâdisatı gören, hattâ Zât-ı Zülcelal'in rü'yetine mazhar olan nazar-ı nuranîsi, çeşm-i 

istikbal-bînîsi, elbette Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden aktab ve eimme-i 

verese ve mehdileri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş.”      

   “gayb-aşina KALBİYLE”         

 “ebed tarafında olan meydan-ı haşri temaşa eden” Demek dünyada  iken ve dünyadan    

haşr-i temaşa edebiliyor. Oysa  meydan-ı haşri kıyametten sonra olacak değil miydi?                           

Şu anda meydan-ı haşr olmaması lâzım. Olmayanı nasıl gördü? Zaman burada var. Orada bizim 

bildiğimiz zaman yok. Orada; şimdi, dün, bugün, yarın hepsi var. Kur’anın ifadelerine bakılırsa 

olaylar olmuş, bitmiş neticeleri de alınmış. Çünki orada gelecek yok. Çünki bizim; dünümüz, 

bugünümüz, yarınımız orada canlı ve ruhlu mevcud.                            

      “yerden cenneti gören”                   

  1- Kalp gözünün mesafesi olmaz.         

 2- Yönü olmaz.                   

 3-Vakti  zamanı olmaz.           

 4- Gözsüz -bizim bildiğimiz gözü- “zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden”            

MÜŞAHADE: Şuhud demek. Buda gözün sıfatı olan görmekten daha öteye, daha ileriye  bakıyor.  

“zaman-ı Âdem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hâdisatı gören,”                 

Maziye zulümat diyor. Bu zulümat bizim bildiğimiz gibi negatiflik  değil, yaşanmışlık manasında. 

Çünki zulümat, negatif manasında olsa o kadar nebiler gelmiş ki..!                                                     

Işığı sönmüş manasında. Manasını ifade etmiş manasında.       

 “ Hatta Zât-ı Zülcelalin rüyetine mazhar olan nazar-ı nuranîsi,”     



 

SIRALAMASI ŞÖYLE:                            

Ebed tarafında meydan-ı haşri temaşa eden,                     

Cennet’i gören,                                                                                                                                              

gökteki melaikeleri müşahede eden,                                                                                                               

mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hâdisatı gören,                                                                            

Zât-ı Zülcelal’in rüyetine mazhar olan.         

 Hepsinde gören, temaşa eden geçiyor. Ama Zât-ı Zülcelal’in rüyetine “MAZHAR olan” kullanılıyor.

  Diğerleri kesbi,  kurbiyet.                                   

  Rüyet ise; ihsan-ı İlahi, akrebiyet. İradeye bakmaz.     

 O zaman “MAZHAR” KELİMESİNİ GÖRÜNCE İHSAN-I İLAHİ ve AKREBİYET-İ İLAHİYEYİ anla.  

  Kesb değil, ihsan. MAZHAR: AKREBİYET-İ İLAHİ, İHSAN-I İLAHİYE   

  MAZİYE         TEMAŞA, GÖREN        

  HALE           GÖRME                            kullanılıyor.      

   MELAİKELERE        MÜŞAHEDE         

  İHSAN-I İLAHİYEYE         MAZHAR.                                                      

(Ş:244) “Evet nazar-ı gaflet ve dalalette, vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve elîm ve mahvolmuş bir 

mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş karnlar ve asırlar; canlı birer sahife-i ibret ve baştan 

başa ruhlu, hayatdar bir acib âlem ve mevcud ve bizimle münasebetdar bir memleket-i Rabbaniye 

suretinde sinema perdeleri gibi, kâh bizi o zamanlara, kâh o zamanları yanımıza getirerek her asra ve 

her tabakaya gösterip yüksek bir i'caz ile ders veren Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan”    

 Garip bir yer! Sinema perdelerinde film akseder, gözükür. Film makarasında gizli olanlar sinema 

perdesinde ortaya çıkıyor. Kur’an da sinema perdeleri gibi; o asırları yanımıza  getiriyor veya bizi oraya 

götürüyor. Kur’an bu makamda perde, asırlar Kur’an perdesinde gözüküyor.                                               

Peki o gözükenlerin kaynağı neresi? İlim olabilir. Kur’an mütekellim-i Ezelîden gelmiş.  

 Sıfât-ı subutiye 7’dir. Biri “Kelâm” dır. Kur’an buradan gelmiş, Allah’ın konuşmasıdır.       

Konuşmak başka , o kelâmın içeriği - içi- bambaşkadır. Burada Kur’an “KELÂM” sıfâtından,                    

içeriği ise “İLİM” sıfâtından. “Kelâm aynasında  şahsın timsal-i sureti görünür”. Der. Bu aynada,                      

bu kelâmda  mana ile libas o kadar birbiri içine girmiş ki; kelâm aynı mana olmuş. Mana aynı kelâm 

olmuş. Mesela: Elma; ayn-ı ilim, ayn-ı irade, ayn-ı kelâm olmuş.       

 KUR’AN, KELÂMDIR, AYNADIR.          

 İLİM İSE; MANADIR, AYNAYI KUŞATAN MANADIR.  



 

Kelam şişe. Mana, içinde yanan fitilin nuru. Dışarıdan bakınca; hiç kimse lambayı 

görmez, nuru görür. Cam aynı nur oldu. Bu manada şu anki düşüncem:    

ALLAH’IN SÜBUTİ SIFÂTI Kİ: İLİM, İRADE, KUDRET, HAYAT, SEM’, BASAR, KELÂM 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

“canlı birer sahife-i ibret ve baştan başa ruhlu, hayatdar acib bir âlem” Geçmiş zaman için 

diyor bunları. Bu ifadelerde şahıs anlatılmıyor, mekanın  –âlemin- mahiyeti ve hakikatından 

bahsediyor. Geçmiş zamanın yani; âlem-i gaybın canlı ve ruhlu olduklarını. İnsanlar değil, 

ÂLEMİN CANLI VE RUHLU OLDUKLARINI…Cennet içinde öyle diyor.                                               

(S:499) “Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar; emri 

anlar ve yapar. Sen bir ağaca desen "Filan meyveyi bana getir", getirir. Filan taşa desen "Gel", 

gelir. Madem taş, ağaç, bu derece ulvî bir suret alırlar.”                           

 Burada         insanlar gibi               Orada         ağaçlar     

 Burada         hayvanlar gibi            Orada          taşlar     

    emri anlar        emri yapar                                                          

(S:111) “Öyle de âlem-i gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatdar 

bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki; Levh-i Kaza ve Kader 

vasıtasıyla o manevî hayatın eseri, mukadderat namıyla görünür, tezahür eder.”  

  Burada da o âlemlerin canlı ve ruhlu olduklarını. DİKKAT! Orada olanların değil.         

 O âlemlerin canlı ve ruhlu olduklarını…        

 Peki o âlemler canlı ve ruhlu ise        o âlemler insandan daha basit ise                  

 yani orası zemin          hizmet eden zemin ise         hizmet alan        -hizmet edilen- 

  insanın mahiyeti ve hakikatı  onlardan üstün olacağına göre … 



 

          O zaman insanın mahiyeti ve Hakikatı ne olacak orada?                

 İnsanın zemini böyle ise       insanın mahiyeti& hakikatı?     

 Birde “manen hayatdar bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki;”   

Manevî hayattan        bahsediyor. Âdeta maddî hayat-ı Muhammedîye(asm)  

 Manevî ruhtan           manevî hayat-ı muhammedîye gibi.        

 Maddî hayat nedir?         Manevî hayat nedir?                     

Maddî ruh nedir?              Manevî ruh nedir?        

  Peki insanın zemini olan o âlem, canlı ve ruhlu olursa; insanın o âlemdeki 

keyfiyeti ENE seviyesinde olmasın? Çünki âlem-i gayb ve onun  bir nevi  olan Cennet 

hizmet makamıdır. Hizmet edilen insandır.       

   Oranın TAŞLARI          buradaki hayvanlar.Peki  hayvanlar burada nasıldır?               

Hayvanlar CANLIDIR& RUHLUDUR. O zaman Cennet’teki taşlar canlı ve ruhludur. 

 İnsan, o âlemde ene yani vucud-u ilmî keyfiyetinde olacağını anlıyorum. 

 (şimdilik anladığım 14.04. 2008)         

(İ.Mes:148) “Sonra âyâta tefekkür ile taate devam eyle ki, şek ve gaflet perdeleri 

yırtılsın.”             

 Ülfeti kıran ve gafletten uyandıran, hizmete şevk veren  2 şey var.  

1-TEFEKKÜRE devam et. 

2- TAATE, yani tefekkürü tetikleyen ve tefekküre  kuvvet veren emele devam eyle.                

Bu amelin içindeki en mühim amel ise günahlardan uzak durmaktır.                        

Yapmaktan önce yapmamayı yapmak.                                                                              

Misal: Namaz kılmadan önce içkiyi içmemek. Yani haramların terki, farzları 

yapmaktan önce gelir.                             

(B.Mes:580) “ ve keza yetmişbin hicaba yakın perdeleri kat’etmek icab edecek ”   

 Eğer insanın bu perdeleri kat’ etmesi gerekiyorsa, bu perde mahlukat tarafını ifade 

ediyor. Yani bu perdenin mukaddemesi: 



 

     ATOM         NİHAYET UCU, NUR-U MUHAMMEDÎ (ASM) arası.    

 Bu 70 bin perde, Vâcib-ül Vücud âlemiyle alakası yok.    

 ATOM        70 BİN PERDE           NUR-U MUHAMMEDÎ (ASM)                                                                                                            

(S:266) “şu fâni dünyayı bir makarr-ı ebedî nokta-i nazarında ve gaflet perdesi altında, 

dünyaperestlik hissiyle işlenmiş bir suret”       

 “gaflet perdesi altında,” diyor. Demek gaflet varsa, var ki o da  perde oluyor.          

O zaman gafletin vücudu da var. Gaflet denilen  bir varlık var. Nasıl ki cehalette bir 

varlıktır, ilim yapmamak ve bilmemek. Bir insanın ruhu cahil, o cahillikte bir varlıktır.        

O da bir esmaya  mazhardır. Misal: “Ben cahilim, bilmiyorum” diyor. Bilmemek makamı. 

Bu bir şeyi bana hissettiriyor ama tespit edemiyorum.                

   Acaba ademî bir vücud mu bilmemek ?      

 Mesela: “ENE” vacib değil, mahluk değil ama berzahtır. Oda bir zuhuratın 

meratibidir. Bu değil, o değil. Ama yine o bir şeydir. Bizim bildiğimiz - veya bize 

bildirilen- vücud mertebelerinden değil. Bize bildirilmemiş bir vücud meratibi.             

Gaflet perdesi, acaba karanlık gibi mi? Vücudi değil, hiçlik değil. Çünki ışığın vücudu 

haricîsi var. Misal: Adamın vücudu -ruhu- ilim yapmayıp öylece duruyor. Hep ruhu 

duruyor. O ruh dururken -ilim  yükleme yapılmazken - ruhun haline  gaflet diyoruz.           

O zaman o da bir varlık düzeyi. Nasıl ki;                                            

(S:299) “Muhyî perdesi altında bir nevi gölgesini”      

  Burada “Muhyî perdesi altında” diyor. Nasıl Muhyî perdesi var, öylede gaflet 

perdesi de var. Üstad zaten var diyor. Vücud-u haricîsi var.                                                                                                       

(S: 314) “ Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek;”   

 Kudrete perde olan esbab-ı zahiriyle, kudret direkt yaratıyor. İlim ve iradenin 

tercih ettiklerini Vücud-u haricîye çıkarıyor kudret. Peki esbabı iktiza eden de hikmet… 

Hikmet isimdir. Hikmet iktiza ediyor esbabı. O zaman hikmet, kudretin tecelli etmesine 

mani oluyor. Her bir esma veya her bir sıfat müstakil tecelli etmiyor, diğer isimler ve 

diğer sıfâtlar içinde tecelli ediyor.  O zaman o esmanın veya o sıfâtın bütünlük içinde 

tecelli etmesine zorlayana, o sıfât veya esmanın perdesi deniyor. 



 

O perde yani: Bütünlük içinde hükmünü icraa ediyor. O zaman perde;                                   

esmanın veya sıfâtın bütünlük içinde  mütecelli olmasına PERDE diyoruz, bu makamda.  

 Nefiste; Allah(cc)’a perde . Kalkarsa nefis aradan, Allah (cc) bütünlük içinde; 

perdesiz, esbabsız, nefissiz ortaya çıkar. O zaman Allah’ın varlığı ne kadar kıymetli ise;          

onun dengeli bir şekilde bizde tecelli etmesinin zeminini ortaya koyan nefiste, o kadar lâzım. 

Allah(cc) perdesiz tecelli etse ne olurdu?        

 Bu ruha  ve bu kâinata  olmazdı. İşte bu tecelli derecesini dengede  tutan NEFİSTİR. 

Düşün kudret ; esbabsız, perdesiz tecelli etse nasıl olurdu dünyanın hali? Olmazdı,                           

iyi olmazdı. İşte bunu bu kâinata ve bu ruha tecellisini dengeli tutan esbab,                        

bizde dengeli tutan da nefistir.                        

NETİCE: Bir sıfâtı ve esmayı; kâinata ve insana mukteza-ı hale uygun, dengeli ,                     

tecelli olmasını ayarlayan diğer sıfât ve esmadır. O zaman sıfât ve esma  birbirlerine  

perdedir. Bunu 29. Mektubun 5. risale olan 5. kısım.        

29.04.2008  Köyde  bu yazıyı yazarken her tarafı sis bastı. Gözüken âlemler kapandı.                 

İşte o âlemlere sis, bana perde oldu. Peki bu sis başka esmaya bakmıyor mu? O ağaçlar ne 

kadar hak ise, bu sis âlemi de o kadar haktır. Çok garip göz gözü görmüyor!                                   

Bu sis esmanın tecellisi. Ama bu tecelli edince, ötekiler yok oluyor benim nazarımda.           

Garip (hatıram olsun) ki sis süratle kalkıyor. Hak geldi, batıl zail oldu.     

 Bu sis perdesi ; şu örttüğü, gizlediği esmanın tecellileri ne kadar kuvvetli ise            

varlığı; onu örten, gizleyen, en az onun kadar kuvvetlidir. Örten, örtebiliyorsa o vardır.                    

Varlığı; örttüğü şeyin varlığı kadar kesin.                      

 Hem bu sisin  rengi beyaza benziyor. Örttüğü, gizlediği, kapattığı şeyler;                         

yeşil veya toprak, taş. Gözükenin varlığının rengi, kendine göre renk kullanıyor.                  

Örtende kendine göre renk kullanıyor.          

    İnanç dediğimiz, İMANA.        

  İmanın hangi varlık düzeyinde? Hayat seviyesinde mi?    

   Şuur, his, akıl, ruh, ene seviyesinde mi imanı taşıyorsun?    

  İlm-i bâtın           evvele, âhir ismine mazhar olmaktır ki; 



 

  Hızır(as)’la, Musa(as) arasındaki macerada işlenmiş. Başıyla, sonunu bilmekten gelen 

yapmanın adıdır.            

 Madem mutlak yokluk yoktur. Varlığın birbiri içine girmiş tecellileri ile muhatap 

oluyoruz. Bir varlık, başka bir varlık düzeyinde görünüyor.       

Misal: Kâinat esmaya ayna ise       kâinat -ayna- hangi varlıktır?      

 Yine sis: Şimdi sisi başka bir varlık - rüzgâr-  siliyor, kaldırıyor. Rüzgâr ne sistir, ne de 

ağaçlar yeşilliklerdir. Bak iç içe  girmiş. Varlık düzeylerine bak.      

  Ses hangi varlıkta gözüküyor? Sessiz ortamda. O zaman ses ne kadar değerli ise, 

sessizlik ortamı da o kadar değerli. Hem yazı boş kâğıda yazılıyor. Yazıyı gösteren boş kâğıt, 

en az dolu kâğıt kadar kıymetli. Yazıyı ortaya koyan harfler arası boşluk. Harf ne kadar 

kıymetli ise, onu ortaya koyan boşluk o kadar lâzım ve değerli. Bu noktadan nefiste,           

varlığı fark etmek adına çok değerli.                                            

 Söylediğin kadar kıymetlidir, söyleme şeklin. Allah(cc) varlık düzeyi olmadan;                  

var olup, bilendir. İnsanı diğer - mahlukattan – ayıran en büyük tarafı,                                   

varlığın parçası olmamasıdır. İnsan varlığın çekirdeğidir. Varlığın parçası değil.   

        Sis, suda saklıydı         

   Ateş, odunda saklıydı.        

   Ses, sessizlikte saklıydı.         

   Renk, renklerde saklıydı.        

   Varlık, vacibte saklıydı.                                                                                             

(S:377) “…….güzel, latif, ulvî bir üslûb-u ifade olduğunu zevkin varsa anlarsın.”    

 Burada anlamanın temelinde “ ZEVKİN VARSA ANALARSIN” diyor.   

  Demek anlamanın bir kaynağı da; fikretme, hissetme, massetme,  zevk etme…  

 “zevkin varsa anlarsın” ilginç tabir!           

 ANLAMAK, AKLIN SIFATI.         

 ZEVK’TE KALBİN SIFATI iken…         

 Acaba: Kalp zevk sıfatıyla onu beri ediyor .       

 Aklın, anlayacak çerçeveye kadar getiriyor. 



 

Mühim bir not : (03.05.2008)                                                                                         

İnsanın Cennet’te bulunma keyfiyeti;                              

DÜNYADA                              CENNETTE                                                

İNSANLAR                            AĞAÇLAR GİBİ                          

HAYVANLAR                       TAŞLAR&TOPRAKLAR gibi                                                          

(ASM) Efendimiz dünyadaki keyfiyeti,devamlı müşahedetullah keyfiyeti. Çünki bütün 

esmanın azamî meratibine mazhar.          İsm-i a’zamın da mertebe-i a’zamına da 

mazhar ise       bunun azami meratibi müşahedetullah hali ve makamıdır.    

 Cennet’in meratibleri:                          

Taşı, toprağı        dünyadaki hayvan gibi. Hayvan, ruh sahibidir.                         

İmtihana girmeyecek kadar şuur& irade & hisler sahibidir.                                                   

Cennet’teki  ağaçlar        dünyadaki insan gibi ise; insan şuur& ruh & akıl & idrak vs 

sahibi. Bu keyfiyette olacak olan ağaç. Cennet ve içindekiler hizmet etme 

makamıdır. İnsan ise; hizmet edilen makamda ve keyfiyette. Benim hizmetçilerim ve 

zeminim; insan(dünyadaki) seviyesi ve keyfiyeti gibi ise,                                          

ORADA İNSANIN BULUNMASI KEYFİYETİ, (ASM)’mın dünyada bulunduğu 

keyfiyettedir ki; daim ve devamlı kesintisiz ENE keyfiyeti ve daim müşahedetullah 

hali var. Ondandır ki ruhu bile insanın Cennet’i hayal edemiyor.                                      

Niye ruhla hayal edilemez?  Çünki; ruh halinden daha yüksek olan “ene” hali ve 

keyfiyeti şeklinde olacağından. Hem insanın  bu ruhuyla orda olmayacağı kesin. 

Zaten ruhuyla dünyada var. İnsan dünyada ruhuyla yaşıyor. Denilse ki; tamamen 

inkişafat-ı ruhla olacak dense? Senin hizmetçilerin  ruh seviyesinde, sen ondan 

yüksek keyfiyette  olacağından. Hem(ASM) bu dünyada devamlı müşahedetullaha 

mazhar ise; müşahedetullah olduğu yerde “ENE” de oluyor. (ASM)’mın dünyadaki 

keyfiyet hali “ene” keyfiyeti halidir.      

 Müşahedetullah ruhta değil cevher-i ruh olan “ENE” de oluyor.                      

(Br:258) “ruhun doğrudan doğruya perdesiz vasıtasız icad edilmesine işarettir.”  

Ruhun mahluk olduğunu, yaratıldığını.  



 

(S:303) “Evet, kasd ve şuur ve iradeyi gösteren bir perde-i hikmet, umum kâinatı kaplamış ve 

o perde-i hikmet üstünde lütuf ve tezyin ve tahsin ve ihsanı gösteren bir perde-i inayet 

serilmiştir ve o müzeyyen perde-i inayet üstünde kendini sevdirmek ve tanıttırmak, in'am ve 

ikram etmek lem'alarını gösteren bir hulle-i rahmet, kâinatı içine almıştır ve o münevver 

perde-i rahmet-i âmme üstüne serilen ve terahhumu ve ihsan ve ikramı ve kemal-i şefkat ve 

hüsn-ü terbiyeyi ve lütf-u rububiyeti gösteren bir sofra-i erzak-ı umumiye dizilmiştir.”  

 KASD &ŞUUR & İRADE           PERDE-İ HİKMET      

      HİKMET               

  PERDE-İ HİKMET           LÜTUF&TEZYİN&TAHSİN= PERDE-İ İNAYET   

                     İNAYET                   

   HİKMET= KASD+ ŞUUR+İRADE        

   İNAYET= LÜTUF + TAHSİN +TEZYİN                                

            HULLE-İ RAHMET: SEVDİRMEK +TANITTIRMAK+ İN’AM VE İKRAM ETME.   

            RAHMET   = SEVDİRMEK + TANITTIRMAK + İN’AM +İKRAM    

          SOFRA-İ ERZAK-I UMUMİYE= TERAHHUM +İHSAN +İKRAM + KEMAL-İ ŞEFKAT+ 

          HÜSN-Ü TERBİYE + LÜTF-U RUBUBİYET                                                                                                                   

ERZAK-I UMUMİYE= TERAHHUM +İHSAN +İKRAM + ŞEFKAT + TERBİYE+ RUBUBİYET 

(İ.Mes:11) “Evet izzet ve azamet ister ki, esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında; 

tevhid ve celal ister ki, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden...”     

  İZZET     &  AZAMET           TEVHİD, İZZET  ŞEKLİNDE        KENDİLERİNİ   

 TEVHİD  &  CELAL              CELAL,  AZAMET ŞEKLİNDE       GÖSTERİYORLAR              

(S:582) “İşte Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) yetmiş bin perde arkasında o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in 

marziyatını doğrudan doğruya Mi'rac semeresi olarak hakkalyakîn işitip, getirip beşere 

hediye etmiştir.”            

 Bu 70 bin perde mahlukatın içinde olduğu gibi: Mec’ul denilen âlemde;                               

Zât-ı Zülcelal ile, (ASM) arasında da 70 bin perde var. Oysa  ehadiyetiyle; rüyetine  ve 

kelâmına mazhar olmuştu. Bu  bile 70 bin perde ile olmuşsa; o zaman VAHİDİYET ile 

EHADİYET arasında da 70 bin perde var. 



 

Hem “Doğrudan doğruya” diyor. Hem “70 bin perde arkasında” diyor. Ehadiyetiyle görüşmüş. 

Vahidiyetle 70 bin perde arkasında görüştüğüne göre; Vâcib-ül Vücud âleminde de birbirilerine 

karşı durumu, 70 bin perde gibi perdeler var.                          

(İş:180) “Haşir ve kıyamette kâinat tasfiye ameliyatını gördüğü zaman, zıdlar birbirinden ayrılır 

ve esbab ile vesait de ortadan kalkar; ortadaki perde ve hicab kalktıktan sonra, herkes Sâni'ini 

görür ve hakikî Mâlikini bilir.”                                     

Garip yer! “herkes Sâni'ini görür” garip tabir. Cennet’te değil; haşir de, kıyamette.                  

Kâfirde mi görecek? Herkeste olduğundan evet o da görecek. Ama Cenab-u Hakk’ın rahmet 

şeklindeki tecellisini değil; Kahhar ve Cebbar ve Müntakim isimlerinin sahibini perdesiz,     

azamet ve kibriyası şeklinde görecek. Allah’ın (cc) o tarafını görecek. Müminler ise: Rabbinin 

lütuf şeklindeki tecellisini ,perdesiz görecekler.  Misal: sen sinirlenince gayz ve kahhar ve 

cebbar sıfatlarınla; düşmanına  tecelli edip, görünmen, dostlarına lütfunla görünmen.                   

Evet her ikisine de gözüküyorsun. Onlar o tarafını, bunlarda bu tarafınla seni görecek.                                                                

(M:448) “Fakat mazharların ve makamların kabiliyetine göre kelâm-ı Rabbanî; yetmiş bin 

perdede telemmu' eden ayrı ayrı cilve-i hitab-ı Rabbanîdir.”     

 KABİLİYET        ESMAYA          

  İSTİDAD           SIFÂTA       bakıyorlar.        

 Kelâm-ı Rabbanî          sıfâta bakıyor.        

 Mazharla           mevcudat.          

 Sıfâtlar keyfiyet bakımından ayrı ayrıdırlar.Fakat tecelli ederlerken bir bütünlük içindeler. 

Misal: Bir çiçek  lisan-ı haliyle konuşuyor, mana ifade ediyor. İlimsiz kelâm,  kelâmsız ilim 

düşünülemez. Kudretsiz kelâm, kelâmsız kudreti de düşünemezsin.                                        

Kelâm-ı Rabbanî        makamların ve mazharların kabiliyetine göre ortaya çıkıyor, mana 

meratibini ifade ediyor. Demek kelâmı; 70 bin perde olarak tecelli etmesi, makamların ve 

mazharların kabiliyetinden kaynaklanıyor. Kabiliyetlerin farklılığından ; kelâmın mana 

tabakasından bir mana ona mutabık gelip, kendini ifade ediyor. Bütün sıfât ve esmaların              

70 bin perdeleri var. Bu perdeler de yine  onların tecellileridir. Kudretin, ilmin ve sıfâtların          

70 bin farklı  farklı tecellilerinden; mevcudat, farklı farklı  makamlar ve mazharlar ortaya çıktı. 

 

HASAN AKAR 


