
 

RİSALE-İ	NUR’DA	SURET	
MÜZAKERELİ DERS NOTLARI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 

      
www.nurdersi.com 



ÖNSÖZ 
 

“Evet Risale-i Nur size mükemmel bir mehaz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her 
birisine, meselâ Kur'an Kelamullah olduğuna ve i'cazî nüktelerine dair müteferrik 
risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem edilse ve 
hâkeza... mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh olabilir. Zannederim ki, 
hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya 
lüzum yok. Yalnız bazen izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi 
bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve 
tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki Yirmi beşinci ve Otuz ikinci Mektupları 
telif ile ve Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve 
tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek. Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin 
heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden 
bir şahs-ı manevî, size bâki ve muktedir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir.” 
(Kastamonu Lahikası 56) 

Risale-i Nur Külliyatından “Suret” ile ilgili geçen yerler Hasan Akar abimiz tarafından 
tamamı okunarak geçen yerler deftere tanzim ve tasnif edilerek yazılmış altına 
istifadeleri yazılmıştır. Bu toplamaların hülasası üzerinden Zeytinburnu medresesinde 
dersler yapılmıştır. Bu derslerin video görüntülerine www.nurdersi.com sitesi 
üzerinden erişilebilir.  

Bu videolarda geçen konulara merak edenlerin içeriklere daha kolay erişmesini 
sağlamak amacıyla videolar bir kardeşimiz tarafından tek tek dinlenerek metne 
dönüştürülmüş, bir kardeşimizde gerekli kontrol, tashih ve düzenlemeleri yaparak bu 
metni son haline getirmiştir.  

Bu çalışmadaki amacımız Risale-i Nur Külliyatı yanında okunacak alternatif bir kaynak 
oluşturmak değildir. Video içinde geçen bazı mevzuları arayıp bulmak pek mümkün 
değilken, metin üzerinden kelime veya mevzu araması yaparak kısa sürede maksada 
erişmek mümkündür. Bu şekilde Risale-i Nur’un daha derin manalarına nüfuz 
edebilmeye yardımcı olmak amaç edinilmiştir. Zaten yaptığımız bir faaliyet Risale-i Nur 
ile meşguliyetimize engel oluyor ise hiçbir zaman bu iş doğru değildir. Yaptığımız 
çalışma bizim Risale-i Nur ile meşguliyetimizi, şevkimizi ve merakımızı artırırsa bir 
kıymeti vardır, değilse maksadımızdan bizi geri bırakmış demektir.  

Hatalarımız ve eksikliklerimiz beşer olduğumuzdan vardır. Cenab-ı Hak cc niyetimize 
göre muamele etmesini, kusurlarımızın affını ve Tevfik-i İlahinin refik olmasını, 
Rahmeti İlahiyeden niyaz ediyoruz. 
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SURET 1 
Suret-1 Kelam-5 Kader-22 

 
Mukaddime: 
Felsefenin kaynağı kendisidir ve malzemesi mevcudattır. Mevcudatı alır, kendisine 
göre keser, ekler, biçer, kaynak yapar. Dolayısıyla her tesbit ettiğine şüphecilikle 
bakmıştır. Çünkü bir sonrakine geçebilmesi için ona inanmaması lazım. İnandığı anda 
ona hak demiş oluyor. Birisi onu onaylamıyor ki, hak olduğunu bilsin. Demek ki 
felsefenin temelinde şüphecilik vardır. Şüphecilik olan bir sistem, bir ilim dediğimiz şey 
insana güven vermez. Felsefeciler tamamen güvensiz ortamda hissederler kendini 
yoksa kendilerini zaten felsefeci bilmezler. Eğer bir insan “ben felsefeciyim, felsefe 
yapacağım” diyecekse, kesinlikle bilsin ki, aleminde güven olmayacaktır. Çünkü 
felsefenin temeli güvensizliktir, kanaatsızlıktır. Hakikat yoktur. Hak yok ki, hakikatı 
olsun. Onların mesleğinin yapısı bu. Kimyanın yapısı laboratuvar olduğu gibi, 
coğrafyanın ki dış dünya olduğu gibi. Yani felsefenin yapısı, realitesi budur. Yoksa 
felsefe yapamaz. “Acaba” diyerek daha ilerisini düşünmeye başlar. Dolayısıyla felsefe 
şüpheci yaklaşımdır ve hak yoktur. Bu meslek seni de etkileyerek seni şüpheci yapar, 
güvensiz ortama iter. Güvensiz insanların çoğu da mutsuzdur.  
 
Âlimi, ilim ehlini gösteren à eseridir. Eğer sen bu sanata, esere kendi kendine olmuştur 
diyebiliyorsan, acaba âlimi ve sanatkârı isbat etmek için ne yapmak lazım? Yani bir 
sanatkârın sanatıyla sanatkâra intikal yolu kolayken; sanattan “bunu yapan yoktur”a 
sen yorumlar getirmeye çalışırsan, iç alemi nasıldır bu adamın düşünün. Sanattan 
sanatkârı isbat edemiyorsam, sen “bu sanatlıdır, sanatkârı yoktur” diye isbat etmeye 
kalkarsan nereye varmak istiyorsun? Felsefe budur, kuyudur.  
 
Dinsiz felsefe maddeye mahkumdur. Mahkum olduğundan kuyudan çıkamaz. 
Çıkanları da “cahil, softa” diye nitelendirir, alay eder.  
 
Felsefenin delilleri yine başka bir felsefeci, yani bir felsefeci olabilmen için bir felsefeci 
kolundan tutmuştur. Başka bir felsefecinin kitabını okumadan, yöntemiyle, yoluyla 
meşgul olmadan sen felsefeci olamazdın. Bir dindarın da kolundan birisi tutması lazım 
ki, o da dindar olsun. Bunun adı da peygamber. Peygambere tabi olmayı itham ederler, 
“hürriyetiniz yoktur” derler. Ama kendisinin bu hale gelmesine sebeb olan, malzemeleri 
olan, yatırımları olan felsefecileri görmez. Bunu Vehhabilerin mantıksız mantıklarına 
benzetiyorum: Biz diyor, İmam-ı A’zama uymak zorunda mıyız? Müçtehidlere uymak 
zorunda mıyız? Biz kendimiz Kur’an’la gideceğiz. Zahirde ne kadar mantıklı. Oysa 
imamlara uymayacağız diye söylerken bir imama uyuyor. Bunu sana kim öğretti? 
Öğretene uyuyorsun! Birilerine, insanlara uyulmaması gerekiyor, İmam-ı A’zama 
uymayın diyen bir insana uyduğun için uyulmaması gerektiğini iddia ediyorsun. 
Otomatik olarak sen birisine uymuş olmuyor musun? Sen mi çıkarttın bu fikri? Bir fikre 
tabi olduğundan sen uyulmaması gerektiğini iddia edene uyuyorsun. Böyle mantıksız 
ve fâsid düşünceleri var. Vehhabilerin ve onların çoğunlukla sonu intiharla bitiyor.  
 
Felsefenin kaynağı dimağ olduğundan, dimağdan çıkamaz ve hapishanesi olur.  
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Suret: 
“Arkadaş! Her bir şey için iki suret ve şekil vardır:” (Mesnevi-i Nuriye 34)  
 
Suretin iki yönü var: bir gözüken suret var, bir de gözükmeyen suret var. Üstad kelama 
da suret diyor. Kelam gözükmüyor.  
 
Nokta-i Nazar: Manayı taşıyan suret; kelam. 
 
Evet. Mananın libası olan lafız diyor (Mektubat 340). Mana libası, mana suretleri diyor.  
 
Nokta-i Nazar: İki ciheti şu olabilir mi? Bir batından dışarı tezahür eden suret, bir de 
saf sırf suret, bulunduğu gibi görünen suretler. Yani bir dışarıdan bir görünüşüm var, 
bir de dışarıda içerdekinin görünüşü var. İkisi farklı. Mesela güz mevsiminde yaprakları, 
meyveleri dökülmüş ağaç, zahiri bu. Sonra baharda meyveler, çiçekler, yapraklar 
gözüküyor onda. Bu da içindekilerin dışarıda gözükmesi. İkisi de suret ama arada çok 
fark var. Programdan dışarı çıkanların sureti.  
 
Çıkmayanlar yok mu? Zahirde gözükmüyor.  
 
Nokta-i Nazar: Sîretten sonra suret gözüküyor.  
 
Nokta-i Nazar: İlmî vücud giyinen her şey surettir. Yani vücuda çıkmasa dahi, ilmî 
vücudda olsa bile, o surettir. Cenab-ı Hakk’ın “şey” diye yarattığı her şeyin sureti, 
hakikatı, mahiyeti var. Dolayısıyla ilmî vücud ve vücud giyen her şeyin -ister gözüksün, 
ister gözükmesin- sureti vardır.  
 
Mesnevi-i Nuriye 34: “Arkadaş! Her bir şey için iki suret ve şekil vardır: Biri: Maddiyedir 
ki, âdeta bir gömlek gibi, her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen 
suretlerdir. Diğeri: Makuledir ki, bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürur-u zamanla 
değiştirdiği muhtelif maddî suretlerin içtimaından tasavvur edilen bir suret-i vehmiyedir.  
 
Bir ateşin sür’atle tedvirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi, her şeyin tarih-i hayatını 
bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret, makuledir. 
Suret-i maddiye itibariyle her şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu gibi, suret-i maneviye 
itibariyle de bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır.”  
 
Mesela bir odun düşünün. Ucunu tutuşturdunuz. Odunu hızlıca çevirin. Ne olur? 
Yuvarlak bir ateş gözükür. Durdur, tektir. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı 
çevirince tek olan şey tamamen dolu gibi gözüküyor. Nerde var? Burada yok. Kafada 
var. Ama kesin! Dönen ateşten şüphe yok. Daire-i vehmî. Bu mevcudat da böyle işte. 
Çünkü sen de döndüğün için.  
 
Her şey var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime. 
Dırrrrrt. Ampul saniyede 60 defa yanıp söner. Dırrrrrt. Gözün görme kabiliyetinden 
daha hızlı yanıp söndüğü için ampul devamlı yanıyor zannediyoruz. Oysa devamlı 
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yanmaz. Dırrrrrrt. Buna Kur’an-ı Kerim’de “halk-ı cedid” diye iki tane ayet var. 
“Yenilenen halklar”, cedid. Cedid, yeni yaratılışlar. Üstad bunu 30.Söz’de haşiyede 
izah ediyor. Her şey ilimden kudrete, kudretten ilime dırrrt diye gidiyor ama giden bir 
daha gelmiyor. Yani bu kalem gitti, tekrar bana geldi, gitti, tekrar bana geldi. Öyle değil 
işte. Giden gitti. Bir daha gelmiyor. Bu nedenle “İmanınızı tazeleyin”, çünkü giden bir 
daha geri gelmiyor. İmansız gidiyor adeta.  
 
30.Söz’de Üstad buna “ihtizaz” diyor. Sözler 548: “Demek harekât-ı zerrat; o 
kitabetten, o istinsahtan; mevcudat âlem-i gaybdan alem-i şehadete ve ilimden kudrete 
geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekâttır.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir ip düşünün. Bir ucundan ben tuttum, diğer ucundan sen. Biri de ipin ortasından ipi 
havaya kaldırıyor, kaldırıyor, ip iyicene geriliyor. Sonra bir bırakıyor. İp yukarı aşağı 
hızlıca hareket ediyor. O ipin hareket sahası dolu zanneder. Ben “biz gidip geliyoruz” 
dedim bir derste. Biri geldi bana sarıldı. Dedi: “Hani nereye gidip geliyorsun? Gidip 
gelseydin ben seni tutamazdım.” Anlamadı. Ben de dedim: “Sen de gittin. Beraber gidip 
geldiğimiz için sen anlamıyorsun.” 
 
Bu dünya boştur. Âlimler de demiş: “Doğrusu da budur.” Fiziken isbat edeyim: 
 

 
 
Atomun çekirdeği olan proton ile proton etrafında dönen elektronun arası boştur diyor 
fizik. Fizik diyor ki, protonu misket kadar büyütsek ve Londra’ya koysak, ona en yakın 
geçen elektron İstanbul’da olur. Londra ve İstanbul arası kadar boşluk var. İkinci 
elektrona dünya yüzünde zaten yer yok. Samanyolu galaksisine düşüyor. İşte biz bu 

ilimden 

kudrete 

Varlık gibi 
gözüküyor… 

BOŞLUK 
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atomlarla yapılan bir varlıktayız. Adamın biri sordu: “Peki biz niye içine düşmüyoruz?” 
Elcevab: “Çünkü sen de boşsun.” Kainatı boşluk, kendisini de dolu zannediyor. Bu 
nedenle düşmesi gerektiğini zannediyor. Demek ki o da boş. Kainat hakikaten boş. 
Çünkü fiziken boş. Kainata bakınca makro kainat ve mikro kainat diyor. Bütün kainat 
insanda. Kainat insanın açılımı à büyük insan, makro kainat. İnsan ise à mikro kainat. 
Büyük kainat à büyük insan. Küçük kainat à küçük insan. İnsanda cari olan hangi 
kanunlar varsa, kainatta da caridir.  
 
“Bir ateşin sür’atle tedvirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi…” Hastalıkların %99 
kökeni vehmîdir. Zannettiğimiz için, akıl öyle inandığından, vücuda öyle emir veriyor. 
Üstad söylüyor. Maddî hastalıklarınızın temeli, kökeni vehimdir. Vehmini maddî 
hastalıktan çek, hastalığın düzelsin diye Hastalar Risalesinde geçiyor.  
 
“Bir ateşin sür’atle tedvirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi, her şeyin tarih-i hayatını 
bildiren…” Benim tarih-i hayatımı (yaşımı) sesim, simam, mimiklerim bildiriyor. Ama elli 
senelik hiçbir atom yok. Maddeten 50 senelik vücudum yok. En yaşlı hücre altı aylıktır. 
Senede iki defa vücuddaki hücreler değişiyor.  
 
Makule: “…her şeyin tarih-i hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı 
eşya denilen şu ikinci suret, makuledir.” Makule ne idi? “Makuledir ki, bir şeyin 
yaşadığı bir ömürde mürur-u zamanla değiştirdiği muhtelif maddî suretlerin içtimaından 
tasavvur edilen bir suret-i vehmiyedir.” Mesela şu andaki benim vücudum ve simam bir 
tanedir ama tarihi taşıyor. Yani şu kalem bir tanedir ama onu hızlı bir şekilde çevirince, 
hareket ettiği daire genişliğindeki topu tek bir tanesi taşıyor. Tek bu kaleme yükleniyor, 
bu kalem kaynak oluyor, çekirdek oluyor. Kalemi kaldırırsanız hareketinden oluşan 
daire de yok olur. Dolayısıyla vehmîdir.  
 
Sual: Maddeten altı ayda bir değişmesi lazım ama değişmiyor? 
Elcevab: Sima her an değişiyor ama farkında değiliz. Anca bizi çok yakından tanıyan 
ve bizden bir-iki sene uzak olan der: “Aa, ne kadar değiştin.” İşte vehmîdir. Ama çok 
ilginçtir. Elli sene şu simada mevcuddur. Sen otuz yaşındasın, o da kırk. Peki nesinden 
anlaşılıyor? Maddede öyle bir şey yok. Maddede elli senelik hücre yok. Nerem elli? 
Ömrümde bir günlük bebek gördüm, kaydettim. Yani bir günlük bebek böyle olur. İki 
günlük, on günlük, on aylık, bir senelik çocuğu, yirmi yaşındaki insanı gördüm vesair 
göre göre her birisinden belki de kırk bin tane çocuk gördüm. On yaşında sima nasıl 
olur. On beş yaşında sima nasıl olur. Böylelikle bende artık on beş yaşındaki bir insan 
resimlendi. Birisinin yaşını merak ettiğim zaman o kafamdaki vehmî olan, hakikî 
olmayan depoladıklarımdan en uygun olanı seçiyorum ve otuz dört yaşındasın 
diyorum. Kafamdakilere bakarak söylüyorum. Yoksa karşımdakinden görmüyorum. 
Bunun siması bu şekle gelebilmesi için şu kadar geçmişte bir sürü, yani otuz üç tane 
yapıyı kullanması lazım. Onun hulasası. Her son resim, her son yaş à bütünün 
hülasasıdır. Geçen senenin değil. 
 
Sual: Bir, iki, üçü de taşıyor yani? 
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Elcevab: Evet. Sen otuz dört yaşındasın diyebilmem için bir günlük bebek değilsin, 
zaten kafamda o var. Sen otuz dört yaşındasın diyebilmem için senin bir günlüğünü de 
bilmem lazım, on beş seneni de bilmem lazım ama ille senin değil. Modeller var bende. 
Cem etmiş. Bu makuledir işte. Vehmîdir.  
 
Senin otuz dört senelik siman nereden kaynaklanıyor? Maddede böyle bir şey yok. 
Ruhtaki hâl, hâlet à dışa vuruyor. “Batındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki, 
kapıda bu sureti aldılar” diyor. Demek ki suret; ruhtaki hâletin dışa vuruşu. Bendeki 
ruhtaki hâletlerin dışa vuruşu; sima ve konuşmak.  
 
Kelam insanda hangi mertebelerden geçerek çıkıyor? Kalbden manalar çıplak 
çıkar. Sonra hayalde suret giyer, öyle çıkar à kelam. Kalbden çıkan mananın hiçbir 
sureti yok. Vicdana giriyor. Orda Latife-i Rabbaniyeden alıyor. Sonra histen alıyor. Ters 
geliyor bak, kalb merkez. His manaya uygun bir şey attı. Biraz daha alt kata indi. İrade 
attı. Sonra çıktı dimağa. İtikad attı, iltizam attı, iz’an attı, tasdik attı, taakkul attı, 
tasavvur attı. En son tahayyüle geliyor. Tahayyül; hayalhâne, suretlerin imal edildiği 
yer. Kalbden çıkan mana vicdan ile boyalandıktan sonra dimağ ile boyalandı. 
Tahayyülden sonra dışarıya atılıyor à kelam olarak. Kelama suret diyor. Kelam seni 
döllüyor! Sana kelam girdi. Benim hangi yollarla dışarıya çıkmışsa, onun tersiyle, 
senin hayalini aktif etti. Yani benim hayalimden çıkan senin hayalini, benim 
tasavvurumdan çıkan senin tasavvurunu, taakkulunu, tasdikini, iz’anını, iltizamını, 
itikadını ve vicdanını aktif ediyor. Yani benden çıkan mana hangi yolları taşıyarak 
sana gelmişse, sen aynı yolları kullanarak benim tâ kalbime girebilirsin. Çünkü 
yol açıldı. Kelam; kişinin karakterini gösterir.  
 
Üstad “insanda iki baş var” diyor. İki baş karşıyı döller ve kendisini inşa eder. Bir alt 
baş, bir üst baş. Alt başta çocuk yaratılıyor; üst başta insanın ruhu inşa ediliyor, ruh 
yaratılıyor. (B.Mesnevi-i Nuriye 702): “İki vazifeden birisi: Alt başıyla hayatın hararetini 
te’min ve suyunu tasfiye eder. Üst başıyla da nutku tevlid edip yolunu, harekelerini 
tanzim ederken, şu aşağıdaki işleri görüyor: …O harfler ise…akıllar ve ruhlar 
arasında sefir ve elçilik vazifesini yapmak üzere giderler.” Kelam ruhunu inşa 
ediyor. Ağzımızdan çıkan kelam basit zannediyoruz ama seni ele veriyor. Karakterini 
dışarıya taşıyor. Yani bana tekrar gelebilmen için yol kuruluyor.  
 
Bir alemde, bir hakikatta şöyle bir şey gördüm. Risalede de gördüğüm için söylüyorum. 
Kastamonu Lahikası 260: “Halimi soranlara dedim ki: Hem nazar, hem ervah-ı gayr-ı 
tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet…” Üstada bu musibet gelmiş, bize de 
gelir. Nazar: bakmak, kanal açılıyor, giriyor. Bendeki şua, aşırı adavet veya aşırı 
sevgidir. İkisi de korkunç yoğun enerjidir. Karşıya taşınır. Ne ile? Göz. Lazer gibi 
karşıya vuruyor. Girebilmesi için gözüne bakması lazım. Göz göze.  
 
Simam, sesim, kokum beni taşıyor: Sima da taşıyor, ses de karşıyı taşıyor. Onun 
için haram-ı nazar, o kadının timsal-i sureti senin içine giriyor. Dışarıda bedensel nasıl 
bir şeyler olacaktı ise, sima ile gelen timsal-i sureti de içerde ruha aynı yapıyor. Nazar, 
bakıştır. Ruhu bozuyor. Sen simadan ve nazardan sırf resim, görüntü anlarsan hem 



SURET 1 Kelam 5-Kader 22_____________________________________________ 

 6 

fiziği anlamıyorsun, hem insanı tanımıyorsun ki! Haram-ı nazar da ne olduğu böylelikle 
çözülüyor.  
 
An be an benim kokum yayılıyor. Sesim beni taşıyor, kokum beni taşıyor. 
“Elsinetikum ve elvanikum.” Simaları ve sesleri kişinin karakteridir diyor Allah. 
Benim simama bakanda üç şey olur: 1-aşırı adavet besler, nefret eder, çünkü benim 
zıddım var onun aleminde 2-aşırı muhabbet eder, çünkü benim ruhuma yakındır 3-
hiçbir şey olmaz, normal, beşeriz, leylim ley bir adam. Koku nedir? Çıkan 
partiküllerdir, parçacıklardır. Senin gözün ama görmüyor parçacıkları, sadece 
kokuyu alıyorsun. Kokan bir evde parçacıklar yoğunlaşmış, fizikseldir. Maneviyat değil. 
Senin gözün görmüyor. Eşya dalga yayıyor. Halı, duvar. Parça yayıyor, parça. 
Devamlı bombardımandasın. Hatta senin gözünün görmediği halıdaki bazı şeyler 
senin alerjine sebebiyet veriyor. Nasıl ki benim ısım dışarıya yayılıyor; benim simam -
sesim ve kokum gibi- benim bir nevi cesedimdir, fiziksel ceseddir, misal-i temessülüdür 
diyor Üstad. Temessülatlarıdır. Mektubat 57: “Evet her vakit semavattan melaikeleri 
yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz’eden (Hazret-i Cibril’in “Dıyhe” 
suretine girmesi gibi) ve ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül 
ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misalîyle dünyaya 
gönderen…” 
 
Hazret-i Cebrail niye Hazret-i Ömer’e veya Hazret-i Ali’ye değil de Dıhye ra’a girdi? 
Çünkü onun ruhu ona çok yakın. Levh-i mahfuza en yakın Dıhye ra. Suret manaya 
zıdsa, yani manalar ulvî suretler mülevves ise giymek yoktur diyor Sözler 275 de. 
Telebbüs yoktur diyor, yani “giymek yoktur, fakat temas var.” Vesveseli de teması 
zanneder ki, giydim. Onun için manalar güzelse, suret çirkinse, giymez. Cebrail’e 
uygun olmasa Dıhye ra, o libası giymez. Çok insanlar ve siz insan suretinde, cin 
suretinde şeytan gördük ama hala şeytanı arıyoruz. O kadar görmüşüz ki, şeytan 
olduğunu bilmediğimizden, fark etmemişiz. Üstad diyor ki, “cinler ve şeytanlar insan 
suretine girerler.” Üstada Beyazıd camisinde gelmiş. 
 
Sual: Şahsını görmedim diyor ama orda Üstad? 
Elcevab: Timsal-i temessülüne girmiş, ki bana konuştu diyor. 
 
Hatta ölmüş evliyaların çoklarını diyor, az da değil, ervahlarını cesed-i misalîyle 
dünyaya gönderiyor diyor. Benden gelen sima aynen beden-i misalîsi olan 
temessülatıdır. Benden kopuk mudur? Hayır. Benim kokum, benim sesim ne kadar 
beni taşıyorsa, simam da beni taşıyor. Onun için haram-ı nazar, benim sesim senin 
nerelerini yapılandırıyorsa, o sima dahi -ulvî veya süflî- senin oranı yapılandırıyor. 
İçeriye giren canlı ve ruhludur.  
 
Kalbden mana çıktı, vicdana indi, dimağa indi ve dimağın yedi mertebesinden geçti, 
tahayyül denilen imalathaneye girdi, orda suret giydi ve dışarıya gönderdi. Dışarıya 
gönderirken kullanılan şeye üslûb denilir. Üslûb: bakışım, mimiklerim, el-kol 
hareketlerim, ses tonumdur. Üslubun içerisinde kelam var. Buzun içerisinde su var, 
suyun içinde H2O var, H2O içinde enerji var, enerjinin içinde esîr var, onun da içinde 
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madde-i hayat var, onun da içinde ayn-ı hayat var, onun da içinde akıl cevheri var, 
onun da içinde ruh cevheri var, onun da içinde Nur-u Muhammedî var. Hepsi aynı 
yerde! Benim şu an üslubumda kelam var, kelamın içinde dimağ var, dimağın içinde 
vicdan var, vicdanın içinde de kalb var. Kendimi taşıyorum.  
 
Sual: Her kelam böyle midir? 
Elcevab: Evet, süflî veya ulvî, her kelam böyledir.  
 
Sual: Üstad o zaman niye hazmedilmeyen ilim tesir etmez diyor? 
Elcevab: O dimağdan çıkmış. Kalbden çıkmamış mana.  
 
Sual: O zaman her kelam öyle değil? 
Elcevab: Değil tabi. Mesela kalbden çıkan bir kelam, kalbi ihtizaza getirir. Dimağdan 
çıkan bir kelam sırf dimağı aktif eder. Ama mana kalbden çıkmış. Manasız lafız da 
çıkar, çünkü bir sürü elbise var dimağda, hayalhanede libaslar var. Fuzulî konuşmalar 
dimağda. Kalb hatmedilmiş, kalbden çıkmıyor artık.  
 
Asıl ilginç olan şu: Ben size kelam gönderdim mi? Kendimce sana koridor açtım mı? 
Tünel açtım mı, hat geldi mi? Ben seni bununla etkilendim mi? Aklını etkiledim, şu anda 
konuşmamla fikrini etkiledim, ruhunu etkiledim. Ailevî, hissî bir şey anlatsam, 
vicdanınız etkilenir. Ne ile etkiledim? Hipnoz ettim, kelamla. Allah’ın ayetini de böyle 
düşünün. Ben sana bunu yaptım mı? Yaptım. Şimdi silah sende. Aynı yolu kullanıp 
benim içime girebilirsin. Muhakemat 91 de kelam kişinin karakterini gösterdiğini 
söylüyor. Nerede ve nasıl terbiye olduğunu ifade eder. İşte ben sana gönderdim. 
Eğer senin meziyetin varsa, sen de aynı yolu kullanıp bana girebilirsin.  
 
Nazar: Nazarı söyledim. “Hem nazar, hem ervah-ı gayr-ı tayyibe cihetinden başıma 
gelen bu musibet…” diyor Üstad. Cinler de öyledir. Yani sen onaylamadıkça, sen cinnî 
bir hastanın gözüne dikkat etmedikçe ama onaylayacaksın, sırf dikkat etmekle değil. 
Seni orda rahatsız eder, içeriye giremez. İçeriye girseydi seni rahatsız etmiş olmazdı. 
Aptal değil o. İçeriye girdiyse seni niye rahatsız etsin. İçeriye giremediği için seni 
rahatsız ediyor, savaşıyor yani. İşte nazarla giriyor. Mesela çocuklara en büyük nazarı 
anneleri yapar. Adavetinden değil, aşırı muhabbetinden. Çocuğun en savunmasız, en 
masum, en tatlı hali uyku halidir. O anda nazarı ile aşırı enerji vuruyor çocuğa, eğer 
Maşallah demese. Maşallah enerjiyi çözüyor. Enerji demez ki, senin çocuğundur, ben 
oraya girmeyeyim. Haram-ı nazar da timsal-i suretidir, kişinin temessülatıdır ve kişinin 
kendisidir. Kanınızdan tahlil ediliyor. Kanınız sizi taşıyor. Bir saç telinizle size intikal 
etmiyor mu polisiye? Saç sizi nasıl taşıyorsa, kelam da sima da öyle. Ama şu: O yolla 
geri girebiliyorsunuz, çünkü tünel açılmış, koridor açılmış.  
 
“Her bir şey için iki suret ve şekil vardır: Biri: Maddiyedir ki,…” Bir maddeye dönüşmüş, 
bir de maddeye dönüşmeyen suretler var. Cinlerin sureti de var.  
 
Sual: Şekil suret değil o zaman? 
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Elcevab: Şekil buz, suret ise tâ kalbe kadar var. Suret tâ cennete kadar gidiyor. Suretin 
kaynağı à cismaniyet. Şekil suret değildir ama suretsiz değildir. Gördüğün şekil ama 
şeklin içinde suret var. Suret; maziyi taşır. Şekil; atomik yapıdır. Atoma dönüşmüş 
şekildir. Kendimden misal vereyim. Kilom, tipim, enim, boyum à şekil. Bir de manayı 
ifade eden yapı var; bunun adı surettir. Bu giydirilmiş. Manaya da suret giydiriliyor. 
Suret tâ buradan başlar, ucu cennetin içindedir. Çünkü cennette de suret var. Arşın 
dibine kadar suret var. Arştan sonra yok.  
 
İşte bir gözüken suret var, bir de gözükmeyen ruhanîler var, ağabeyler var, Üstadlar 
var. Onları görsek acayip olurduk. İyi ki gözükmüyorlar…  
 
Sual: Atomda boşluk var dediniz. Ama manevîde boşluk yok. Alemler var orda.  
Elcevab: Evet, alemler var orda. Cennet nerde? Misket büyüklüğündeki protonu 
Londra’ya koyduk. Onun etrafında gezen ilk, yani en yakın elektronun geçtiği yer 
İstanbul. Bu arada ne var? Alemler. İşte ahiret dünyanın neresindedir? Buzun 
neresinde su varsa, odunun neresinde nur varsa; ahiret de dünyanın orasındadır. Yani 
bu atom dediğimiz proton ve elektron arasındaki boşluk à ahirettir. Üstad buna 
şöyle diyor: dünya hayatı ahiret üzerine serpilmiş tenteneli bir perdedir. Tül perdeye 
uzaktan bakınca, düz duvar gibi gözükür ama yaklaşınca tüle deliklerinden dışarısı 
gözükür. İşte bu ilimleri tefekkür ede ede, konuşa konuşa tül perdenin deliklerinden 
bakar gibi başka alemleri seyrediyorsun. Günah işledikçe perdeden uzaklaştığın için 
düz duvar gibi oluyor perde. Yaklaştığın zaman ise deliklerden bakabildiğin için orası 
açılıyor. Tenteneli perde ortadan kalkıyor.  
 
Bir madde olarak gözüken var, bir de o madde maziyi taşıyor; buna da makule 
deniliyor. “Diğeri: Makuledir ki, bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürur-u zamanla 
değiştirdiği muhtelif maddî suretlerin içtimaından tasavvur edilen bir suret-i 
vehmiyedir.”  Yani otuz dört yaşındasın ama aslında otuz dört senelik bir şeyin yok. O 
bendedir ve sende de var (kafada) ama bu otuz dört senelik hal, hâlet ruhtadır. O ruh 
hâletini dışarıya sima olarak gösteriyor.  
 
Sual: Tasavvur-u vehmi o mu? 
Elcevab: Biz yükledik manayı. İhtiyarlık yok mu? Ruhda var. Cesedde ihtiyarlık yok. 
İhtiyarlık hâleti ihtiyarlık değil. O hâletler ruhtadır, kendisini bedende böyle gösteriyor. 
Ruh ne ihtiyardır ne gençtir. Elektrik ihtiyar mıdır, genç midir? Elektrik bayat olabilir mi? 
Peki elektrik için gece-gündüz fark eder mi? Uykusu var mı elektriğin? Gece 
çalıştıramazsınız elektriği! Niye? Uyuyor abi, elektrik uyuyor! Elektrik için girdiği yer 
soğuktur, sıcaktır, dardır, büyüktür, minnacıktır fark etmez. Erkektir, dişidir, soğuktur 
sıcaktır, kilosu var, metresi var, küpü var à elektrik için fark etmiyor. Elektrik mahluk 
olmasına rağmen böyle! Ruhu düşün!  
 
Sual: Bazen iki kişi aynı yaşta ama biri çok çile çektiği için yaşlı gözüküyor? 
Elcevab: İşte o hâlettir. Hadiseler hâletlerimizi oluşturur. O hâletler de kendisini 
sima olarak dışarıda yansıtır. Biz de “ne kadar çile çekmiş” deriz. Oysa hâlettir o, 
atom değil.  
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Hâletlerin cem’idir; kader:  
Sual: Kaderin yansımasıdır aslında o değil mi? 
Elcevab: Evet, kaderdir bu. Kader; hâli ve vicdanîdir diyor. Hâletlerin cem’idir; kader.  
 
Sual: Teklifle kader ortaya çıkıyor? 
Elcevab: Evet, bir şey yüklendiği için. Hayata gelmesi, teklifi kabul ediyor demektir.  
 
Sual: Devamlı aynı görünen, ıztırar-ı kader midir? 
Elcevab: Evet. “Kader hali ve vicdanîdir” den yola çıktım. Kaderi çözmek için hâleti ve 
vicdanı çözmek lazım. Zannediyor ki, hâleti öğrenince hâleti öğreniyor. Hayır, öyle 
değil. Kaderi öğreniyorsun. Bir ders öteki dersi açan malzeme oluyor. Kaderi 
anlamak için hâlete çalıştık. Şu anda ihtiyarlıkta kullanıyoruz.  
 
Sual: Her şeyi anladım da kaderle alakasını anlamadım? 
Elcevab: “Biri: Maddiyedir ki, âdeta bir gömlek gibi, her şeyin vücuduna göre kaderin 
takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir.” Bendeki gömleği sığıra giydiremezsin. Sana 
da olmaz, büyük gelir. Nereye göre peki bu gömleği kestiler? Bensiz bu gömleği 
düşünemezsin. Sureti, varlıksız düşünemezsin. Suret varsa, onu giyen de var. O 
zaman kaderin bana biçtiği şu suret, ruhumu ifade ediyor. Ruhuma göredir. 
Biçilmiş elbise aslında kaderdir. Çünkü ben buraya sirayet ediyorum. Hatta benim 
kitabımı getir diyorum, çünkü kitabımda kesinlikle ben varım. Çünkü ben buraya 
duygularımı verdim. Sima, koku, ısı à hepsi kitaba vuruyor. Hâlet de kitaba giriyor. 
Kitapta odun tozları yok. Kitabın içerisinde hâletlerim cem’ edilmiş. Ondandır ki, 
Peygamberin asm hırkası, hırka-i şerif veya İsrail’in peşinde olduğu peygamberlerin 
mukaddes emaneti, alameti olan tabut-u sekinet. O kimin elindeyse, o hep muvaffak 
olur. Her battığı gibi gözüken her şeyde ama her şeyde muvaffak olacaktır.  
 
Benim simamı bensiz düşünebilir misin? Benim ruhum yoksa nereye göre bu simayı 
vereceksin? O zaman bu simayı vermen için bir yerleri bilmen gerekiyor. Mesela 
Peygamber asm alem-i gayba bakarak burada öyle davranıyor. Kitabı ben masaya 
koyarken ekrana bakarak koyduğum gibi. Oraya göre koyuyorum kitabı. Yani bir şey 
yapılırken bir yere bakılarak yapılıyor. Bana bu simayı verirken ruhsuz verilemez. O 
zaman kader nedir? Ortaya çıkandır. Benim simam ruhumdan haber veriyor. Al 
sana bedihî kader. Yani bu simayı ruhsuz düşünebilir misin? Elli yaşında nasıl dersin? 
Bensiz düşünemezsiniz. O zaman bu sima bana göre biçilmiş. Kader de senin 
meyillerine, hassasiyetlerine, tiryakiliklerine, isteklerine göre eylem biçiyor sana.  
 
Madde niye şekil almış? Mesela niye benim boyum 2,80 değil, niye kaba değilim, niye 
siyah değilim vs? Bu madde şekli neye göre alıyor? Ruhumu gösteriyor. Onun için 
zarif, naif, latif bir ruhu kaba bir cesedde aramayın diyor. Allah Resulü diyor ki, güzel 
ruhlar, güzel simadadır. Güzel denilince yakışıklı, güzel anlama. Nuranî! Bunlar hep 
alamettir. Sözler 16-17: “Bâtınındaki çirkinlikler, zahirine aksetmiş olmalı ki, gülmeyi 
ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin”. Ve Sözler 315: “zaafı 
gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riyayı ve zilleti gösteren tasannuun 
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ile…” Adam niye kibre ihtiyaç duydu? Çünkü zayıf. Fakir olan kendini zengin göstermek 
ister. Hiçbir zengin kendini zengin göstermeye ihtiyaç duymaz. Yani batındaki hal 
dışarıya aksediyor. Yani içerisiz dışarısı yoktur. Dışarısız içerisi de yoktur.  
 
Toparlayalım: Bu elbise şekle göre biçilir. Hayvansa ona göre, şişmansa şişmana göre, 
zayıfsa zayıfa göre. Bu elbise, kaderin çizdiği elbise. Kader; mühendistir, yani plan ve 
projedir. Kudret de yapar. Sima; batını dışarıya taşıyor. Kader batına göre çiziyor, 
batınsız çizemez. Simana bakarak kaderini görürsün.  
 
Sual: Erzurum’lu İbrahim Hakkı Hazretleri mesela saçı şöyle olan şöyledir vs demekle 
batını mı görmüşler? 
Elcevab: Evet, mesela saçı beyaz olan, kafası kel olan, gözleri şöyle olan, yanakları 
şöyle olan, şişman olan vs bunlar birisini açığa vermiyor mu? İnsanı aşağılamıyor, tam 
tersine. İnsan bunu okuduğu zaman zaafını tanır, ona göre dikkat eder. Ben ise adamın 
zaafını görünce, ona göre davranırım, dokunmam zaafına mesela. Dolayısıyla 
Müslümandan Müslümana kavga olmaz ve hem ben de kendimi yapılandırırım, 
eksikliğimi bilirim. Beyaz saçlı şöyledir demesi kötü mü? Beni bana söylüyor. Doktor 
iki yüz liraya seni muayene ediyor ve üşütmüşsün diyor, kansersin diyor. İyi bir şey mi 
söyledi ki para veriyorsun?  
 
İşte bu sima batına göre biçilmiş. Batınsız düşünemezsin. O zaman kader bunun 
arkasıdır ve bu da kaderin biçtiği libastır.  
 
Mesnevi-i Nuriye 34 (devamı): “Binaenaleyh her şeyin suret-i maddiyesinde kudret-i 
Rabbanî ustadır, kader mühendistir. Suret-i maneviyesinde ise, kader mistardır, yani, 
teşekkülatın çizgilerini çizer, kudret masdardır, yani o çizgiler üstünde yapılan 
teşekkülat, kudretten sudûr eder.” Kudret; subutî sıfattandır. Kudret; inşaat ustasıdır. 
Kader ise; ilim nev’indendir ama kendisi ilim değildir, mühendistir. Mühendisin çizdiğine 
göre kader simaya taş koyuyor. Yani bu taşlar mühendisin projesidir. Proje; ruhtur, 
ruhtaki hâletlerdir.  
 
Nokta-i Nazar: Suret-i maddî ve maneviye Kader gibi; hali ve vicdanîdir. 
 
Aynen. Hal à dışa vuruştur. Vicdan à batınıdır. İkisinin cem’i kader oluyor. Kader 
dışarıya çıktı, gözüken kader.  
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Merkezde Vacib-ül Vücud. Çık dışarıya mahiyet-i zatiye. Çık dışarıya, şuunat-ı zatiye. 
Çık dışarıya, sıfat. Çık dışarıya, Esma. Çık dışarıya, Nur-u Muhammedî. Kader neydi? 
Esma-i Hüsnanın bütünlüğüdür. Bu noktadan sıfatta olan ilmin bir nev’idir. Kader; ilim 
nevinden bir nevdir. İlimin kendisi değil! O zaman Kader esmadadır, Esma-i Hüsnanın 
bütünlüğüdür. “Kader sevk etti, Kader ceza verdi, Kader adalet etti” vs diye geçiyor. 
Hep kader yapıyormuş. Desene Esma-i fiiliyedir. Eylemin kendisidir; Kader. Bunun yani 
esmanın kaynağı sıfattır. Ben olan Ben’in kaynağı Mahiyet-i Zatiyedir. O zaman 
sen kaderin arkasındasın. Kadere hâkimsin, kaderine hâkimsin. Çünkü sen 
arkadasın. Yani mahiyet-i zatiye sıfata hâkim olduğu gibisin. O zaman sen mühendisin 
eline proje veriyorsun, usta da onu yapıyor.  
 
Sen kaderin arkasındasın. Senin arkanda hiç kimse yok. Ben olan Ben’in arkasında ne 
esma var, ne sıfat var, ne şuunat var. 
 

• Mahiyet-i zatiyenin bizdeki karşılığı à Ene 
• Şuunat-ı zatiyenin bizdeki karşılığı  à Arş-ı a’zam 
• Sıfatın bizdeki karşılığı                     à Levh-i mahfuz 
• Esmanın bizdeki karşılığı                 à Arş.  

 
Ben olan ben (Ene) cihetiyle arkamda hiç kimse yok. Önüne baktığın zaman Şuunat-ı 
zatiye, sıfat ve esmanın cilveleri var. Kader dediğimiz; Esma-i fiiliyenin bütünlüğüdür. 
Esma-i Hüsna ikiye ayrılır: Esma-i zatiye ve Esma-i fiiliye. İnsan ise; kaderin bu 
bütünlüğünün insandaki karşılığıdır. Çünkü “kader sevk etti, kader tokatladı”. Kader; 
işin başında fail-i muhtar. Kader öyle bir yazı falan değil. Kudret de ona vücud 
veriyor, yaratıyor. Malzeme de hayattan geliyor.  
 

 
Nur-u Muhammedî, Arş, Daire-i ilim, Kürs, Levh-i mahv 
ve isbat, Kaf-Nun tezgahı, 7 kat sema, sema-i dünya ve 
onun altında da biz varız. Hepsi bizde. Sanki biz onun 
içindeyiz, oysa hepsi içimizde. Zahire bakarsın, şoför 
arabanın içinde. Gir arabaya, araba şoförün içinde. 
Alemin içinde gözükürken, alem içimizde de farkında 
değiliz.  
 
“Suret-i maneviyesinde ise, kader mistardır, yani, 
teşekkülatın çizgilerini çizer, kudret masdardır, yani o 
çizgiler üstünde yapılan teşekkülat, kudretten sudûr 
eder.” 
 
Nokta-i Nazar: İnsan hangi fiiliyle kadere fetva verirse, 
kader o çizgilerle yürütüyor.  
 
Aynen. 
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Sual: Kader usta mı oldu? 
Elcevab: Hayır, kader mühendis. Usta kudrettir. Bunların hepsini çalıştıran ben olan 
ben. 
 
25.09.2014 
Zeytinburnu/İstanbul 
 



SURET-2 
Bu gördüğüm her şey nedir? Varlığı sorguluyorum. 

 
Bu dünya bu dünya değilmiş. İnsan nedir? 
  

                                                                      
 
Bir fikir gözükürken, birbirine bindirilmiş fikirler var. Bir insan gözükürken, insan-ı âher 
var, Üstadın tabiriyle. Fikirler de öyle. Tek bir fikir. O dışa çıkan ve gözükendir. O suret. 
Zifiri karanlıkta şimşek çaktığı zaman şimşeği görürsünüz. O şimşeğin çaktığı aynı yere 
bakın, şimşeği değil, şimşeğin gösterdiği yeri göreceksiniz. Mesela dağları. Biraz daha 
dikkat edin. Dağların üzerindeki ağaçları göreceksiniz veya evleri. Biraz daha dikkat 
ederseniz, o dağların veya köyün veya şehrin bitişiğindeki detayları görürsünüz. 
Şimşeği görmezsiniz. Yani baktığımıza göre değişen bir şeydir. İlk önce kendi 
vücudunu görürüz, sonra gösterdiklerini görürüz. İlk önce kendisini, sonra 
gösterdiklerini görürüz.  
 
Bir şeyi anlatmak için bilinen bir şeyle başlama metodunu kullanıyorum. O herkesçe 
bilinen şeyle anlatmaya çalışacağım. 
  
Suret ile sima mukayesesi: 
 
• Azrail as à nâr, ateşe benzer. Cebrail asà kâğıdı, odunu yakınca çıkan letaif ve 

dalga. Yani kağıdı yaktığımız zaman çıkan dalga. Latif olan, gözükmeyen. Nur 
değil. Yani yakınca çıkan dalga boyları. Isı da diyebilirsin. Letafet. İsrafil as à kâğıt, 
odun, yani bütünlük. Mikail as ise à nur. Çünkü şuurun simgesidir Mikail. Duman 
ise à nefis mertebeleridir. Bir şeyde en detayını, en küllîsini, en câmisini en küçük 
bir şeyde göstermek adınadır bu misal. İşte bu bütünlük; surettir.  
 

• Suretin dört özelliği var: 
1. Evvel ismiyle suret, 
2. Âhir ismiyle suret, 
3. Zahir ismiyle suret, 
4. Batın ismiyle suret. 

Biz hep zahirle konuşacağız. Evveli bilmiyorum. Batını da konuşmayacağız. Sırf zahir. 
En az kırk ders olur, kırk saat.  

Bir tane gözükürken  

Bu, suret. 
Bunlar da insan-ı âherler. 

Birbirine yüklenmiş 
insanlar var. 
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• Beş kuruş malzemeler à suret. Ortaya çıkan sanat à sima.  
Sima ile suret arasındaki fark: davranışların, hareketlerin, mimiklerin, konuşmaların, 
ses tonun, boyun, kilon, endamın à suret. Seni sen yapan, has kılan; şu simadır. 
 
• Okunan dersten anladığın à suret. Hissettiklerin à sima.  
Okunan dersten anladıkların sana düşen iz düşümü; suret. Okunan ders; suret. Sana 
yapılan katkı; sima, simanı oluşturuyor. 
 
• Vefat bile etse suretine gittiği alemin alametini bırakan à sima. Gittiği yer à 

suret.  
İnsan vefat edince gittiği yerin alametini simasında bırakıyor. Giden gittiği alemin 
alametini bırakıyor. Allah Resulü diyor ki “gözler birbirine geçer, siyahlıklar arkaya 
döner, ağız yamulur, dudak ters döner, korkuyla bağırır”. Bu kişi cennete gitti 
denilemez. Biri bağırıyor, başka biri gülümsüyor vefat anında. Suret niye değişiyor? 
Gördüğü yere göre değişiyor. Cehennemi görünce gülümseyecek hali yok. Kendisi 
orda olmadığı halde timsal-i suretini bırakmış. Timsal-i suretidir. Nereye gittiğini 
bıraktığı şeye bakın, görürsünüz.  
 
• Kendi içini seyretme penceresi à sima.  

 
• Sığırı kesmeden ve kestikten sonra da simaları aynı. İnsan ise tam tersidir. Gittiği 

yere işaret bırakıp gidiyor.  
Sığırı kesmeden önce bakın, bir de kestikten sonra bakın. İkisi aynı. İnsan ise işaret 
bırakıyor. Hayvanda bu yoktur, çocuklarda da bu yoktur. Delide de yoktur. Vefattan 
önce ve vefattan sonra bunların simaları aynıdır.  
 
• Hava à suret. Onu içine çekip kendine yükleyip dışarıya ses çıkarmak ise à 

sima. Havada hem maddî hem manevî alemlerin cem’idir.  
 
Suret toplamasının hulasasının hulasası: 
 
• Suret; isbatın zeminidir. Zahirden hakikata geçiş zeminidir; suret.  
• Bir şeyin gösterildiği zemin, perde à suret.  
Perde bazen örter, bazen ortaya çıkarır. Biz perdeyi hep kapatan, örten anlarız. Oysa 
sinema perdesi filmin ortaya çıktığı yerdir. Toprak perdesi; altında bulunan çekirdekleri 
ortaya çıkartır. Toplumda perde hep örten manasında kullanılıyor. Oysa hakikatın çıkış 
yeridir. Perdede gözüküyor. Perde olmasa filmi nasıl seyredeceksiniz.  
• Batını dışarıya taşır; suret. 
Bakarsın, seyredersin adamı.  
• Ahiretteki ahvalin bu dünyada ortaya çıktığı zemin; suret.  
Hiç sürprizlik yok. Âhirette nasıl bir adam olacaksın? Şu anda simandan belli. 
Suretinden de belli. Hayatın. Ahiretteki ahvalin ise her bir âherinde (ferd-i âher à 
Mektubat 332) yazılı olan sıfatların hasletler, hadiseler, hal, hâletler vs. toplamıdır.  
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• Suretlerin farklılıkları batınından geliyor. 
Niçin hepimiz farklıyız? Batında farklılık var, ruhumuz farklı. Suretlerin farklılığı ruhtan 
geliyor.  
 
• Ya sıfattan, ya sîretten, ya da ahlakî keyfiyetten besleniyor.  
“İnnellahe halakal insan ala suretirahman” (Hadis-i şerif): İnsanın sureti à suret-i 
Rahman’dır diyor. Üstad Emirdağ Lahikası 1-146 da “suretten murad sîrettir, ahlak ve 
sıfattır.” Suretin batını budur. Hepimizin farklılıkları batından kaynaklanıyor. Kimisinin 
sureti şu an sîretinden kaynaklanıyor, kimisinin ahlakından, kimisinin de sıfatını 
dışarıya vurmuş. Ya ahlakın gözüküyor, ya sıfatın gözüküyor, ya sîretin gözüküyor, ya 
da karmadır. Sıfat, sîret ve ahlak nedir? Onlara da ayriyeten çalışmak lazım.  
 

                
 
Şecere-i hilkatte ve insanda, suretin kanuniyet hakikat mahhiyeti: Mi’raç; mebde 
ile meyve arasında, yani ağacın çekirdeği ile meyve arasındaki hayt-ı ittisalin gılaf-ı 
latifi veya suretidir diyor Üstad. Bana sordular: “Mi’racın kendisi surettir. Sen ise suret 
arşa kadardır diyorsun, oysa mi’raç Kab-ı Kavseyn’e kadardır?” Elcevab: Suretin 
zahirîsi budur.  
 
 

• Sureti        à Suret  à Cesed à Alem-i Şehadet à İsm-i Zahir 
• Kanuniyeti à Siret  à Vicdan à Alem-i Gayb à İsm-i Batın 
• Hakikati      à Ahlak     à Kalb à Arş   à İsm-i Ahir 
• Mahiyeti      à Sıfat    à Ruh à Arş-ı Azam à İsm-i Evvel 
 

(Videoda anlatılanın dışında, suretin şecere-i hilkatte karşılıkları ve sureti, kanuniyeti, 
hakikati ve mahiyeti bu derslerin düzenlendiği tarihte (2021 yılı) tekrar müzakere 
edilmiş yukarıda ifade edildiği şekilde olabileceği değerlendirilmiştir.) 

 
 
 

İnsanda Şecere-i Hilkatte 
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Sual: Suret derken sadece insanın sureti olarak mı baktınız yoksa kainat da mı? 
Elcevab: Kainat, dünya hepsi birer surettir. 
 
Sual: Her şeyde mi suret var? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Cenab-ı Hakk için suret var mı? Suret-i Rahman dediniz ya. Cenab-ı Hak, insan, 
kainat. 
Elcevab: Oralara gireceğiz.  
 
Suretin tuhaf tarafı; maddî vücudu yok. Esîrden değil, atomdan değil ama var, ama 
mahluk. Vücudsuz vücud.  
 
• Suretin hacmi ve kütlesi yoktur ama her şeyin ifade edildiği zemin.  
 
Sual: Zaman gibi? 
Elcevab: Zaman; Levh-i mahv ve isbatın hakikatıdır, ki orası esîrdir. Esîrin en latifîdir. 
Zaman; Dehr esmasına bakıyor.  
 
Sual: Suret perde gibi mi? Sîret de onun içindekiler mi? 

Kab-ı Kavseyn 

Ene’lerin cem’i. 

Siret 

Sıfat 

Ahlak 

Suret 
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Elcevab: Evet, daha has. Suret herkeste geneldir, sima ise sana has kimlik. Genel 
bedenime sima denmez, suret denilir. Sima yüzüme denir, genele denmez.  
 
Sual: Parmak izi gibi mi? 
Elcevab: Evet, parmak izi à sima. Parmak, el ama herkeste aynı. Bu da suret.  
 
Kâğıdı yakınca ortaya çıkan kâğıda benzemiyor. Dünya suret, insan da bir suret. 
Aldanmışız. Bu kâğıt ama yakınca hala kâğıt mı? Değilmiş, kâğıt olarak gözüküyor.  
 
Sual: Amaç suretten sîrete mi geçmek? 
Elcevab: Evet. Dünya bir surettir diyor, dünya bir nefistir diyor. Yani burada ahireti, 
“ayn-ı zahir içinde hakikatı müşahede” edeceğiz. 24.Sözde geçiyor. Bu dünya zahirdir. 
Ahirete geçmeden ahireti seyredeceksin. Avam ahireti, ahirete geçtikten sonra 
görecek. Havas ise; keşf-el kubur cinsinden olan mezarın içindekileri görüyor. Bu 
dersler de bize ayn-ı zahir içinde hakikatı müşahede ettirecek, yaşarken.  
 
Sual: Kâğıdı yakınca ortaya çıkan sîret, sıfat ve ahlak mı? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: O zaman yanma hadisesi kâğıdı aslına götürüyor, dönüştürüyor? 
Elcevab: Evet. Mesela bir nur gözükür, bir duman gözükür, bir de yakar (ısı). İlk önce 
nur gözükür. Isı gözükmez. İkinci derecede duman gözükür. Isıya elini sokarsan 
gözükür. Adamın ilk önce sıfatı gözükür. Sonra sîreti gözükür. En son ahlakı gözükür. 
Ahlak; huyların cem’idir.  
 
Sual: Sîret, hissedilir mi? Isı gibi mi? 
Elcevab: Evet, onun gibi.  
 
Sual: Kâğıtta donmuş güneş var ya. Surette de dondurulmuş ahiret mi var? 
Elcevab: Çok güzel. Odun; dondurulmuş güneştir. Odunu yak, bak. Çıkan neye 
benziyor ve nereye heyecanla gidiyor. Geldiği yere gidiyor. Her şey aslına uruc ediyor.  
 
• Buzdan tâ esmaya kadar olan meratibler kendilerini Arş’tan sonra suretler olarak 

ifade ederler. Yani yatay ve dikey boyut olarak gözüküyor.  
 
Sual: Niye Arş’a kadar? 
Elcevab: Arş’a kadar suretin zahirîsi var, ondan sonra yok.  
 
Sual: Niye? 
Elcevab: Kaldıramıyor, taşıyamıyor.  
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• Suretler; hakikatların zeminidirler.  
Cismaniyetin suretleri à Arş’a kadardır. Suret; atom değil, esîr değil, madde-i 
hayattır, hayat maddesidir. Onun için suretin hacmi yoktur, kilosu yoktur. Et, cilt 
atomdur. Bu değil suret. Hepsi birbirine bindirilmiş. Şu simada ruhum var, karakterim 
var, kimliğim var, hırsız mıyım, namaz kılıyor muyum, Nurcu muyum, Süleymancı 
mıyım, Fransız mıyım, Alman mıyım, hatta biraz daha gözlüğünü değiştirsen ahiretteki 
yapısını görürsün. Ama kendisinin atom cinsinden vücudu yok, madde-i hayattır. Arş 
ile Arş-ı a’zam arasında à ayn-ı hayattır.  
 
Sual: Surete, ruhun atomu diyebilir miyiz? 
Elcevab: Diyebilirsin, yani dibine inme adına. Evet, güzel. 
 
Suret yüzdedir ama kilosu yok, hacmi yok. Mesela hâletleriniz değişti, asabî oldunuz 
veya maneviyat. Ama sima değişmiyor. Adam namazsız mı değil mi simadan belli 
oluyor. Bazı simalara bakmaktan ruhunuz sıkılır. O sima o ruhu taşıyor.  
 
• Suretler mümkinat alemlerine bakıyor. Tâ Arş’tan başlar.  
• Hareketler de suretlerdendir.  
 
Sual: Niyet suretin neresinde? 
Elcevab: İçerden başlayayım: ruhtaki ahlakın dışa vuruşu niyetlerdir, niyet olarak 
gözükür. Niyet; dimağı, fikri harekete getirir. Dimağ da söze, bakışa, fiile dönüştürür. 
Amellerin ruhu; niyettir. O niyetlerin ruhu da; ihlastır. İşte ruhtaki ahlak, huy, temayül, 
meyil, hassasiyet, tarafgirlikler meyil olarak dışarıya çıkar. O meyil, dimağı harekete 
geçirir. Yani öyle düşünürüz, hayal ederiz, tasarruf ederiz. İşte bu suretler, konuşmalar, 
mimikler, görüntüler, yaşı, kilosu, davranışları, siması hep niyetten kaynaklanıyor. 
Niyete göre, simalar değişir, suretler değişir. Niyet; daha batındır. Suretler senin 
ihtiyarına bağlı değil. Bu sureti almam benim elimde değil. Ama bunu değiştirme benim 
elimde. Ağacı değiştiremiyorum ama çekirdeğin genetiğini değiştirebilirim. Niyetinizi 
değiştirin, simanız değişir. Namaz kılınca nuranî oluyor. Namaz kılmıyorsan çökmüş 
bir vaziyetin var.  
 
Sual: Suret mi niyetten etkileniyor yoksa niyet mi suretten etkileniyor? 

Dünya kâğıttır. Onu yakmak ise; ilimdir. Ayn-ı 
zahirde hakikatı müşahede etmektir. Güneş değil 
midir şimdi bu ateş?  
 
Sual: Suret hiçliktir diyebilir miyiz? 
Elcevab: Hayır, hiçlik diyemeyiz.  
 
Ölenin yakalanılan tarafını gömün. Yakalanmayan 
tarafı gitti, o ölmedi, kurtuldu. Kim ölecek? Kim 
kendisini beden olarak, suret olarak ifade ediyorsa, 
o ölecek. “Ölen hayvan imiş.” Ruhçular ölmez. Ruh 
bedende hapisti, kısmen ölüydü.  Çıkınca, kurtuluyor 
ve hayat buluyor.  
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Elcevab: Az önce dedim. Niyet daha enfüsîdir. Niyetin dışa vuruşudur; suret. 
Niyetten etkilenir. Yani niyetin donmuş halidir; suret. Niyetini düzelt, suretin değişsin. 
Surete dokunamıyorum ama birisine hainlik yaparsam veya namaz kılmazsan suretim 
siyahlaşır.  
 
Sual: Hareketler de surettir dediniz. O zaman hareketlerden de niyeti ortaya çıkıyor? 
Elcevab: Aynen, niyeti çıkıyor. Niyetini ortaya koyuyor suret. Adam düzgün gibi 
gözüküyor ama seni sarmıyor. Sanki niyeti iyi değil diyorsun. Suret aldatabilir ama 
sima aldatamıyor. Yani sana yalan konuşabilirim, yemin edebilirim ama sima yalan 
konuşamaz.  
 
Sual: Sima daha derin sanki surete göre? 
Elcevab: Evet, daha hususî. Suret daha genel, kapsayıcı.  
 
• Simalar zahirde sırf yüzün ifadesi iken; suretler bedensel her keyfiyete deniliyor. 

Yürümesinden tut eşyaların tavır ve davranışlarına kadar içine alıyor suret.  
 
Sima sırf yüzü ifade ediyor, suret ise bütünlüğü ifade eder, kapsar.  
 
• Suretlerde gidişat, icraat görünüyor. Mevcudat suretlerdir. Simalar ise yüze hastır.  
 
Sual: Rahman surete, Rahîm simaya mı bakıyor? 
Elcevab: Evet, doğru.  
 
• Kainatın devrü deveranının tümüne suretler. Simayı da kapsıyor.  
• İnsanın hem simasını, hem davranışlarını, hem suretini oluşturan à sîret, sıfat, 

ahlak alt yapısından geliyor. Yürümesi, konuşması, mimikleri, siması, rengi ve 
bütün her şey, yani dışarıya çıkan her şeyin bütünlüğüne suret. 

 
Suret; konuşmak, bakmak, hareket etmek, kilosu, hacmi, her şeyi. Bunlar nerden 
kaynaklanıyor, besleniyor? Sîret, sıfat, ahlak. O tarafının bir tanesini veya bütününü 
gösteriyor.  
 
Sual: Münafığı nasıl tefrik ederiz? 
Elcevab: Mesela yalan konuşur, sözünde durmaz. Bak davranıştan, suretten 
yakaladın. Çünkü surette konuşmak, davranış, ses, hareket, kilo vs var. Münafığın üç 
sıfatı var: 1-konuştuğu zaman yalan söyler 2- sözünde durmaz 3-emanete ihanet eder. 
Bunların hepsi fiil. Surete bakıyor. Siz münafık olamazsınız. Çünkü münafık şuurludur. 
Münafık sana münafıktır, kendine münafık değil. Kendini biliyor, münafık olduğunu 
biliyor. Evde hiç kimse olmadığı halde namaz kılıyorsan, sen münafık değilsin. Her 
namaz kılmayan mı münafık? Hayır, münafık şuurlu kılmaz. Peygamber asm: 
“Mü’minle kafir arasındaki en büyük alamet namazdır.” ve “İman ve küfrü ayırt eden 
alamet namazdır.” Onun için Hanbeli mezhebinde namaz kılmayan kâfirdir. Hak 
mezhebdendir! Amel imandan değildir ama Hanbeli mezhebi “namaz hariçtir” diyor. 
Hanbeli mezhebi namazı imanın şartlarına koymuş. Tek başınıza bir yerde dua 
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edebilmek, namaz kılmak à münafık olmadığınızı gösteriyor. Kâfir ise alenen 
karşındadır. Münafık içimizdedir.  
 
Sual: Bu sîma hakkında söyledikleriniz yüzde yüz müdür? Yani adamın sîmasına 
bakıyorsun hoş bir insan ama… 
Elcevab: Ticaret yaparken, kız verirken, kız alırken tedbirle hareket ederim simaya 
bakarak. Ama yüzde yüz hükmedemem. Yüzde yüz hükmetmem için, vahiy olması 
lazım. Bu sana şunu kazandırıyor: tedbirli davranıyorsun. Mesela ortaklık yapacaksın, 
adam kel. Onun ahlakı ağır olur. Ortaklık yapacaksın, adam şişman. Bu çok konuşur. 
Eksiklik değil. Ona göre tedbir alacaksın. Bunlar Müslümandan Müslümana kavga 
olmadan önce kavgayı önlemek içindir. Ben mesela seyahat ederken kel insanla daha 
temkinli konuşurum, ahlakı ağır olur. Bana bir şey demez ama içine atar o sözümü, o 
davranışımı. Bu bilgiler Müslümana merhamettir.   
 
Sual: Nasıl öğreneceğiz biz bunları? 
Elcevab: Sakın öğrenmeyin. Bu sefer yaşama sahanız daralır.  
 
Sual: Bazen bakıyorsun ki çok nurlu bir adam, Nurcu gibi gözüküyor ama kafirlerin 
önde gideni çıkıyor. Bazen de bakıyorsun tipinde meymenet yok ama adam imanlı 
mü’min çıkıyor. O muvazeneyi nasıl tutturacaksın? Nefis karışmıyor mu bazen? 
Elcevab: İşte bu kişinin kendi donanımına bağlı. Mesela konuşurken gözleri birbirine 
bağlı. Ses ve göz. Bu sima değil. Sözüyle gözün oynaması. Siyahlığın büyüyüp 
küçülmesi. Göz saçaklarıyla da irtibatı var vs. Yani bunlar zandır, temkinli olmamıza 
sebebiyet veriyor. Ona hükmetmeyiz. Hüsn-ü zan üzerine dururuz ama temkinli oluruz. 
Senin dediğin çok istisnadır, azdır. Genelde yüzde doksan delildir. Namaz kılanla 
kılmayan bellidir. İmam-ı Ebu Yusuf sesten anlarmış kişinin karakterini, kendisini 
görmese de. İmam-ı Muhammed kokudan anlarmış adamı, kendisini görmeden. İmam-
ı Azam abdest suyundan anlarmış kişiyi. Her şey her şeyle alakalı. Aynı zamanda da 
çelişkili. Biz avam olduğumuz için biz karıştırırız. Ama sen tarikatçı mı, nurcu mu, 
Süleymancı mı simadan tanırsın. Dinî cemaatler bile belli. Gir nurculara. Eğer aşina 
olmuşsan grublara kim hangi gruptan olduğunu bilirsin. Tahkikçi mi, taklitçi mi belli.  
 
Sual: O da sirayete mi bakıyor? 
Elcevab: Evet. İlle görüntü değil. Onun sana yüklediği haller, sirayet sende 
uyandırıyor. Sureti iyi, doğru konuşuyor, eli-ayağı da düzgün ama valla için ısınmadı 
diyorsun. Bu, sirayetten kaynaklanıyor. Birbirine geçişler var. 
 
Sual: “Simahum fivucuhihim min eserissucud” ayeti buna bakıyor mu? 
Elcevab: Evet, aynen. Onların simasından belli ne halt işledikleri. Secde ettikleri 
simalarından bellidir, diyor ayette.  
 
Sual: Nasıl yaşıyorsa, o yansıyor mu? 
Elcevab: Aynen. Çünkü şu görüntün bütünün görüntüsüdür.  
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Ölüm aynen böyledir: Ölüm; bu nurun hapisten çıkışıdır. Bu gördüğünüz renk ruhtur. 
Ölüm işte bize böyledir. 

 
 
Sima aldatabilir ama şu üç şey aldatmaz: yalan konuşması, sözünde durmaması, 
emanete hıyanet etmesi. Gözüne bakarak yalan pek kimse söyleyemez. 
Söyleyebiliyorsa çok usta bir yalancıdır. Simada renk: beyaz olmuşsa korku var, 
pembe olmuşsa şehveti veya heyecanı artmış.  
 
• Bir şeye bakmak için kullanılandır; suret.  
Anlamak için kullanılan malzemedir; suret. Onu tanımak için.  
 
• Suret: gidişat, icraat, dönen işler, sergiler var, sofralar var, şimendiferler, depolar, 

techizatlar var à bunların hepsi suret.  
 
Çünkü 10.Söz surettir diyor. Bir suret var, bir de hakikat var. Suret; hakikattan meded 
alır. Şualar 76: “…suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır.” Batının dışa 
vuruşudur. Esmasına göre şekil alıyor kişi. Cilve, cemal, nakış, sanata göre şekil alıyor.  
 
Sual: O zaman suretin derinine inen, hakikatı görüyor? 
Elcevab: Evet. Surete biraz dikkat ettiğin zaman hakikat ehli oluyorsun zaten. 
Hakikatbîn odur.  
 
• Harici içsel aleme taşınan; suret.  
Ekrana baktınız, içeriye taşıdınız. Bana baktınız, içeriye aldınız. Sesimi duydunuz, 
içeriye taşıdınız. Az önce yaktığım kâğıtları kokladınız, içeriye taşıdınız. İşte içeriye 
taşınanlar hep surettir.  
 
Sual: Daha önce “damar” dersi yapmıştınız. Damar ile alakası var mı? 
Elcevab: Evet, var. 
 
Dışardan içeriye giren suret. 
• Aynı zamanda hayal ve duygularımızın cereyan ettiği yerdir; suret.  

 
Cesed à kağıttır. Çıkan à ruhtur, 
kurtuluştur. Bu nur bu kağıttan kurtulduğu 
gibi. Kağıtta hapisti. Hatta zulmediyorlardı 
kağıt iken. Üzerine bir sürü şey çizdiler: 
araba, kadın, tuvalet yaptılar vs. Oysa 
böyle bir şey değildi bu. Buna neler 
yaptılar! Ölüm kurtuluştur. Hapisten 
sıyrılmaktır. “Abi öldü!” Kim bu tepside 
yandıktan sonra geriye kaldıysa, o öldü. 
Onu da kefenleyin. Yakalanan ölmüştür. 
Kaçan ölmemiştir. Kaçabilmiş! Demek ki 
canlı! Kalan nefistir. Hala duman çıkarıyor 
bak. 
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Nokta-i Nazar: Suret; suretlerden besleniyor. 
 
• Âhirete gönderilenler; mümkinattan giden suretlerdir.  
Âhirete gidenler suretlermiş. Dünyada icraatlar yapılıyor, filmler çekilip ahirete gidiyor. 
Suret denilince şak fotoğraf değil. Duyguların, hislerin, mimiklerin, davranışların, 
endamın, boyun. Suretler canlı ve şuurludur. Dırrrrrt. Ampul saniyede atmış defa yanıp 
sönüyor. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için ampul devamlı yanıyor 
sanıyoruz. İnsan da kayyumiyet tecellisi olarak var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, 
ilimden kudrete, kudretten ilime. Dırrrrrt. O kadar çabuk oluyor ki, sen devamlı var 
gözüküyorsun. Halk-ı cedid. Aldanıyoruz. Her andaki sen gittin bile. İnsan mevcudatın 
hızıyla değil, ruh hızıyla hareket ediyor. Ruhun gidip gelmesi ruh seviyesinde oluyor. 
Hayalin gidip gelmesi hayalin seviyesinde oluyor. Hepsi ayrıdır. Mesela adamın aklı 
başına geliyor ama daha şuuru gelmemiş. Gidip geliyoruz ama paket olarak değil! Ruh 
daha çabuk, hayat daha yavaş, hayal, fikir vs hepsinin kendi hızına göre oluyor.  
 
Nokta-i Nazar: Saat gibi. Saniye, dakika, saat. Hepsi farklı hızda. 
 
Aynen. Saat surettir. Saat yavaş hareket ediyor. Bir saatte atmış tane dakika dönüyor. 
Ama zaman aynı. Saat bir defa dönüyor, dakika atmış defa. Saniye ise, bir dakikada 
atmış defa dönüyor. Suretler farklı, zamanlar aynı. Yani bir saatte aldığı mesafe (suret) 
bir dakikanın ayna zamanda aldığı mesafe de suret.  
 
Sual: Gözünü geliştiren ağabeyler buna bakabiliyor mu? 
Elcevab: Evet. Gözünü geliştiren derken gözlük takan değil. Maneviyatı gelişmiş 
olması lazım. Senin sesinden anlar senin ne olduğunu. Soru sormandan anlaşılır neyi 
sormak istediğin. Onun için dershaneye biri geldiğinde adını, memleketini, yaşını, işini 
sorarlar. Senin tarih kronolojini çizmek için değil, sorduğu sorularla senin içine girmeye 
çalışıyor. Soruya verdiğin cevaplarla, tabirlerle, üslubunla, ses tonunla, mimiklerinle 
seni tanımaya çalışıyor. Konuşmalarından içini seyrederken tevhid dersi mi, haşir dersi 
mi, lahikalardan mı yapayım diye seçer.  
 
• Eşyanın en son mertebesini biz hafızaya alıyoruz. Hakikatından kopuk değil. 

Eşyanın hakikatını taşıma formatıdır; suret.  
Benim şu anki simamı hafızaya alıyorsunuz. Alıyorsunuz ama bunun altında dırrrrt’lar 
var, nice Hasan-ı aherler var. Hislerin, fikirlerin, duyguların dırrrt sima olmuş. Simada 
bir sürü manalar var. Manaların cem’idir; suret. Bu sureti içeriye taşıyoruz. Taşıma 
formatıdır. Senin hâletini içeriye alıyor.  
 
• Bu format da ruhun inkişafına malzeme surettir ama arkası dolu.  
İçeriye aldığım şeyle benim ruhum değişiyor. Mesela haram-ı nazar nisyan veriyor.  
 
Güneş; nim-nuranîdir, yani yarım nuranî. 150 milyon km’den güneş kendisini böyle bir 
çiçek suretinde inşa ederse; tam nuranî olan ruh ve hayat ve akıl karşıyı nasıl inşa 
etmesin! Amel defterinize çizilen haram çizgisinden bahsetmiyorum. Karşıdan gelen 
açık-saçıklara baktığın zaman ondaki cin, ondaki buhran, ondaki panik, ondaki ailevî 
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sorun, ondaki içsel sıkıntılar eğer senin formatın yoksa, koruman yoksa, masken 
yoksa, bu işte şuurlu değilsen, baktığın anda şuurlu à kopyala yapıştır içeriye giriyor. 
Bu sefer sende kâh bir hafta sonra, kâh bir sene sonra onun hâleti sende güçsüz 
olduğun zaman yansıyor. Göğsümü ateş bastı diyorsun. Kendimi kötü hissediyorum 
diyorsun. Veya eşim beni aldatıyor gibi geliyor diyorsun. Sebebini de bilmiyorsun. 
Meğer iki sene önce seyrettiği bir kadın “kocam beni aldatıyor mu” diye düşünürken 
bakmıştı, işte o aktif oldu.  
 
Bazı kapılar veya bilgisayarlar sesle açılıyor. Sadece ses yetmiyor, üslûb da önemli. 
Sese göre cihaz açılıyor da surete göre niye açılmasın? Zaten marketlere girerken 
suret görünce kapı açılıyor. İşte sen de harama bakınca, kapıdan tak diye senin içine 
giriyor. Kadın içeriye giriyor. Bu bir şey değil daha. Kadının kadına girmesi daha beter 
yapıyor. Açık-saçık kadının bir kadına girmesi daha beter yapıyor. Günahından hariç, 
hâlet-i ruhiyesinden hariç, seyreden kadında erkeklik inkişaf ediyor, reculiyet oluyor.  
 
Sözler 727: “Memnu’ heykel, suretler: Ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riya, ya 
müncemid hevestir. Ya tılsımdır: Celbeder o habîs ervahları.” Suretler à celbeder. 
Ya habîs ervahları, ya da âlî ervahları.  
 
 
 
 
 
 
 
25.07.2015 
Zeytinburnu/İstanbul 
 



SURET-3 
Bu gördüğüm her şey nedir? Varlığı sorguluyorum 

 
Biz donmuş, yığılmış bir et parçası değiliz. On sekiz bin alemin hulasasıyız, kavşağıyız. 
İstediğin yöne çıkabiliyorsun, her yöne çıkabiliyorsun. Böyle bir alem insanda cem 
olmuş. Orda seyahat edeceğiz.  
 
Suret; sima değildir. Sima ayrıdır, kimlik ve kişiliğidir. Suret ise; yaşım, cinsiyetim, 
enim, boyum, kelam vs.  
 
Mukaddime: 
• Sima; ruhun malzemesidir. Mümkinat ile ruh arasındaki ilişki-çelişkinin bağlantı 

vesilesidir; sima. Ruh bu suretle tedenni veya terakki ediyor. Ruh bozuluyor, 
düzeliyor. Yani suret hakikatsız değil; arkası, içeriği dolu.  

 
Suretlere baktığınız zaman bazı suretler sizi, ruhunuzu çökertir. Bazı suretler de 
ruhunuzu yüceltir. Haramlar ruhu çökertir. Bazı suretler engerek yılanı gibi sokar. Yani 
sureti seni rahatsız eder. Oysa henüz bir şey demedi. Mesela birisine bir şey sorsan, 
o da reddetse. Bir reddetme şekli sözle olur: “Git ya!” der. Bir de sima ile reddetme 
olur. Kafayı çevirir ve yüz ifadesinden “Ne diyor bu ya!” dediğini anlarsın. Hangisi seni 
daha çok rahatsız eder? Bir şey demeyen seni hiç kale almıyor. İşte ruhu yücelten ve 
çökerten malzeme suret.  
 
Su ile bir ilişkim var ama kağıt ile su arasında bir çelişki var. Varlıkta ilişkiler var, 
çelişkiler var. Mesela yer çekimi, merkez kaç ve merkez çekimi. Karanlık var, aydınlık 
var. Büyüme var, yanma var. Eşyanın böyle birbiriyle ilişkisi var. Farklılıkları bir bütün 
olarak görüyorsunuz. Bu suret. Suret denilince sakın yüz zannetmeyin. Yüzdeki 
simadır. Sima bana aittir, hususîdir, kimsede yoktur. Seninkisi de kimsede yoktur, 
orijinaldir. Senin bir de yedeğin yoktur. Suret ise simayı da alıyor. Komplesine suret 
denilir. İşte ruh harama bakınca bozuluyor, bir şeye bakıp tefekkür edince yüceliyor. 
Ruhun bozulmasına ve düzelmesine sebeb olan malzeme zeminidir deposudur; 
suret.  
 
• Sureti anlamak, değer vermenin bir yolu da suretin yok olduğunu düşünmektir. 

Olmasaydı ne olurdu? Oldu da onun tersi mi oldu? 
Bazen bir şeyi anlamak için “nedir?” yerine “ne değildir?” sorulur. Suret olmasa ne 
olurdu? İşte suret de onun tersidir. Bu kadar nimettir. Düşünsene suret yok. Yani 
simam yok, hanımın yok, çocuğun yok, çiçek yok, şekil yok, tip yok görüntü yok yani. 
Ne olurdu? Görüntü oldu, o kadar nimet oldu. Şekil yok. Hanımın şekli yok, çocuğun 
şekli yok, çiçeğin şekli yok. Sesler var. Neredesin diye sorduğunda kodlarla 
konumumuzu bildirecektik. Sanki uçak mermi atıyor.  
 
• Zamanların ve mekanların cem olduğunun tezahürü. Suret; zamanı da zemini de 

içine alıp barındırandır. Zamanların ve mekanların konulduğu yerdir; suret. 
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Zaman ve mekanın cem’i suret: Suret olmasaydı, zamanı belirleyemezdik. Mekanı 
da belirleyemezdik. Ne olduğu bilinemezdi. Einstein zamanı mekanda aramıştır. 
Zaman mekandadır, hareketidir. Benim çalışmamda mekan zamandadır ama o da 
değilmiş. Zaman; surettedir.  
 
Nokta-i Nazar: Biri mülk, biri melekut.  
 
Aynen. Buz à mülktür. Su à melekuttur. Mekan; zamanın vücud-u haricîsi, mülk 
tarafı. Su à zamandır. Buz à mekandır. Birbirinden ayrı düşünemezsiniz. Mekan; 
zamanın vücud-u haricîsidir. Mekanın batınısı ise; zamandır. Üstad zamana “nehir, 
şerit, hareketin levnidir. Zaman ve mekan olmasaydı, suret de olmazdı. O zaman suret; 
zamanı ve mekanı içine alandır. Allah kainatı yaratırken, mekanı yaratırken nereye 
koyacak? Zamana koydu. Zamanı da mekana koydu. İkisinin cem’i; suret.  
 
• Suretler hakikatları ifade ederler.  
Suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır: Bir Japon bir feylesof ve aynı 
zamanda isuzu denilen dinin öğretilerindendir. Araba markası gibi gözüküyorlar 
(Nissan, Mitsubishi vs), Japonya’da dinlerin isimleridir. Bu feylesof “Suret nedir” 
hakkında kitap yazmış 430 sayfa. Adam ömrünü vermiş buna. Zaten onun öğretisi, din 
suret üzerine kurulmuş ve uğraşmış. Suret nedir diye anlatmaya çalışmış. Üstad ise 
Şualar 76 da suret için şöyle bir cümle söylüyor: “Nasıl ki cesed ruha dayanır, ayakta 
durur, hayatlanır ve lafız manaya bakar, ona göre nurlanır ve suret hakikata istinad 
eder, ondan kıymet alır.” Buzdan suyu alın, ne olur? İşte manayı da lafızdan alın, lafız 
da böyle olur. Veya cesedden ruhu almak buzdan suyu almak gibidir. Mesela 
“Elhamdülillahi Rabbilalemin.” Yazı sesime hiç benzemiyor. Ama onu içinde gizli 
barındırmış. Doğuştan âmâ biri hiç sesten, okunuştan harfleri hayal edebilir mi? Sesten 
şekle gidemezsiniz. Şekilden de sese gidemezsiniz. “Suret hakikata istinad eder, 
ondan kıymet alır.” tek bu cümleyi adam 430 sayfada anlatmak istemiş, anlatamamış. 
Yani benim şu görüntüm batının dışa vuruşudur. Mesela kirazın rengi niçin öyledir? 
Taşımış olduğu mananın dışa vuruşudur. İnsanda ahlak da gözüküyor, yaşı da 
gözüküyor. Dolayısıyla dışa vuran, batını dışa taşımış. Soğan yiyenin ağzı koktuğu gibi 
suret; hakikatları taşır, hakikatların dışa vuruşlarıdır. Hakikat nedir? Hakaik-i eşya-
i sabitetun. Yani esmaların bütünlüğüdür. Bakarsınız Sâni’ gözükür, bakarsınız 
Rahman gözükür, bakarsınız Hakîm gözükür, hikmet gözükür vs.  
 
• Suretler kudrete istinad ederler, yani ilmî vücudların vücud-u haricîleri, kılıfları ve 

libaslarıdır.  
Çekirdekteki programa ilmî vücud deniliyor. Kudret taalluk ederse mahluk olur. Kudret 
taalluk etmemiş programa à ilmî vücud. Programa kudret taalluk edip de programı 
dışarıda gösterirse şekil olarak à ona mahluk denilir.  
 
• Lem’alar 240: “…kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye 

vücud-u haricî verir; göze gösterir, nukuş-u hikmetini okutturur.” Demek ki suret; 
kudretin donmuş halidir. Kaynağı, mahiyeti ise; kudret sıfatıdır. 
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Zaten fizikte e=mc2. Madde; yoğunlaşmış enerjidir. Kuvvetin Arapçası enerjidir. Biraz 
daha Arapçası kudrettir. Yani şu beden; donmuş enerjidir, donmuş hayattır, donmuş 
maddedir. Buzdan içeriye doğru gider gibi sırlayalım: Bu beden donmuş ettir à yani 
donmuş kudrettir à yani donmuş hayattır à yani donmuş his ve şuurdur à donmuş 
akıldır à donmuş ruhtur. Kâğıt; donmuş güneştir. Odun; güneştir. Odunu yakın. Ne 
çıkıyorsa onun donmuş halidir. Odundan güneş çıkıyor, güneşe gidiyor.  
 
• Suret; donmuş enerjidir, kuvvettir, güçtür. Zannetme ki, vücud-u ilmîsi var. Suretler 

mahlukturlar, vücud-u haricîdirler.  
• Suret “şey” adını alan, sıfatını alan her şeye giydirilmiş libastır.  
Şey-i evvel, Şey-i ahir. “Şey” demek mahluk.  
 
• Her manaya giydirilmiş libastır; suret.  
Kelam surettir, çünkü manayı barındırıyor. Her manası olanın kendi vücud-u 
haricîsine suret deniliyor.  
 
Sual: Mec’ulde suret var mı? 
Elcevab: Mec’ulde, içerde belirleniş yoktur.  
 
Sual: Mec’ulün sureti var mı? 
Elcevab: Yoktur.  
 
Sual: Suret Arş-ı azamdan mı başlıyor? 
Elcevab: Arş’tan başlıyor, çünkü Arş-ı azam cevherler memleketidir.  
 

  
 
Çünkü suretten maksad şu: Suret mülktür, buz gibi. Buzun suyu gibidir suretin batınısı 
olan ahlak, sıfat ve sîret. Mi’raç surettir diyor ama suretin hangi sıfatıdır? Çünkü mi’raç; 
Kab-ı Kavseyn’e kadardır.  
 
Sual: Ruhun rengi olması, sureti olmasını nasıl anlayacağız? Yani ruhun rengi varsa, 
sureti de var.  
Elcevab: Sureti var ama suretin ahlak yapısı var. Ahlak; huyların, hulukların cem’i. 
Ahlak, sıfat ve sîreti bir tencereye koy, karıştır, dünyaya koy à bu suret.  
 

Sual: Ruha da suret giydirilmiyor mu? Hani suret-i 
Rahman var? 
Elcevab: Mi’racın sureti; mebde ile münteha arasındaki 
hayt-ı ittisaldır. Mi’raç; Muhammed asm’ın terakkisinin 
suretidir. Yani Ahmed ile Muhammed arasındaki 
hakikatın suretidir. Mi’raç, Kab-ı Kavseyn’e kadar 
olmuştur. Suret üç donanımdan meydana geliyor. Suret; 
sîrettir, sıfattır, ahlaktır. Ahlaksa à Arş-ı azamı 
barındırıyor. Sıfatsa à Levh-i mahfuza kadardır. Sîret 
ise à Arş’a kadardır. O zaman suret bazen sıfat 
makamında kullanılıyor.  
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Şecere-i Hilkat haritasında Ahlak, Sıfat, Siret ve Suret: 
 
• Sureti        à Suret  à Cesed à Alem-i Şehadet à İsm-i Zahir 
• Kanuniyeti à Siret  à Vicdan à Alem-i Gayb à İsm-i Batın 
• Hakikati      à Ahlak     à Kalb à Arş   à İsm-i Ahir 
• Mahiyeti      à Sıfat    à Ruh à Arş-ı. Azam à İsm-i Evvel 
 

(Videoda anlatılanın dışında, suretin şecere-i hilkatte karşılıkları ve sureti, kanuniyeti, 
hakikati ve mahiyeti bu derslerin düzenlendiği tarihte (2021 yılı) tekrar müzakere 
edilmiş yukarıda ifade edildiği şekilde olabileceği değerlendirilmiştir.) 

 

 

 

Suret

sîret

sıfat
âhlak

Kab-ı Kavseyn 

Ene’lerin cem’i. 

Siret 

Sıfat 

Ahlak 

Suret 
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Nokta-i Nazar: Biz mi’raç deyince bütünlük olarak diyoruz ama aslında mi’racın bir isra 
kısmı vardır, bir de mi’raç kısmı vardır. İkisini hep birlikte kullandığımız için 
çözemiyoruz.  
 
Aynen. Mi’racı üç konuda kullanacaksın:  

1-Mescid-i Aksa’ya kadar, 
2-Arş’a kadar,  
3-Kab-ı Kavseyn’e kadar.  

 
Arş’tan Kab-ı Kavseyn’e Refref ile gitmiş. Arş’a kadar ise Burak ile gitmiş. Burak à 
zanlardır. Allah hakkında düşüncesi, zanları vardı. Görmedi önce kendisi ama keşifleri 
var. O alemler hakkında düşünceleri, bir itikadı, zanları var. Mi’raca gittiği zaman ilk 
defa yeni bir şey görüyormuş gibi şaşırmadı hiç. Hayrette kalmadı. Sanki beklediği şeyi 
gördü. Tanıdığı, bildiği gibi gördü. Yabancılamadı. Bocalamadı. 
 
Peygamber asm yaşarken zannettikleri şeyleri mi’raçta aynen gördü. Öyle bir yakîn-i 
imanı vardı ki, hiç şaşırmadı. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. İtikadı 
yalanlamadı. Ömründe ilk defa ampulü gören şaşırmaz mı? Buradan mı ışık çıkıyor 
diye şaşırır, hayret eder. Bizim için gayet normal, alışılmış bir şey. Resulullah asm da 
mi’raçta böyle şaşırmadı. Nasıl bir iman? Tam mutabık. Zanları ile hakikat aynı.  
 
• Suretten maksad, yani alt veri tabanı sîret, sıfat, ahlaktan beslendiği için, ihata 

etmek zordur. 
Suretin batını sîret, ahlak, sıfattır: Bir buçuk senedir suretin sırf zahirine çalıştım. 
Ağacın çekirdeğine batın, ağacın meyvesine ahir, ağacın görüntüsüne zahir, ağacın 
içindeki makine batın. Biz suretin zahirisini, ağacın görüntüsünü konuşuyoruz. 
Feylesofların, düşünürlerin cevelan ettiği konudur bu ders. Emirdağ 1-146 da Üstad 
“İnnallahe halakal insane ala suretirrahman” (Hadis), yani Allah insanın suretini à 
suret-i Rahman olarak yaratmıştır. O zaman zahirciler, mealciler, Vehhabiler insanın 
zahirî görünüşüne Rahman diye bakmışlar. Üstad bu hadisi şöyle yorumluyor: 
“…suretten murad sîrettir, ahlâk ve sıfattır.” yani batındır. Buzdan murad sudur. Dışa 
vuruşudur.  
 
• Sureti ihata etmek zor olduğundan hududunu tesbit etmek zordur.  
Suretin batınısı olduğundan, kayıt etmek zordur.  
• Nereden başlıyor, nerede bitiyor tesbiti zor olmuş. Çünkü bazen sıfatlarını 

kullandığı için suret şeklini daire-i ilimde giyerler.  
Daire-i ilimde programdır. Daire-i kudrette ise şekle bürünürler, vücud-u haricî giyerler.  
 
Sual: Cismaniyet ile suretin nasıl bir bağlantısı var? 
Elcevab: Suret; donmuş cismaniyettir.  
 
Sual: Suret varlık mıdır? 
Elcevab: Evet. Eşya, ses, vesvese de surettir diyor Üstad. Varlık nedir diye 
konuşuyoruz. Varlık surettir. Varlık anlayışını sorguluyoruz.  
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Sual: Cismaniyetten mi geldiniz bu varlığı sorgulamaya? 
Elcevab: Evet, aynen. Bu varlık nedir? diye sordum kendime. “Var” ne demektir. 
Cismaniyete baktım, çalıştım. Ama bu sefer “cismaniyet”, varlık dedi ki, sureti 
çözmeden beni çözemezsin. Surete girdim, tam bitiriyordum, “simayı” çözmeden beni 
çözemezsin dedi. Tam simayı çözüyorum, bu sefer “karanlıkla zulmeti” çözmen lazım 
dedi bana. Karanlık ve zulmeti çözdüm, tam bitiriyordum, “ademle vücudu” çöz dedi. 
Ademle vücudu çözdüm, ders yaptık. Sonra geri geldim, simayı çözdüm. Meğer ters 
başlamışım. Adamın paltosunu, gömleğini çıkarmadan vücudunu anlamaya 
çalışmışım.  
 
Adem; buzun suyu gibidir. Mekansız mekan, zamansız zaman, varlıksız varlık. 
Varlığın ifade edildiği zeminsiz zemindir; adem. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Varlığı 
neyin üzerine kurdu? Ademin üzerine kurdu. Mekan mı? Değil. Değil de değil. Bir ve 
sıfır.  
 
Simanın batını; letaif-i re’fet ve dekaik-i şefkat ve şuâat-ı merhamet-i İlahiye (Sözler 
9). Yani sureti suret anlamayın. Varlığı sorgulama dersidir bu. Varlık nedir? Çünkü 
suret varlıktır, varlık da surettir.  
 
• Nakkaş-ı Ezelî’nin yazılarının yazıldığı zeminidir; suret.  
• Herkesin niyet ve nokta-i nazarına göre değişkendir; suret. Herkes farklı surette 

görür. 
Aynı sureti herkes farklı görür. Herkes sizi farklı görür. Hanım farklı görür, anneniz farklı 
görür, çocuk farklı görür, şeytan sizi farklı görür, borçlu olduğunuz kişi sizi farklı görür, 
alacaklılar seni farklı görür, ben seni farklı görürüm. Zannetmeyin ki siz busunuz. Ben 
mesela gördüğünüz gibi değil, sen de değilsin. İlkokul dörde giderken kendime hep 
şunu sorardım: Acaba şu gördüğüm şey benim gördüğüm gibi midir? Siz 
göründüğünüz gibi değilsiniz. Sizi sevenle nefret eden aynı mı görüyor? Herkes eşit 
görünse, Hâkim ile hırsız aynı olur.  
 
Nokta-i Nazar: Peygamberimiz asm’a Ebu Bekir ra “Ya Resulullah, ne kadar güzelsin” 
diyor. Doğru söylüyorsun, diyor Peygamberimiz asm. Ebu Cehil ise “Ne kadar çirkin bir 
adamsın” diyor. Ona da doğru söylüyorsun diyor. Bu olaya şahid olan Ebu Hureyre ra 
hikmetini soruyor. Resulullah asm: “Ben bir aynayım. Herkes kendisini bende 
seyreder.”  
 
• Suretin herkese farklı gözükebilme özelliği var. Yani donuk değil. Mevcudatı herkes 

farklı görür. Böyle görebilmesi için nihayetsiz suretlerin cem’idir. 
Yani farklı görünebiliyorsam, birbirine bindirilmiş nihayetsiz suretler var. Birbirinin 
üzerine bindirilmiş farklı şahsiyetler var. Ama şu anda gözüken tek şahsiyet.  
 
• Suret; cem-ül cemdir, cami-ül ezdaddır. 
Suret; zıdların cem’idir, farklılıkların cem’idir. Günah da var, sevap da var. Günah 
da gözüküyor bizde, sevap da gözüküyor. 
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• “Aynı memlekette ama nazarında fena bir memlekete düştü” sırrı barındırıyor. 
Aynı memlekete gidiyorlar ama nazarında fena bir memlekete düşüyor (2.Söz). 
Memleket fena değil. Nazarında, suretindeki fena memlekete düştü. O zaman biz 
dünyamızı biz oluşturuyoruz. Hakikî dünyada yaşamıyoruz. Dünyanın içerisinde 
kurguladığımız dünyanın içinde yaşıyoruz. Psikolojik hastalar bundan tedaviye 
gitmiyorlar. Neyim var ki benim, diyor. Başka bir gözle bakamıyor. Kurguladığı bir 
dünya var, mutlaka doğrudur, sorgulanamaz, sorgulattırılamaz, kesindir. Bunun 
dışında olan herkes manyaktır, delidir. Siz hastasınız, der. Kurguladığı dünyayı sabit 
zannediyor. Oysa hepimiz zanlarımızın oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Ne kadar 
terakki edersek, bu derslere katılırsak, enfüsî dersler olursa, zanlarımızdan çıkıp 
hakikatına kavuşacağız. Şu anda zandır. Allah Resulünün ifadesiyle “insanlar 
uykudadır, ölünce uyanırlar.” Biz her an var olup yok oluyoruz ama kendimizi var 
zannediyoruz. Saniyede atmış defa yanıp sönen ampulün devamlı yanıyor 
zannettiğimiz gibi. Onun için uykudayız. Gidiyoruz geliyoruz, gidiyoruz geliyoruz. Gelen 
gidenle aynı mı? Hayır, gidiyorum ve bir daha aynı ben gelmiyorum. Başka geliyor. Her 
giden canlı ve ruhludur. Şak şak şak fotoğraf çekilir gibi ama onlar cansız. Onun 
canlısını düşün işte. Her giden canlı ve ruhludur. Şu anda ben ne isem; canlı, ruhlu, 
akıllı. Oradaki ben de (yani giden) orda hep canlı, ruhlu ve akıllı. Sözler 110 da mazi 
ve müstakbel canlı ve ruhlu ervah ile dolu olduğunu anlatıyor. Gelecek vardır. Yoksa 
nereye gidiyor? Gelecek ne ise, geçmiş aynıdır. Geçmiş nerede ise gelecek de ordadır. 
Çünkü “istikbal hale uğrar, maziye dökülür” (Mektubat 239). Mazi à alem-i gaybdır. 
Gelecek de à alem-i gaybdır. İmam-ı mübindir, aynı şeydirler. Geçmiş ne kadar 
kesinse, gelecek de o kadar kesin. Eğer gelecek yoksa, yaşamak şansımız yoktur. Yol 
yoksa araba nereye gidecek!  
 
Sual: O akordeon gibi olan kişi kendi gördüğü surette mi? Mesela Hasan abi bir tane 
ama bu salondakiler adedince herkesin kendi alemindeki Hasan abi farklı. Hangisi o 
akordeon gibi olan? 
Elcevab: Aslını soruyorsun. Hiç birisi aslı değil. Çünkü ben burada asıl olan değilim ki. 
Burada hep fotokopiyim. Aslım mec’ulde. Mesela bu gömleğim aslım değil. Buna ben 
“benim gömleğim” diyorum. Gir içeriye à benim atletim. Gir içeriye à benim cesedim. 
Gir içeriye à benim hayatım à benim şuur ve hissim à benim aklım à benim ruhum. 
Ben diyen ne akıl, ne ruh. Bunlar sana verilmiş. Onun için “niye ruhunu kirlettin” 
diyeceklermiş. Ben derken ruhumu kastetmiyorum. Benim ruhum diyen o ben, ruhun 
arkasındadır. O ben’im işte. Diğerleri hiç birisi ben değilim. Onlar kullanmak için 
malzemedir. İşte onların bütünlüğü suret. Bu derste işte ben’i arıyoruz.  
 
Sual: Herkesin gördükleri var ama hakikatta belki de yok? 
Elcevab: Aynen. Onlar zandır.  
 
Hiç kimse ben olan ben’i görmemiştir. Bu senin simandır, bu senin gömleğindir, bu 
senin gözlüğündür. Bu sen değilsin. Ne zaman kendini görürsen, o zaman Allah’ı 
görürsün. “Men arefe nefsehu fekad aerefe rabbehu.” Nefsini tanıyan Rabbini tanır. 
Kendini müşahede eden Allah’ı müşahede edecektir.  
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Senden daha cami, daha acayip bir mahluk yoktur, olamaz. Allah’ın dışında ne hatırına 
geliyorsa, mesela on sekiz bin alem, Cebrail, Mikail, Cennet, Cehennem vs hepsi 
sende var. Hatta on sekiz bin alemde olmayan bile sende var. Sen donmuş et yığını 
zannetme kendini! Çünkü Allah senin hakkında bak ne diyor: “Ben kainata sığmadım, 
sığdım beni seven mü’minin kalbine” (Hadis-i Kudsî). Bir Hadis-i Kudsî’de de Allah 
şöyle diyor: “Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.” Senin için 
Allah nasıl sırsa, Allah da sana böyle. “Ey akıl! Senin kadar kudsî bir cihaz 
yaratmadım.” diyor. Kullandığınız malzemeye bakar mısınız! Sen kimsin? Ruhu 
kullanıyorsun, aklı kullanıyorsun, hayatı kullanıyorsun, şuuru kullanıyorsun. 
Kullandıklarına baksana! Hiç mersedesi öküzün kullandığını gördünüz mü? Öküzün 
hiç kahkaha attığını gördünüz mü? Yok değil mi? Sen ise insansın. Kendini böyle 
yorumlayınca ne cennet sevdası kalır, ne cehennem endişesi kalır. Ancak Allah seni 
tatmin eder, ferahlandırır. Cennet bile seni memnun edemez. İşte böyle zatlar “bana 
seni gerek seni” dedi. “İsteyene ver cenneti. Birkaç köşk, birkaç huri. Bana seni gerek 
seni.” Kim isterse alsın cenneti diyor. Benim derdim o değil diyor. Bizim Cennetimiz à 
Cennetin sahibi olan Allah’ı bulmaktır. Bizim Cehennemimiz à Cehennemin sahibini 
kaybetmektir. Allah’ı kaybetmek; Cehennemin Cehennemidir. Kâfir onu bu dünyada 
yaşıyor işte. Cennetin Cenneti; Allah’tır. Onu bulduktan sonra Cennete iştiha geri 
kalır. Nur talebelerinin hedefi à Rıza-yı İlahî. Ne cehennem endişesi, ne cennet ümidi. 
Tamamen O. Avam için elbette Cenneti öne çıkaracaksın. Bunları avama 
konuşamazsın. Onu buldun à her şeyi buldun. Onu kaybettin à her şeyi kaybettin.  
 
Herkesin dünyasında bir suret var. O suretin, o dünyanın içine koyuyoruz. Biz onun 
içine koyuyoruz, hakikî dünyada yaşamıyoruz. Neye benziyor? Sen odada uyuyorsun, 
rüya görüyorsun. Hanımın başka bir rüya görüyor, çocukların diğer odada başka bir 
rüya görüyor. Nasıl ki uykuda herkes farklı alemde, burada da herkes öyle. Bütün 
alemler birbiri içinde, gül goncası gibi. Veya mısır kılıfı gibi. Kılıf kılıf üzerine bindirilmiş. 
On sekiz bin alem burada böyle. Mektubat 409: “Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül 
goncası gibi, şu âlem binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı âlemleri bu 
âlem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça, diğer bir âlemi görüyordum.” Sizin de şu 
anda yaşadığınız hâlet buralı değil. Çünkü kuru fasulyeden, domatesten, ekmekten 
değil. Hap içerek de bu hâlet olmaz. Şu anda buradayken buralı değiliz. Şu andaki 
huzur, hazırdan oluyor. Şu anda yaşadığın hâlet buralı değil. Buradayken à orayı 
yaşıyorsun şu anda. Bu, Rahîm isminin özelliğindendir. İman edenlere bulunduğu 
yerde iman ettiği alemden besleyen Allah. Allah’a iman ettik à nuruyla besliyor. Âhirete 
iman ettik à oradan besliyor. Bu, Rahîm. Kafirde Rahîm yok, Rahman var. Kafir-
mü’min fark etmeden rızkını veren Rahman’dır. Rahîm ise; kendisine iman edene 
ahirette özel muamele edecek ve aynı zamanda dünyada iman ettiği şeyle besleyen 
Allah demek. Ahirete iman ettin, Ahiretle besleyecek seni. Şu anki hâlet; ahiret hâleti. 
Bu hâletle orayı yaşıyoruz da niye anlamıyoruz? Anne karnındaki çocuğa anneyi 
anlatamadığın gibi. Biz de o alemlerin içindeyiz ama anlatamıyoruz. Anne karnındaki 
bebeklere anneyi anlatamadığın gibi, bu alem alem içindeyiz ama anlatamazsın. En 
dış kabukta (hâşâ) Allah’tır.  
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Sual: Çıkınca göreceğiz mi? 
Elcevab: Evet, doğum olunca. Büyük zatlar ölüme doğum diyor. Nasıl burada 
doğduksa, aynı yola benzeyen yöntemle oraya doğacağız. Kabrin şekli de aynı 
doğduğumuz gibidir.  
 
• Aynı yer, aynı surette hakikat boyutlarının nihayetsiz cem’olduğu zemin. Suretler 

birbiri üstüne giydirilmiş. İlmî keşifler de böyledir. Değiştiriliyor. Yanlış değildi. 
Dünkünün doğrusuydu.  

Dün bir keşif yapmıştın, dün doğruydu. Bugün başka bir keşif yapıyorsun, dünkü yanlış 
oluyor. Dün doğruydu, bugün yanlış. Çünkü bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha. 
Hepsi de kılıf ama hepsi birbirinden farklıdır. Buzdan suya geçtin. Buz yanlış mıydı? 
Hayır, şimdi sudasın, onun için buz değil.  
 
• Bu doğrular nihayetsiz gider.  
Buzda iken her şey buz idi. Suya geçtik, hayret ettik. Her şey buz sanıyorduk. H2O’ya 
geçtik, yine hayret ettik, çünkü her şey suydu. Sonsuza kadar böyle devam eder. 
Hakikat keşfi bitmeyecek. Cennette de bir an bir ana benzemeyecek. Çünkü cennet; 
şekilsiz şekil, sessiz ses. Olmayan ses. Neyi hayal edip düşünüyorsanız, o cennet 
değildir. Şekilli düşünüyorsanız, o cennet değildir. Bizim dünyadaki şekil orda öyle bir 
şey yok. Şekilsiz şekil, mekansız mekan, zamansız zaman, sıfatsız sıfat, maddesiz 
madde, lezzetsiz lezzet. Cennet; ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalb-i beşere 
hutur etmiş. Hayal edilen her şey cennet değildir. Cehennem de böyledir.  
 
• Dün bir hakikatların suretleriydi, bugün ise ilim ve akıl başka bir manayı yakaladı. 

O zaman onun nazarında sureti değişir. Oysa aynı yere bakıyorlar.  
On yaşında iken ağaca bakıyordunuz. Şimdi bu kadar kitap okudunuz, tefekkür 
mesleğinde ilerlediniz, ağaç aynı mı? Biri ağaca kereste diye bakar, biri gölgelik diye 
bakar, biri meyve diye bakar ama bir Nurcu bir âlim gibi ağacın sıfatlarıyla Allah’ı tanır. 
Bir müfessir olarak görür.  
 
• Hakikatların son meratibine direk girilemiyor. Perde perde arkasında, kılıf kılıf 

arkasında müşahedeler devam ediyor. 
Cennette bile bir an bir an’a benzemeyecek ve bir de orada Allah’ı göreceğiz. Allah da 
her görüşte farklıdır. Nereye kadar? Dibi yok bunun.  
 
01.08.2015 
Zeytinburnu/İstanbul 
 



SURET-4 
 
Evvel, Ahir Zahir, Batın isimleriyle Sima ve Suret: Dört tane isim var: Hüvel evvelu 
vel ahiru vez zahiru vel batınu. El Evvel ismi à ağacın çekirdeğidir.  
 
Şualar 216:  
“Nasıl ki bu ağacın menşei olan bu çekirdek El evvelu ismine mazhariyetle o ağacın 
gayet mükemmel bir                            à programını ve 
icadının noksansız                              à cihazatını ve  
teşekkülünün bütün şeraitini câmi’ bir à kutucuktur ki; 
hafîziyetin azametini isbat eder.” 
 
Çekirdek à El evvel ismine bakıyor. Çekirdekte program var, cihazat var. Şecere-i 
hilkat; Allah’ın dışında yaratılan bütün alemlerdir. Arş-ı azam, Levh-i mahfuz, Cennet, 
Cehennem vs. Bir bilgi anlatmıyorum, seni anlatıyorum. 
 

 
 
Allah’ın dışındaki yaratılan bütün alemlere; şecere-i hilkat denilir. Allah var iken hiçbir 
şey yoktu. Yarattığı bütün on sekiz bin aleme şecere-i hilkat deniliyor. Çekirdek; bu 
şecerenin başıdır. Bu çekirdek; El evvel ismine bakıyor. Ağacı komplesi à suret. 
Ama komplesi. Nerde bulunuyorsunuz dediklerinde, İstanbul dersin. İstanbul’da 
nerede? Gazi Osman Paşa’da. Nerede oturuyorsun? Filan mahallede. Nerde? Falan 
bina. Kaçıncı kat? Hangi oda? İşte geneli suret. Çekirdek bu suretin içerisinde à 
simanın batın tarafı. Sima nedir? 
 
Rahimiyet kendini letaifi re’fet, dekaiki şefkat ve şuaat-ı merhamet-i ilahiye olarak 
gösteriyor. Bu gözükenin hülasasına Sima diyoruz. 
 
à letaif-i re’fet, 
à dekaik-i şefkat,                      sikke-i ulya-i rahîmiyet à  simanın batın tarafı,  
à şuât-ı merhamet-i İlahiye                                                                    enfüsîsi 
 

Şecere-i hilkat 
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Kilom, enim, boyum, yaşım, cinsiyetim, namaz kılıp kılmadığım hep simada gözüküyor. 
Bütünsel baktığınız zaman hepsi suret. Yüz ise sima. Simada namaz kılıp 
kılmadığı, Müslüman veya gavur olduğu, alman veya Türk olduğu, sabah namazını 
kılıp kılmadığım, hatta hangi cemaate bağlıyım; hepsi gözükür. Yüzüm sima, 
bütünlüğüm suret. Bu sima alttan besleniyor. Mesela adamın morali bozuk veya 
korkmuş veya namaz kılmış. Şu misali vermiştim: Adam gece sabaha kadar fabrikada 
nöbetçilik yapıyor, siması nurlanmıyor. Ama gece kalkıp iki rekat teheccüd kılan 
adamın siması nurlanıyor. Hatta abdest almakla insan nurlansaydı gece boyunca 
suyun içinde havuzda çalışan adam nurlu olurdu. Namaz kılan nurlanıyor, fabrikada 
çalışan nurlanmıyor. Sebebi: nurlanmak haricî sebebden değil, batının dışa vuruşudur. 
Mesela aynı kadın ama beraber oluyorsun zina oluyor veya helal oluyor. Aynı kadını 
haram veya helal yapan nikâh bağıdır. Batınla oluyor. Allah o navigasyonla oraya 
bağlıyor. GPS gibi Allah o ruhu namazda değiştiriyor, ruhuyla birlikte siması da 
değişiyor. Hastalık bile simada gözüküyor. Böbreğin çalışmıyor mu? diyor. Kulak bütün 
vücuddan haber veriyor, ayak bütün vücuddan haber veriyor. Ruh değişir değişmez 
sima değişiyor. Değişmesinin sebebi 1-letaif-i re’fet, 2-dekaik-i şefkat, 3-şuâat-ı 
merhamet-i İlahiye. Bunlar nedir bilmiyorum. Sadece simanın batını olduğunu 
biliyorum. Simadaki değişiklik bu üç şeyden kaynaklanıyor. Ben telefon olsam, 
ekran simam olur. Ekranı değiştiren uydudan gelenler. Video geliyor, dosya geliyor, 
ses geliyor. Ekrandaki değişiklikler uydudan yapılıyor. Uydu hâşâ Allah’a misal. 
Telefon cesed. Ekran sima. Program ruh. İçindeki yazılım letaif-i re’fet, dekaik-i şefkat, 
şuâat-ı merhamet-i İlahiye. Bunlar simanın yazılımı. Uyduyla değiştiriliyor. Sima à El 
evvel, çekirdek dedik.  
 
Sual: O bağ Cenab-ı Hakk’ın onaylaması mı oluyor? 
Elcevab: Evet, aynen. İki rekat namaz kıldın. Allah onayladı mı? Delilin simada 
nurlanmaktır.  
 
Sual: Her şeye yansıyor değil mi? Mesela işine? 
Elcevab: Evet, her şeye yansıyor. Allah’ın namazınızı onaylandığına delil simalardır.  
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Şimdi, çekirdekteki meyveye taşınacak. Ölü topraktan dal, yaprak, çiçek, koku, meyve 
çıktı. Meyvesinin içindeki çekirdeğe bütün mazisi kodlanmış. Meyvedeki çekirdek 
ağacın kök çekirdeğinin aynısıdır. Kök çekirdeğin adı à Kulhüvallahu Ehad. 
Meyvedeki çekirdek de à Küllehu küfüven Ehad. İkisi de Ehad. Başı ve sonu à 
Ehad.  
 

 

 

 

Biz Nur-u Muhammedî’deydik, kök çekirdekte. Allah bu çekirdekten bütün on sekiz 
bin alemi, şecere-i hilkati yarattı. Meyve à insan. Buna “Ahmed” asm denir. Kök 
çekirdeğine à “Muhammed” asm denir. İnsan ismi değil bu, ağacın ismi de değil, 
meyvenin ismi de değil. Mi’raç; Ahmed ile Muhammed arasındaki hayt-ı ittisaldır. Yani 
birbirine bağlayan doğrultudur. İki Ehad arasındaki sistem ise à Allah-us Samed. 
Yani bütün sistem sende dürülmüş. Bu tarafın Samediyet ayinesi. Bu ağaç, Allah’ın 
dışında bütün alemler olan şecere-i hilkattir. Bu ağacın meyvedeki çekirdeği kökteki 
çekirdeğin ne aynısıdır, ne gayrısıdır. Meyve, ağacın sonudur. Ama bu meyvede bir 
çekirdek var ki, o ağacın başıdır. İnsan da şecere-i hilkatin meyvesidir, ağacın 
sonudur ama bizde bir çekirdek var (ene) ki, bu şecere-i hilkatin başıdır. Biz 
Şecere-i hilkatin başıyız. Bu ağaçta Cennet var, Cehennem var, Cebrail, Mikail, Azrail, 
İsrafil, alem-i mana, alem-i ervah, alem-i misal vs bütün alemler, on sekiz bin alem var. 
Bütün bu alemlerin hulasası à insan. Ama bu insanda yapısız olan bir yapı var ki, 
ben olan ben, bu cihetle ağacın başıyız. Biz meyve cihetimizle ağacın sonu iken, 
çekirdeğimiz cihetiyle aslında ağacın başıyız. Yani bu kainat yaratılmadan önce biz 
vardık. Ağaç; çekirdeğin dışa vuruşudur. Bu çekirdek de bendim! O zaman Cennet 
de, Cehennem de, İsrafil de, Azrail de, Arş, Kürs vs on sekiz bin alem benden yapılmış. 
O alemler hep senin gölgelerin. Hepsini cem’etmiş insan. Allah bütün dağınık olan 
alemleri bir noktada görmek istemiş. Ancak insanda olmuş bu. Cebrail bile yapamamış 
bunu. Cebrail, Azrail, İsrafil, Mikail’in böyle bir âyinedarlığı olmamış. “Elestu 
birabbikum. Kalu bela” diyebilen tek insandır. Mutlak hürriyetin verildiği yer. Yani 
reddetme özelliğini oradan almışsın. Eğer reddetme özelliğin olmasaydı, bu sana teklif 
edilemezdi. Eğer metazori olsaydı bu soru sorulmazdı. Sorulduğuna göre reddetme 
özelliğine sahibsin. Yani Allah o anda sana “Reddetme özelliği sana veriyorum!” diyor.  
Sen şecere-i hilkatin meyvesisin. Meyve itibariyle sen bu ağacın bütün elementlerine 
câmi’sin. Ama sende bir çekirdek var ki “bende bir ben vardur, benden içeru” bu itibarla 
sen, ağaçtan öncesin. Beşeriyet itibariyle kainatın sonuyuz ama benim gömleğim à 
benim atletim à benim vücudum à benim hayatım à benim aklım à benim ruhum 
diyen o ben olan itibariyle kainattan öncesin. Yaratılan bütün alemler hep senin dışa 

Kulhuvellahu       velem ye kullehu         Allahus samed           Lem yelid velem 
ehad                     küfüven ehad                                                     yuled 
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vuruşların. Onun için bunu tefekkür edebilende cennet gaye olamaz. Çünkü cennet 
senin gölgen, sıfatının dışa vuruşu. Cebrail de senden yapılmış. Azrail de senden 
yapılmış. Cennet de senden yapılmış. Sen şimdi gölgenin peşine düşer misin? Güneşe 
sırtını çeviren hep gölgenin peşindedir. Güneşe yüzünü çevir, gölgen arkada olsun. Bu 
manaları tefeyyüz ve tefekkür edenler cenneti gaye edinemezler. İstese de edinemez, 
çünkü kendisi cennetten öncedir.  
 
Meyve à ahir ismine bakıyor. Ahir ismi; simanın dışa vuruşudur. Simanın batınısı à 
kök çekirdek. Simanın zahirisi à meyve. Ağaç à suretin zahirisi. Ağacın fabrikası à 
suretin batınısı.  
 

 

 

 

Suret ve Sima iki tane kavram var:  
1- Suret: komple ben, sistem; yaşım, kilom, tipim, rengim vs.  
2- Sima: o bütünlük içinde bana has bir kimlik (yüz).  

Sima à meyve. Bu meyvenin çekirdeği, ağacın başı à bu, simanın batınısı. 
Suret à ağacın zahirîsi, El zahir. Ağacın batınısı à El Batın, suretin batınısı. 
 

• Evvel ve ahir isimleri  à Simaya,  
• Zahir ve batın isimleri  à Surete bakıyor.  

 
Çekirdekte à letaif-i re’fet, dekaik-i şefkat, şuâat-ı merhamet-i İlahiye var. Bunlar nasıl 
bir şey olduğunu bilmiyorum.  
 
Bu ders hep sensin. Bu kainat ağacın başı sensin dedik. Meyvesi sensin dedik. Bütün 
alemler sende dürülmüştür (Hz Ali ra.) ama sen alemde değilsin. Bütün alem sende 
olursa, sen neredesin? 
 
Şualar 216: 
“Vel ahir ismine mazhar olan meyvesi ise, çekirdekleriyle o ağacın işlediği bütün  
 
à fıtrî vazifelerinin fihristesini ve  
à amellerinin listesini ve                   ihtiva eden bir sandukçadır ki,…” 
à hayat-ı sâniyesinin düsturlarını          
 
 

Simanın                     Simanın                       Suretin                            Suretin 
batınısı                       zahirisi                         zahirisi                            batınısı 
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Sîma à fıtrî vazifelerinin fihristesini ve  
         à amellerinin listesini ve                    bir sandukçadır…    
         à hayat-ı sâniyesinin düsturlarını          
Sima tarafı… 
 
Kökteki çekirdek ile meyvedeki çekirdek à simadır. Dışa vuruşu, bu görünen yüzüm. 
Bunun bir de ruh tarafı var: letaif-i re’fet, dekaik-i şefkat, şuâat-ı merhamet-i İlahiye. 
Meyve, bunlardan besleniyor.   
 
Şualar 216: 
“Vez zahir ismine mazhar olan o ağacın suret-i cismaniyesi ise, öyle  
à tenasüblü ve  
à sanatlı ve         bir hulle, bir libas 
à süslü                  
   
ve ayrı ayrı  
à nakışlar ve  
à zînetler ve       nişanlar ile tezyin edilmiş; 
à yaldızlı             
        
güya yetmiş renkli bir huri elbisesidir ki,…” 
 
Ağaç yetmiş tane renkli elbise giydirilmiş. Koku bir elbisedir, tat bir elbisedir. Ağacı 
yakarsanız, çıkan nur bir elbisedir, çıkan duman bir elbisedir, yaprak bir elbise vs 
yetmiş tane elbise giydirilmiş ama birbirini kapatmıyor. Koku rengi kapatmıyor, tadı 
renge engel olmuyor, duman nuru kapatmıyor. Letafet de var ağaçta. Ağacı 
yaktığınızda ağaç nerde olur artık? Her yerde! Sen ağacı odun gibi görüyorsun ama 
bu donmuş güneştir. Çünkü yaktığın zaman güneş çıkıyor. Donmuş dumandır, donmuş 
latiftir. Odun kesiftir. Tartarsan kilosunu gösterir. Yaktıktan sonra ne kadar kilosu olur? 
On kilo odun yaksan yüz gram kalmaz. Çok duman çıkaran odun ıslaktır. Kuru odun 
az duman çıkarır. Yani odunun günahı çoksa, suyu çoktur, ağırlığı çoktur. Bu nedenle 
çok duman çıkar. Günahı azsa adam çekip gidiyor. Canı da öyle kolay çıkıyor. Islak 
odunun canı zor çıkıyor.  
 
Metnin devamı: 
“güya yetmiş renkli bir huri elbisesidir ki, hafîziyet içinde 
à azamet-i kudret ve 
à kemal-i hikmet ve      gözlere gösterir.” 
à cemal-i rahmeti  
 
Çekirdeğin içinde azamet-i kudreti var. Kudretini nasıl göstermiş? Koca ağacı 
çekirdeğinde kodlamış. Sonra kemal-i hikmetini yerleştirmiş. sonra cemal-i rahmetini 
göstermiş. Meyveye kadar olan süreç meyvenin geçmişidir. O geçmişi geleceğe 
(meyveye) taşıyandır; çekirdek. Çekirdekten maksad à geçmişi geleceğe taşımak. 
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Geleceğin en güzel delili; çekirdektir. Gelecek hayatın, baharın en güzel delili; 
çekirdektir. Geçmişi geleceğe taşısın diye çekirdeği yaptı. O ki gelecek yok, niye 
çekirdek var? Çekirdek geleceği gayblıktan çıkarandır. Geleceği şimdi var! Çekirdekte 
var, projesi var. 
 
Sual: Ahiretin delili değil mi aynı zamanda? Sonsuzluğu gösteriyor. 
Elcevab: Aynen. Şöyle düşünün: Çekirdeği programlayan niçin yapmıştır? Çekirdek 
niçin var? Gelecek bahar için değil midir? Geleceği en güzel gösteren çekirdek değil 
midir? Madem geleceği bilmiyor ve gelecek hayatı kastetmemiş, niye çekirdek olarak 
kodlamış? Niye kaydetmiş? 
 
Ölümü öldüren à ahirete imandır. 
 
Suret-i cismaniyesi 
à tenasüblü                         nakışlar 
à sanatlı                              zînetler 
à süslü                                yaldızlı 
 
                        yetmiş renkli bir huri elbisesidir. 
Suret tarafı… 
 
Meyve yaprağa, yaprak, dala, dal köküne tenasüblü, yani birbirine uygunluk var. Bunlar 
hulle, elbise. Çiçeği, meyvesi, yaprağı nakışlarıdır, zinetleridir, yaldızlarıdır. Baktığın 
zaman sanki vernik atılmış. Donuk bir şey yok. Evinizdeki her çiçeğin yaprağı kirlidir. 
Doğada bir tane kirli yaprak göremezsiniz.  
 
Sual: Her bir libas mı suret yoksa tamamı mı suret? 
Elcevab: Her bir libas surettir. Şekil bir surettir. Tat bir libastır, bir surettir. Koku bir 
surettir. Hepsi ayrı ayrı suretlerdir. Suret gözünüze münhasır değil. Mesela düşünce 
de bir surettir. Üstad; kelam, düşüncenin suretidir, diyor. Sesimi göremiyorsun. Ama 
dimağın suretidir, diyor.  
 
Sual: Mi’raç o zaman tamamen suret? 
Elcevab: Evet, tamamen suret. O noktadan suret. Kelam, dimağın sureti. 
Düşüncelerimiz, hayallerimiz, niyetlerimiz, onaylayıp reddettiklerimiz à hepsini 
ağzımla, kelamla size gönderiyorum. “Kelam; zihnin suretidir.” diyor Üstad. Zihin; 
dimağın alt yapısı. Dimağda dışa vuruşu; kelam. Koku surettir, renk surettir, tat 
surettir. Duman surettir. Görmediğimiz ısı bile surettir. Yetmiş suret giymiş diyor, 
bir suret değil! Benim yüzüm elli iki tane suretin bütünlüğü. Oysa maddesi en fazla altı 
aylıktır. Ses tonunuz düşüncelerinize göre değişiyor. Simanız da hâletinize göre 
değişiyor. Mimikleriniz değişiyor. “Hayırdır, niye suratın mahkeme duvarı gibi” diyoruz. 
“Bir şey yok” diyor. Nasıl bir şey yok, siman söylüyor işte.  
 
Sual: Lisan-ı hal ile ruh aynı mı? 

bir hulle,           
bir libas 

nişanlar ile           
tezyin edilmiş; 
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Elcevab: Lisan-ı hal üçünün bütünün dışa tezahürüdür. Siması; lisan-ı hal. Lisan-ı 
halinden Müslüman olduğu anlaşılıyor.  
 
Sual: Hiç namaz kılmamış bir insan suretleri okuyabilir mi? 
Elcevab: Komutan, asker, öğretmen, fabrikada müdür, yönetici gibi insanî ilişkilerde 
deneme-yanılma ile tanır. İlle namaz kılması şart değil. Kaya serttir, su yumuşaktır. Su 
kayaya vura vura kayayı oyuyor. Buna ilim gerekmiyor, tecrübedir.  
 
Sual: Simanın sonradan değişme imkanı var mı? Mesela Kafir Müslüman olunca? 
Elcevab: Var. Ben bir Rus mühendisin Müslüman oluşuna şahid oldum. Karşımda 
şehadet getirirken siması aynı anda öyle bir değişti ki, ben ağladım. Yüzü birden 
nurlandı.  
 
Şualar 216: 
“Vel batın ismine âyine olan o ağacın içindeki makinesi ise, öyle 
à muntazam ve      bir fabrika, 
à mükemmel ve     bir tezgâh, 
à mu’cizatlı            bir kimyahâne 
 
ve hiçbir  
à dalı ve 
à meyveyi ve      gıdasız bırakmayan 
à yaprağı  
 
mizanlı bir kazan-ı erzaktır ki; hafiziyet içinde 
à kemal-i kudret ve 
à adalet ve                      
à cemal-i rahmet ve 
à hikmeti  
 
Meyveyi yetiştirmek için bir kimyahane, yaprağı yetiştirmek için bir kimyahane, çiçeği 
yetiştirmek için bir kimyahane, koku yapmak için bir kimyahane. Şu toprağı alacaksın 
ve çiçek yapacaksın, şeftali yapacaksın.  
 
Nokta-i Nazar: Her ağacın yaprağı meyvesi gibi kokar. Mesela elma ağacın yaprağı 
elma kokar, şeftali ağacın yaprağı şeftali kokar.  
 
    Sîret                muntazam       bir fabrika            dalı 
   Ahlak               mükemmel      bir tezgâh            meyveyi 
   Sıfat                mu’cizatlı         bir kimyahâne     yaprağı 
 
Suretin batını…à       mizanlı bir kazan-ı erzaktır ki; 
 
Suretin batını Emirdağ Lahikası 1-146 da geçiyor ve “sîrettir, ahlaktır, sıfattır.” Bu 
ağaçtaki suretin batını. İnsandaki suretin batını ise şu: 

güneş gibi isbat eder.” 
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Hafîziyet içinde      à kemal-i kudret 
                               à adalet 
                              à cemal-i rahmet 
                              à hikmet 
 
Suretin batınısı, batın tarafı… 
 
Hülasa-i kelam: 

• Evvel  à simanın batın tarafı… 
• Âhir       à sima tarafı… 
• Zahir     à suret tarafı… 
• Batın    à suretin batın tarafı… 

 
Hüvel evvelu, kök çekirdek à simanın dibi. Bu yüzümdeki sima oradaki veri tabanıyla 
şekil alıyor. Bu telefona niye video geldi? Birisi gönderdi! Niye bu ses geldi? Niye bu 
resim geldi? Birisi gönderdi! İşte yüzümdeki sima gönderilen yer. Birisi gönderdià 
evvel. Evvel ismi; simanın batınısı, simanın evveli. Âhir olan meyve de sima, simanın 
ahiri. Suretin zahirisi ağacın zahirisi, suretin batınısı ağacın içi, batınısı. Sima ve suretin 
dört esmasını işledik. Bunun komplesi sensin. Dünyada meyvesin, her şeyin 
neticesisin. Ama sende bir şey var, bir ben var, bu çekirdek itibariyle tâ Allah’tan sonra 
sensin. Resulullah diyor ya: “Âdem cennette değilken ben peygamberdim. 
 
Allah Resulü mi’raçta Kab-ı Kavseyne geldi. Suretin nesiyle geldi? Ahlakıyla buraya 
geldi. Arş’a kadar cismini aldı. Cisminin batını olan ahlakıyla Kab-ı Kavseyne kadar 
geldi. Suretin dibi, alt veri tabanı var: Sıfat, ahlak, sîret. Bu suretin ahlakı Kab-ı 
Kavseyne kadar olan güzergâhın yapısıdır. Ancak suretin o tarafıyla gitmiş. 
 

                                        
Sual: Cismaniyet mi oluyor? 
Elcevab: Evet, cismaniyet yine.  
 
Sual: Cismaniyet nedir? 
Elcevab: Bu görünen suret üç tane şeyden besleniyor: sîret, sıfat, âhlak. Bu, suretin 
batınısı. Emirdağ 1-146 da Üstad “İnnallahe halakal insane ala suretir-rahman” 
(Hadis), yani Allah insanın suretini à suret-i Rahman olarak yaratmıştır. Zahir manaya 
göre suret Rahman olmuş. Üstad ise; bundan kasıt batınısıdır diyor: Sîret, sıfat, âhlak. 
Suret bundan besleniyor.  

Suret

sîret

sıfat
âhlak
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• Sureti        à Suret  à Cesed à Alem-i Şehadet à İsm-i Zahir 
• Kanuniyeti à Siret  à Vicdan à Alem-i Gayb à İsm-i Batın 
• Hakikati      à Ahlak     à Kalb à Arş   à İsm-i Ahir 
• Mahiyeti      à Sıfat    à Ruh à Arş-ı Azam à İsm-i Evvel 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Videoda anlatılanın dışında, suretin şecere-i hilkatte karşılıkları ve sureti, kanuniyeti, 
hakikati ve mahiyeti bu derslerin düzenlendiği tarihte (2021 yılı) tekrar müzakere 
edilmiş yukarıda ifade edildiği şekilde olabileceği değerlendirilmiştir.) 

05.09.2015 
Zeytinburnu/İstanbul 
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Ahlak 

Suret 



SURET- 5 
 

• Aynı yer, aynı surette hakikat boyutlarının nihayetsiz cem olduğu zemin. Suretler 
birbiri üstüne giydirilmiş. İlmî keşifler de böyledir. Değiştiriliyor. Yanlış değildi. 
Dünkünün doğrusuydu. Bu doğrular nihayetsiz gider. Dün bir hakikatların 
suretleriydi, bugün ise ilim ve akıl başka bir manayı yakaladı. O zaman onun 
nazarında sureti değişir. Oysa aynı yere bakıyorlar.  

Suret devamlı değişen olduğundan dolayı sima otomatik değişiyor. İlim ile yakalanılan 
ruhsal, yani ruha mal olan her şey otomatik sureti değiştiriyor, simayı değiştiriyor. 
Örnek: namaz kılan ile kılmayanın, namaz kılanlar arasında teheccüde kalkan ile 
kalkmayanın, Müslümanlar arasında dinî cemaatlerin, dinî cemaatlerin içinde 
meşreblerin hepsi simada ayandır.  
 
• Hakikatların son meratibine direk girilemiyor.  
Hakikat meratibi nihayetsizdir. Bu nedenle hakikatı ne kadar kavrarsak, o kadar 
âyinedarlık oluyor ve suret değişiyor.  
 
• Perde perde arkasında, kılıf kılıf arkasında müşahedeler devam ediyor. 
Mısır koçanı gibi bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha veya Üstadın misaliyle gül 
goncası gibi birbiri üzerine bindirilmiş. 

 

Kab-ı Kavseyn 

Ene’lerin cem’i. 
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Ahlak 
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• Sureti        à Suret  à Cesed à Alem-i Şehadet à İsm-i Zahir 
• Kanuniyeti à Siret  à Vicdan à Alem-i Gayb à İsm-i Batın 
• Hakikati      à Ahlak     à Kalb à Arş   à İsm-i Ahir 
• Mahiyeti      à Sıfat    à Ruh à Arş-ı. Azam à İsm-i Evvel 
 
(Videoda anlatılanın dışında, suretin şecere-i hilkatte karşılıkları ve sureti, kanuniyeti, 
hakikati ve mahiyeti bu derslerin düzenlendiği tarihte (2021 yılı) tekrar müzakere 
edilmiş yukarıda ifade edildiği şekilde olabileceği değerlendirilmiştir.) 

Sual: Çekirdek-i aslîde Peygamber Efendimi sav’in nuraniyet tarafı ve aşağıda mı ona 
cismaniyet giydiriliyor? 
Elcevab: Evet, cismaniyet Arş’tan aşağı giydiriliyor. Arş’tan sonrası beden. Beden ile 
cismaniyet çok farklı. Küre-i arz ile dünya farkı gibi. Küre-i arz à fiziksel âlem, 
dünyanın fiziksel sureti. Bütün kainatın çekirdeği olma noktasına à dünya. Mesken 
olma itibariyle à Küre-i arz. Cismaniyet bize doğru. Bu et mi zannediyorsun, donmuş 
enerji mi zannediyorsun? Buzdur, sudur, H2O’dur, enerji, esîr, madde-i hayat, ayn-ı 
hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammedî. Acayip bir âlemdeyiz. Sen kendini 
ne ile tanımlıyorsun? Kendini tanıdıkça insansın. Peygamberlerin vazifesi; insanları 
insanlık makamına çıkarmaktır. Sen kendini donmuş et diye tanımlarsan, 
hayvanlardan hiçbir farkın yoktur.  
 
Bütün kainat sende dürülmüştür. Kendini tanıdıkça insansın, çünkü tanıdıkça orada 
oluyorsun. Âdem as buradan geldiği yere gitmedi. Buradan cennete gidenler, Âdem 
as’ın geldiği yere gitmiyor. Burayla orayı döllemek için, dimağla döllemek için 
gelmiş. Sen kendini ne zannediyorsun? Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle sen kainatın 
çekirdek-i aslîsisin. Kabirden, cennet-cehennemden, Münker-Nekirden ne 
bahsediyorsun. Sen şecere-i hilkatin, insan-ı ekberin hulasa-i camiası, kainat-ı 
suğrasısın! Sen, küçük kainatsın. Büyük kainatın aklı Cebrail, hayatı İsrafil, şuur ve his 
Mikail, ruhu Azrail. Donmuş hali à şecere-i hilkat. O senin vücud-u haricîn. Büyük 
insan. Peki sen kimsin? Bunlar senin alt yapıların. Levh-i Mahfuzun, Cebrail’in 
karşılığıdır bizdeki dimağ. Şu üç şey aynıdır: Kur’an-Şecere-i hilkat (kainat)-insan. Üçü 
aynıdır, yalnız formatları farklı.  
 

• Arş-ı azamın mümessili       à Azrail    à kainatın ruhu 
• Levh-i mahfuzun mümessilià Cebrail à kainatın aklı 
• Arşın mümessili                   à İsrafil    à kainatın hayatı 
• Kürsün mümessili                à Mikail   à kainatın his ve şuuru 

Bu, büyük insan senin açılımın. Sen ise bunların çekirdeğisin.  
 
Nokta-i Nazar: Mektubat 220: “İsrafil’in azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı A’zam 
(K.S.) …”  
 
O manada müşahede etmiş ama Şualar 13 de: “Mesela sırr-ı vahdet ile kâinat öyle 
cesîm ve cismanî bir melaike hükmünde olur ki…İsrafil-misal ubudiyette ulvî bir makam 
sahibi bir acaib-ül mahlukat iken…” Şecere-i hilkat; İsrafil’in vücud-u haricîsi. Yani 

cem’i à 
İnsan 
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şecere-i hilkatin vücudu İsrafil. Şecere-i hilkatin beyni, aklı Cebrail. Ruhu Azrail. His ve 
şuuru Mikail. Dördünün cem’i à insan! Çekirdek. Bir de bunlarda olmayanlar var 
bende, yani Şecere-i hilkatin dışında olanlar da var bende. Çünkü Allah zatıyla hiçbir 
yere sığmadı. Ne kainata, ne Cebraile, ne Arş-ı azama, ne Cennete. Allah zatıyla hiçbir 
yerde değildir, olamaz. Ancak ilim, irade, kudretiyle vardır, sıfatlarıyla vardır. Tek bir 
yerde zatıyla vardır, olabilmiş, olmuş. Nerde? “Beni seven mü’min kulun kalbinde.” Sen 
kimsin o zaman? Kainat sendedir ama sen kainata sığmadın! Bütün kainat sende 
dürülmüştür ama sen kainatın dışındasın, mahiyetin itibariyle…  
 
Nokta-i Nazar: En büyük nimet o zaman kendini tanımaktır.  
 
Aynen. İmandan sonra en büyük nimet vücudun şuurunda olmak. “Ben varım.” Acı da 
çeksem, ben varım. “Ben varım” diyebilmekten daha büyük nimet ben bilmiyorum. 
Allah lazım bunun için.  
 
Nokta-i Nazar: Alak suresinde “oku” diyor. Cenab-ı Hakk’ın indirdiği ilk ayet. Hemen 
akabinde insanı söylüyor, yani nerden okumaya başlayacağını söylüyor.  
 
Aynen. Oku ama neyi okuyacağım? İnsanı oku. Niye sıktı Cebrail Peygamberi? 
Cebrail, ceberut, dimağ. Neyi sıktı? Sıkınca ne oldu ki okudu. Allah-ü ekber. İnsanı ne 
zannediyorsun. Kainatın içinde beşeriyetiyle var, ruhuyla var. Mahiyet ve hakikatıyla 
kainattan öncedir. Şecere-i hilkat yoktu. İnsan var iken. Nur-u Muhammedî cihetiyle. 
Sen alem-i şehadettesin ama sende bir hakikat var ki; ne cennettesin, ne Arş’dasın, 
ne Kürs’desin, ne Cebrail’sin, ne Azrail’sin. Nesin ben de bilmiyorum.  
 
Nokta-i Nazar: Her yerde hazır gibi.  
 

 
 
Kainatın arkasından sonra Esma var. Oraya Büyük Mesnevi-i Nuriyede “seradikat-ı 
tecelliyat” diyor (sf 641 de). Ondan sonra “ölüm ve helakettir” diyor. Mesnevi-i Nuriye 
(Bd.) 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.” 
Bu, bizim bildiğimiz ölüm değil. Sen kendini ne zannediyorsun. Bir nefes al git ama 
nefes aldığını bil. “Ölüm ve helaketten” sonra à Fena-yı mutlak. Artık “gören gözü, 
işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli” oluyor. Artık, artık işte. Diyor, oluyor. Üç gün aç 

Kainatın arkası 
burası 

Şecere-i hilkat 
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kalmış. Aynı parmaktan su akıyor. Bir parmağıyla ay ikiye bölünüyor. Ölüleri diriltiyor. 
Allah’ın “halk etme” sine azamet derecede ayinedarlık yapıyor. Allah halk eder. Ölüyü 
diriltir Allah. Allah’a en cami’ ayinedarlık yapanda aynen tezahür ediyor. Allah’ın bu 
sıfatı onda tezahür ediyor. Rahmet-i İlahiyenin timsali olur (Sözler 237). Allah’ın 
rahmetinin donmuş halidir Allah Resulü. Burada bir müjde var. Allah sana nasıl 
muamele edecek? Peygamber ümmetine nasıl muamele ediyorsa. Çünkü o timsal. 
Rahmet-i İlahiyenin donmuş hali.  
 
• Suretten kasıt; alt veri tabanını kullanıyor. Bazen cevher kısmı, ki bu üç sıfatı (sîret, 

sıfat, ahlak) kullanıyor. Bazen de bu üç cevher bütünlüğünün hakikatlarını 
kullanıyor. 

• Sözler 231 de ve başka yerlerde de suretler ile hakikatlar birbirine zıd olabiliyor. 
Yani namazın suretini gösteriyor ama münafık. Batıl hak suretini gösterebiliyor. Hak 
da bazen batıl suretini giyebiliyor. Bunu vesvese ve vehim de yapabilir.   

Vehim; batılı hak, hakkı batıl gösterebiliyor. Bu nedenle hep şöyle dua ederim: “Ya 
Rabbi! Şeytanların, cinlerin, ervah-ı habise, mevadd-ı şerire ve nefs-i emmarenin 
vehim ve vesveselerinden sana sığınıyorum!” Şeytan olmazsa da olmuyor, çünkü 
hareket sahamızı açıyor. Eğer şeytan aradan kalkarsa, ben esmaya yapışırım. “Çıkar 
kendini aradan, zahir olsun Yaradan!” Bizi burada tutan, şeytanın varlığı, şeytan 
sistemidir. Bu sistem olmasaydı demir mıknatısa yapıştığı gibi esmaya yapışırdık. 
Demir mıknatısa yapışır. Cahiller de demire mıknatıs der. Oysa mıknatıslık sıfatı 
gözüküyor ama demirdir. Mıknatıslık sıfatı gözüküyor diye mıknatıs değildir. Esmaya 
yapışırdım ama esma olmazdım. Esmalık gözükürdü. O da yürüyen ayağı, tutan eli 
oluyor. Şeytan olmasaydı dua edilemezdi. Duanın sebeb-i vücududur; şeytan. Terakki 
de olmazdı, adam da olmazdık. Şeytana rahmet okumayın ama lazım.  
 
• Doğru düşüncelere vesvese ve vehim batıl suretleri bulaştırabilir ama giymek 

yoktur.  
• Herkes kendine münafık değil. Münafık haricedir. İçiyle dışı farklı ama içini o biliyor. 

Onun için münafık, münafık olduğunu bilir ve şuurludur.  
Müjdeler olsun, siz münafık değilsiniz. Münafık olsaydınız, münafıklığınızı bilirsiniz. 
Münafık şuurludur, ehl-i kitaptandır. Münafık, münafık olduğunu bilir.  
 
• Suret imtiyazında ayinesidir. 
• İçeriyi dışarıya, dışarıdakileri içeriye almaya kabildir; suret.  
Kafa; simadır. Ama kilom, mazim, müstakbelim vs hepsi surettir. 
 
• Dışarıya taşıma vesilesi ve vasıtasıdır; suret.  
Mesela sabah namazını kılmadığını suret gösteriyor.  
 
Sual: Suret koridor mudur, yoksa içeriye alınan şey midir suret? 
Elcevab: Sen karar ver. Şöyle: Gözden aldığın şey içerde göz değil, şekil değil artık. 
Kulaktan içeriye aldığın ses değil artık. Dokunmadan aldığın, kokudan aldığın. Sevk 
ve şevk. İçerde ya sıfata dönüşür, ya sîrete, ya ahlaka dönüşür. Canlı ve ruhlu oluyor. 
Onun dışa vuruşu, içinin dışa vuruşu à suret. Yani susuz buz olamaz ama buzsuz su 
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olabiliyor. Ama suret varsa, batınsız olmaz. Koridor da olmaz. Dimağ gibidir. Hem 
kendini inşa eder, hem kendini reddeder.  
 
Sual: Dimağ suret midir? 
Elcevab: Dimağ sureti kullanıyor, kendisi suret değil. Ağzımdan çıkan kelam; surettir. 
Ama onun içerisinde dimağ var, kalb var, vicdan var, ruh da var. Mesela masaya 
vurarak çıkartılan ses ile ağzımdan çıkan ses niye farklı? Benden çıkan sesin içerisinde 
ben varım. Masanın içerisinde kimse yok. Beşerin kelamı masaya vurarak çıkartılan 
ses gibidir. Allah’ın kelamı ağzımdan çıkan ve beni dışarıya taşıyan ses gibidir. 
Dolayısıyla kelam surettir, dimağ içindedir. Dimağın kendisi değil, dimağın sıfatlarını 
taşıyor. Dimağ bambaşka bir şey.  
 
Sual: Dimağ depo gibi mi? 
Elcevab: Hayır, depo değil. Depo olarak kullanabilirsin ama dimağ bambaşka bir 
şeydir. Dimağ 3 dersini dinlemek lazım.  
 
• Suret dışa vuruşun en son noktasıdır.  
Allah’ın esmasının nihayetsiz meratibi var. Esmanın en kesif tecellisi, dışa vuruşu à 
suret.  
 
Sual: Cismaniyet ile suret farklı mı? 
Elcevab: Cismaniyet suretin bir sıfatı. Kimse cismaniyetle muhatab değil, suretle 
muhatab. Arabanın kaportasıyla muhatabsın. Kaportasındaki elementlerle muhatab 
değilsin ki.  
 
• Koku da, renk de, tat da surettir, giydirilmiştir.  
Meyveye koku, tat, elementler vs bütün suretler birbiri üzerine giydirilmiş ama 
kapatmıyor. Yani meyvedeki koku meyvenin tadını kapatmamış.  
 
• Her bir mahlukun her bir mertebesinin en dış tarafı içeriye girdikçe, suretler de 

içerde değişiyor.  
Buz à su à H2O à enerji à esîr à madde-i hayat à ayn-ı hayat à akıl cevheri à 
ruh cevheri. Hepsi değişiyor. Bizim bildiğimiz gibi değil. Gözden gelen resimler, 
kulaktan gelen sesler, içerde ses değil artık. Her giren şarkı, türkü, Kur’ân içerde artık 
ses değil. İçerde canlı, şuurlu ve ruhludur artık. İçeriği odur. Sesin içerisinde ne vardı? 
Masadan çıkan ses ise koftur. 
 
Sual: Ses suret midir? 
Elcevab: Evet, içeriye girince artık suret yok, içeriği var. Suretin içerisinde sîret, sıfat, 
ahlak var. Onun için gözden giren her şey, kulaktan giren her şey, dokunduğum, 
kokladığım, tat aldığım, sevk ve şevk à yedi duygu. İçeriye ne alınmışsa, hepsi canlı 
ve ruhludur içerde. 
 
Nokta-i Nazar: Seste dimağ da var, hisler de var dediniz. İçerde bir bütün oluyor, ses 
olarak çıkıyor. İçeriye girerken de aynı şekilde dağılıyor. 
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Aynen. Sesim olan surette dimağ olduğuna delil, size gelen sesin içerisine ben dimağa 
ait malumat koyduğum için sizin dimağınızın oynamasıdır. Sesim dimağımı taşıyor 
sana, sesim vicdanımı taşıyor sana, kalbimi taşıyor, ruhumu taşıyor. Bu nedenle 
kelam sıfatı çok câmi’.  
 
Sual: İlim olursa ama. İlim olmazsa çöplük? 
Elcevab: Evet. İçin çöplük. Mesela çizgi film seyrettin. Hangi karakteri seyrettin ise, o 
karakterin ruhu sana giriyor. O karakter içerde oynuyor. Canlı ve ruhludur. Mesela bir 
artisti izliyorsun, gülüyorsun ona ama onun ruhsal yapısı aynen sana sirayet ediyor. 
İmam-ı Rabbanî Hz: “Ehl-i bid’anın yazdığı bir kitap mahza doğru olsa, onun kitabı 
vasıtasıyla onun sîreti sana sirayet ediyor.” Onun için konferansta her kitap okunmaz, 
herkesten ders dinlenmez diyor. Hadis bil-mana: “Dininizi kimden öğreniyorsunuz? 
Farkında mısınız?” Doğru dahi dese, ehl-i bid’a olmayacak.  
 
• Madem herkes farklı anlayabiliyorsa, sureti bunun öteki ucunun vücudunu da isbat 

ediyor. Yani herkes farklı farklı anlayabiliyorsa (konuşmayı, dersi), bu demektir ki, 
herkese farklı farklı hulle ve libas giydiriliyor demektir.  

Herkese farklı libas giydiriliyor şu anda (ders esnasında).  
 
Sual: Fark nerden kaynaklanıyor? 
Elcevab: Mesela ben laboratuvara bir malzeme getirdim. Beş elemente kadar 
inebiliyor. Başka bir laboratuvar on elemente, başka bir laboratuvar on beş elemente 
kadar inebiliyor.  
 
Sual: O zaman istidad ve kabiliyetlere göre değişiyor? 
Elcevab: Aynen. Mesela daha acayip bir boyuta, kuarklara kadar inebiliyor. Bir şeyin 
anlaşılması için, hidayet için beş şart lazım: Biri: mütekellim à konuşmaya bağlı, 
konuşan kişiye bakıyor. Diğer dördü muhatabda olması lazım. Sözler 406: “Hem 
Kur’an, gösterdiği o hakaik-i İlahiye ve o hakaik-i kevniyeyi beyandan sonra ve safa-yı 
kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden 
sonra beşerin ukûlü “Sadakte” deyip o hakaikı kabul eder.” Muhatabda 1.safa-yı kalb, 
2.tezkiye-i nefis, 3.ruhun terakkiyâtı, 4.aklın tekemmülü varsa Kur’an tesir eder.  
 
• Hani ağaca vücud, hayat, yaprak, koku, renk, tat, zevk, lezzet, his, mana giydirilmiş.  
Ağaca vücud giydirilmiş, hayat da giydirilmiş. Ağaç hayatı örtmemiş, hayat da ağacı 
kapatmamış. Zevk; hayvanda da var, lezzet ise “Sübhanallah, Maşallah” dedirtir. Zevk; 
lezzete dönüşür. Lezzet; tefekkürle hasıl olur. Ağaca giydirilen his ile benim hissim 
uyanıyor. Ağaca giydiren manayı tefekkür ederek marifetullaha malzeme yapıyorum. 
Bunların sonu var mı? Esma giydirilmiş, esmanın mertebeleri giydirilmiş, sıfat 
giydirilmiş, nihayetsiz mertebesi giydirilmiş. 
 
• Aynı yere çok şeyler giydirilmişse, öteki ucunun nihayetsizliğini gösteriyor. 
Aynı çiçeğe, yaprağa bu kadar meratibler giydirilmişse, bize şunu gösteriyor: bunu 
giydiren taraf, yön nihayetsizdir. Mesela bu yaprakta ateş var, ısı var, ışık var, 
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ultraviyole dalgalar var. Bunun kilosu var ama bunu meydana getirenin kilosu yok. 
Yaprağı yaktığınız zaman çıkan ısının kilosu var mı? Bunun hacmi var ama bunu 
meydana getirenin hacmi yoktur. Bunun kütlesi var ama kütleyi meydana getirenin 
kütlesi yoktur. Kütlesiz bir şey kütle gibi gözükebiliyor. Hiç ağırlığı yok ama ağırlık gibi 
gözüküyor. Odundaki enerji.  
 
Sual: Bu batından zahire doğru mu? 
Elcevab: Evet. İstediğin gibi giydirebiliyorsun. Zahirden batına doğru git. Geri oradan 
gelebiliyorsun. Bu çiçek o zaman kavşak. Alem-i şehadet; kavşaktır. Ezel ve ebed 
arasında kavşaktır. Zahir ve batın arasında kavşaktır. Ne mutlu bunu fark edenlere.  
 
• Sırf görünen olsa suret donuk olurdu, tek boyut olurdu.  
• Ses de surettir. Fikirlere, hislere, duygulara, latifelere, vicdana, kalbe, ruha 

giydirilmiştir à ses! Çünkü ses bunları karşıya taşıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Masaya vurduğunuz seste öyle olmuyor ama! 
 
Aynen, olmuyor. Masadan çıkan ses beşer kelamı gibidir. Allah kelamının içerisinde 
ise; ilim, irade, kudret vardır. Kelamı ayn-ı kudrettir, ayn-ı ilimdir, ayn-ı iradedir (Sözler 
433). Beşer Allah gibi diyebilir. “Ey fil, fil. Ey hortumu uzun olan fil.” diye Fil suresine 
karşı Müseylime-i Kezzab güya ayet yaptı. Allah “Ey sema, suyunu kes.” dediği anda 
su kesiliyor, kesildiği anda söylüyor. Ben de aynı şeyi semaya söylüyorum ama sunu 
kesmiyor. Rica ediyorum, dinlemiyor. Benim kelamımın içerisinde ilim, irade, kudret 
yoktur çünkü, beşeriyettir. Kelamın içerisinde ilim, irade, kudret olunca, ayet oluyor.  
 
Nokta-i Nazar: Kumandanın askerlere “Arş” demesi gibi. Ben desem, beni 
dinlemezler.  
 
Nokta-i Nazar: Kelam Arapçada “yaralayan, iz bırakan” demek.  
 
Sual: Onun için mi kadın sesi haram? 
Elcevab: Evet. Çünkü ses; yarıp iz bırakandır. İçeriye giriyor, yarıyor. Kadının sesi ses 
değil ki. İçinde kendisi var, sirayet var. Sigara içenin yanında durana sigara içmediği 
halde kokusu siner. Bu sirayet. Hatta Lut kavminin yanından geçerken develerine su 
içiren ve kendileri de içen sahabelere Allah Resulü “Hemen toparlanın” dedi, çünkü 
lanetlenmiş bir bölgede sirayet var. Kadının sesi ses değil ki. Kendisini taşıyor, ses. 
İçerisinde kadın var. Onun için “kadının kalktığı yere hemen oturmayın” derler, çünkü 
timsal-i sureti var.  
 
Sual: Timsal-i suretinin kalma süresi var mı? Soğuyana kadar mı? 
Elcevab: Biraz soğuyunca oturabilirsin ama doğrusunu istersen hiçbir şey hiçbir 
yerden yok olmuyor. Hep duruyor. Hep orda. 
 
Sual: Kurtulma imkanı yok mu? 
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Elcevab: Sana zararı olmuyor sıcaklığı gidince. Mesela bu bina 1990 da yapıldı. 
Şimdiye kadar burada kim oturduysa, hepsi var. Nasıl var dersen, buzda su yok mu? 
Buzda su, H2O, enerji, esîr, madde-i hayat, ayn-ı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-
u Muhammedî, Esma. Bunların hepsi buzda var! Söküp alamazsın. Her şey her yerde 
duruyor.  
 
Sual: Hava zerreleri mi muhafaza ediyor? 
Elcevab: Hava zerresi evet ve arkaya taşınıyor. Hafîz ismi bunu iktiza ediyor. Hiçbir 
şey yok olmuyor. Her şey her yerdedir. Beni meydana getiren esma sende de var. O 
zaman ben sendeyim, sen de bendesin. Her şey her yerdedir. Şuurun ıttıla ettikçe, 
ordasın.  
 
Sual: Mesela bir adam bir enstrüman çalıyor. Ondan çıkan sese de mi hislerini, 
duygularını koyuyor? Bizi nasıl etkiliyor onun sesi.  
Elcevab: Sığıra saz çalsak etkilenir mi? Hayır. Biz ise etkileniyoruz, efkârlanıyoruz. 
Niye? Çünkü enstrümanın sesinin içerisinde adam var. O çalanın sirayeti var. O içeride 
aktif ediyor. Sesin kendisine takılma. Niye saz vs haram? Çünkü onun içine çalan kişi 
giriyor.  
 
Sual: İlim, irade ve kudretiyle adam o seste var, diyebilir miyiz? 
Elcevab: Evet; ilim, irade, kudretiyle var.  
 
Mesela bu adam doğru konuşuyor ama sesi güvenilir gelmedi diyoruz ya. Onun için 
eskide ecdadın sözü senetti. Şimdi banka senedi sened oluyor. Niçin eskide söz 
senetti? Çünkü sendin. Sözde, seste sendin.  
 
Tefekkür; bu birbiri üstüne giydirilmiş olanların bir bir üstlerini açıp içlerine 
girme faaliyeti ve yöntemidir.  
 
Sual: Suretleri açmak mıdır? 
Elcevab: Evet, suretleri açıyorsun, geçiyorsun.  
• Şimdi düşün. Kelamın, sesin neresine bunları koymuşsa Allah, yani hangi ilim ve 

teknolojiyle aynı yere bu kadar şeyleri Allah koymuş ve yerleştirmişse; dünyanın da 
içine ahireti öyle koymuştur.  

Ahiret dünyanın neresindedir? Sesin neresinde mana varsa, ahiret de dünyanın 
orasındadır. Mana sesin neresindeyse; his, duygu enstrümanın neresinde adam varsa; 
ahiret de dünyanın orasındadır. O zaman burası, burası mıdır? Bize dünya dediler. 
Başka bir yer olmasın burası?  
 
Nokta-i Nazar: Ahiret de burada ama bizim görme kabiliyetimiz yok. 
 
Eskide kontur kartı veriyorlardı. Üstünü hafifçe tırnağınla çizince altında sayılar 
görünüyordu. Dünya da böyle ahiretin üzerinde ufak bir boya. Çizince hop ordasın. 
Hiçbir şey anlamayacaksın inan. Hatta orda olduğunu bilmeyeceksin. Geçen hafta 
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ölmüş ve gömülmüş iki kişi var, dersteyim zannediyorlar. Derste ölen öldüğünü bilmez. 
Kıyamete kadar hala derstedir. Kıyamet kopunca şaşıracak. Oysa asırlar geçti.  
 
• Kelamın, sesin neresine bu manaları koymuşsa Allah, yani hangi ilim ve teknolojiyle 

sesin içerisine dimağı, sesin içerisine hisleri, sesin içerisine ruhu Allah koymuş ve 
yerleştirmişse; dünyanın da içine ahireti öyle koymuştur. Yani bunlar sesin 
neresinde iseler, ahiret de dünyanın orasındadır. Çünkü dünya da bir sestir, dünya 
da bir surettir, donmuş nihayetsiz mana mertebelerinin cami-ül ezdadı veya cem-ül 
cem’idir dünya.  

 
Nokta-i Nazar: Tefekkürün en azami olduğu yer cennettir. Cenneti yaşamak; tefekkürü 
en güzel şekilde yaşamakla mümkün.  
 
Aynen. Çünkü tefekkür; ruhun cennetidir. Hidayet büyük bir nimettir, ruhun cennetidir. 
Hidayet nedir? Sadakattir.  
 
• Ses; sessizlikten çıktı. Daha nice sesler var sessizlikte. En güçlü ses; 

sessizliktir.  
Adem; vücuddan daha şamil, daha kapsamlıdır. Vücud ademden çıktı ama adem hala 
var. Ses; sessizlikten çıktı. Çıkan ne kadar kaliteli ise, çıktığı yeri tanımlar. Ses, 
sessizlikten çıkmışsa, daha çıkmayanlar da var sessizlikte. O zaman en güçlü ses; 
sessizliktir. Bu nedenle susmak altındır, konuşmak ise gümüştür demiş.  
 
Nokta-i Nazar: “Susan kurtulur” diye hadis var. 
 
• Nakkaş-ı Ezelî’nin yazılarının zeminidir; suret.  
• Suretler mahiyete göre şekillenir. Gösterdikleri şeyler de hakikatlardır (Sözler:139 

ve 435) 
Gözükenler, suret zemininde hakikattir. Bu hakikatlar esmaya dayanır. Esma; cilve, 
cemal, nakış, sanat olarak kendisini gösterir. Ama bu hakikatın arka tarafı da 
mahiyetlerdir.  
 
Sual: Mahiyet, sıfat mı? 
Elcevab: Evet. Hakikat esmadır, hakaik-i eşya-i sabitetun. Yani suretlerin gösterdikleri 
à hakikatlardır. Hakikatlar da àmahiyetten kaynaklanıyor. 
 
• Perde arkasındakini gösteren perde üstündeki tasvir veya tersim; surettir.  
Mesela sinema perdesi. Orda film gözüküyor. Perde à surettir, gözüken film à ruhtur.  
• Gaybî vücudları dahi birer şekil ve surettirler. Bulundukları yere ve nokta-i nazara 

göre suretler başka başka olur.  
• Direk hakikatla muhatab olunamaz, hakikata girilemez. Yoksa vurgun yersin. Suret; 

bizimle hakikat arasındaki berzahtır. Suretler berzahlık yaparlar.  
Hakikata berzahsız giremezsin. Bir anda rehbersiz dalarsan hiç şansın yoktur. 
Hakikata koruyucusuz, rehbersiz daldın mı, hiç şansın yoktur. Duman olursun.  
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Sual: Tefekkür, hakikat değil mi? 
Elcevab: Tefekkür şudur: Bir dağ düşün. Dağda yol açtık. Dağda meyveler var, ağaçlar 
var, sular var. Arabayla gidiyoruz, yüklendik, getiriyoruz. Fikir; yoldur. Tefekkür; 
arabadır. Manalar; arabaya yüklenendir. Yani gittiği yerden getirdikleri à 
hakikattır.  
 
Sual: Orda Sünnet-i Seniye devreye girmiyor mu? 
Elcevab: Sünnet-i Seniye bütünüdür.  
 
Sual: Tefekkürdeki yolu gösteren değil midir Sünnet-i Seniye? 
Elcevab: Elbette, Sünnet-i Seniyesiz olmaz. 
 
Sual: Dimağın meratiblerinde tefekkür yoktur? 
Elcevab: Dimağın meratibleri: tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam, itikad. 
Tefekkür à taakkulun içinde. Aklın bir sıfatıdır. 
 
Sual: Tefekkürde Sünnet-i Seniye rehber olabiliyor mu diye sormak istemiştim? 
Elcevab: Aynen, Sünnet-i Seniyesiz olmaz. 
 
Sual: Risale-i Nur da tefekkürdür? 
Elcevab: Evet, kendisi tefekkürdür. Tefekkür; bedensel hayatın tahakkümlerinden 
ve dayatmalarından ruhu çıkartma yöntemidir aynı zamanda. Tefekkür ehlinde 
panik atak olmaz, sıkıntı olmaz, depresyon olmaz. Sıkıntı gelmez mi? Gelir. 
Peygambere de gelmiş. Peygamberi en çok rahatlatan Kur’an ve Hz Hatice… 
 
Sual: Kur’an, kelamla (yani okuyunca) suret mi oluyor?  
Elcevab: Evet, surete dönüştü.  
 
03.10.2015  Zeytinburnu/İstanbul 
 



SURET-6 
 
Ahiretin üstünü açacağız inşallah. Artık ilmî seviyede değil, hissî seviyeye geleceksiniz. 
İlk önce fikretmek, sonra hissetmek, massetmek, zevketmek. His seviyesine 
gelince, ahiret bedahet ve zaruret seviyesine geliyor. An şartla: laf dinleyeceksin. Laf 
dinlemeyen bir okur, bir okumaz kitabı. Kafasına estiği zaman okur. Ciddî iş yapıyoruz. 
Namazı vaktinde kılacağız, tesbihatımızı yapacağız, Kur’an’ımızı okuyacağız, Hizb-ul 
Kur’an’ımızı, Hizb-ul Hakaikimizi okuyacağız, haftada en az bir-iki derse gideceğiz, 5-
10 dakika Risale okuyacağız.  
 
Suretin mukaddimesi: 
İslamiyet; imanın suretidir. 
Ne kadar Allah’a imanın varsa, o kadar Peygambere ve İslamiyet’e uyarsın. 
Peygambere uymak; imanın suretidir.  
• Kütüb-ü Sitte (Hadis külliyatı); Kur’an’ın suretidir. 
Kütüb-ü Sitte; Ehl-i Sünnet vel Cemaatin kaynağıdır. Bu Kütüb-ü Sitte’ye kim hücum 
ediyorsa, o zındıktır.  
• Namaz; salâtın suretidir. 
• Oruç; Samediyetin âyinesidir. 
Samediyet, yani Allah yemez, içmez, cinsî hâşâ ihtiyacı yoktur. Biz bunu oruçla 
gösteriyoruz.  
• Zekat; iyiliği fark etmektir. 
Allah’ın iyiliğini fark eden zekatını verir. İyiliği fark etmeyen, zekat vermez. 
• Ölüm anı; yaşadığı hayatın farkındalığıdır. 
Hatta ölüm korkusu; yaşamayı fark edenlere aittir.  
• Dostluklar; davanın suretidir. 
Bağırsak da çağırsak da biz dostuz arkadaşlar. 
• Gadab ve şehvet; hayvaniyet hakikatının suretidir. 
• İman; hidayetin suretidir. 
Güneş hâşâ Şems-i Ezelî, Allah makamında. Ondan gelen fotonlar, şualar à hidayet. 
Camı açtın, içeri girdi, çiçek falan oldu, oda ısındı à bunun adı iman. Hidayet; Allah 
canibindeki yön. Onu (hidayeti) onaylarsa kişi à iman olur.  
• Dünya; ahiretin suretidir. 
• Sırat köprüsü; istikametin suretidir.  
• Haşir meydanı; sadakatin suretidir. 
• Cennet; ihlasın suretidir. 
• Cesed; bedeb ve ruhun suretidir. 
• Anne; şefkat-i İlahiyenin suretidir. 
• Baba; hıfz ve himayetin suretidir. 
• Affetmek, taassub etmemek; batında olmanın suretidir. 
Tenkid, eleştiri, gayz, nefret, taassub à dışarıda olmanın suretidir. Kucaklama, 
affetme, sevme, muhabbet etme, aşk à içerde olanın özelliğidir. Allah bu kainatı 
yarattı. Bir sebeb-i vücudu; muhabbettir. Kainatın sistemi, yazılımı à muhabbettir. 
Sen bu kainatın üzerinde adavetle dolaşırsan, dünyada rahat ve huzurun olmayacaktır, 
çünkü sisteme ters çalışıyorsun. 
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• Cemaat olmak; Rıza-yı İlahîyenin suretidir. 
• Hizmet; fedakârlığın suretidir. 
• Feyz; tefekkürün suretidir. 
 
Anaders: Suret 
Suret; şu gözüken yapı. Herkesin siması farklı. Kiloları aynı olsada niçin herkesin 
siması farklı? Oysa bütün bebeklere aynı yemeği yediriyoruz. Simanın farklılığı à 
ruhtan geliyor. Namaz kılan, kılmayan. Zekat veren, vermeyen. Zalim, âlim. Batının 
dışa vuruşudur; sima. Simada hepsi gözüküyor. Mesela metroya bindiniz. Simalara bir 
bakın. Kâh maymun, kâh tilki, kâh yılan, kâh ayı, kâh domuz. Bu sıralamayı tesadüfen 
söylemiyorum. İnsanın bozulma sürecidir. 
 
İnsanın bozulma süreci: 

 
 
Beş vakit namaz kılmak, fazilet, kemalât değildir. O vazifedir, nefes almak gibi fıtratın 
gereğidir. O, yaradılışın bedelidir. Nafile namaz kılmak, mecbur olmadığın halde 
kılmak, o Allah’a yaklaştırır. Beş vakit namaz Allah’a yaklaştırmaz. Vazifedir o. 
Evvabin, işrak, duha, teheccüd, teravih namazı gibi nafile namazlardır.  
Sima; ruhsal yapıyı dışarı vuruyor. Yani simadadır à ruh. Ruhtadır à sima. Sima 
ile ruhu çok rahat seyredersin. Ruhu söküp alırsanız, sima atom seviyesinde olur. 
Hatta ölen adamın nereye gittiğini merak ediyor, anlamak istiyorsan, ruh diyor ki: 
“Kimlik bıraktım.” Bir insan gittiği yerin adresin bırakır. Morgdaki cesed à ruhun gittiği 
yerin adresidir. Yani sima, ruhun dışa vuruşudur. Şu simada ruh ne kadar yakın, ne 

Bir insan bu sırayla bozulur. İlk 
önce maymun olur, taklitçilik. 
Televizyon ve internete baka baka, 
konuşmasını, davranışını, 
elbisesini, hatta içtiği çayını vs ona 
benzetir. Maymun olur. Maymun 
ola ola tilki olmak kolay olur. Tilki 
ola ola yılan olmak kolay olur. 
Yılan ola ola ayı olur, hücum eder, 
gasb eder, yer-içer, malına yemin 
billah eder, çok rahat senden malı 
alıyor, yiyor, parayı vermiyor. 
Beşinci bozulma süreci domuzdur. 
Allah Resulü asm: “Cennete deyus 
giremez.” buyuruyor. “Deyus 
kimdir, ya Resulullah?” 
“Namusunu kıskanmayandır.” 
Sima yöre yöre bile belli. Namaz 
kılıp kılmayan belli oluyor 
simadan. Beş vakit namazı kılanın 
simasındaki nuraniyet bir tarafa, 
teheccüd kılanın simasında 
nuraniyet farklıdır.  
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kadar uzak. Simada kasıt dünyadır, ruhtan kasıt ahirettir. Sima-ruh ilişkisi ne kadar 
yakınsa, dünya-ahiret de böyledir. Ruh simanın neresinde ise, ahiret de dünyanın 
orasındadır. Şu dünya denilen yer, ahiretin üzerine tenteneli tül perdesi gibidir. Yani 
çekirdek-ağaç ilişkisini düşünün. Çekirdekten ağacın çıkacağına inanabilir mi insan? 
Bir sudan ben yaratıldım! Suyu koy önüne, bundan Hasan çıkacak! Merhameti, şefkati, 
hayası, edebi, tefekkürü, anlayışı, hiddeti anlar mısın suya bakarak. Hatta nüfuz 
cüzdanında varlığımı bilirsin. Benim ruhsal yapımı bilemezsin. Çekirdek-ağaç ilişkisini 
düşünün. Ağaç çekirdeğe bitişik değil. Çekirdeğin inkışaından, patlamasından 
çıkmıştır. Ahiret de çekirdeğin içerisinde böyledir. Dünya çekirdektir. Ahiret; dünyanın 
patlamasından çıkacak. Senin ahiretin senin ruhunda. Gideceğin ahiret, ruhunun 
ağacıdır. Şu anda ahiretini yapıyorsun. Toprak altındayız. Her bir insan bedensel 
itibariyle çekirdektir. Alem-i gayb perdesi arkasında şu an, an be an, şu an burada 
oturuyorsun ama orada ahiretin inşa ediliyor, ağaç. Toprak altını düşün: dar, soğuk, 
kimsesiz, karanlık. İslamiyet suyu, imanın ziyası, ubudiyet toprağı altında ve evamir-i 
Kur’aniyeye imtisal, yani böyle davranışlarımız toprak altındaki çekirdek, toprağın üstü 
olan hava aleminde ağaç oluyor. Çekirdeğe hiç benziyor mu ağaç. Bu böyle olursa, 
insanın ruhundan ne olur? Şu anda sen çekirdeksin. Aynı anda ahiretin inşa 
ediliyor. Oraya gidince inşa edilmeyecek, ediliyor şimdi zaten. Dünya; ahiretin 
suretidir.  
 
• Maddî ve cismanî olan alem-i şehadet (dünya);  

Ø bir ceseddir,  
Ø bir lafızdır,  
Ø surettir.  
Neyin peki? Ahiretin.  

Dünya ahiretin cesedidir, dünya ahiretin lafzıdır, dünya ahiretin suretidir. Mesela 
doğuştan sağır bir insan düşünün. Şekli görüyor, mesela Kur’an harflerini görüyor. 
Okuduğum Kur’an’ı ama duymuyor. َۙنیَ۪ملَاعْلا ِّبَرِ ِّٰ*ُ دْمَحَْلا  Ama ağzımın oynadığını gördü. 
Şekle bakarak sesi hayal edebilir mi? Edemez. İşte şekil dünyadır, ses ahirettir. Şeklin 
sese dönüşmüş halidir; ahiret. Daha ileriye gidiyorum: Yazı sese benzemiyor. Ses de 
içindeki manaya, fikre benzemiyor, hisse benzemiyor. Yani ağzımızdan çıkan kelam 
da yazıya benzemez. O kelamın içerisinde dimağ var, kalb var, duygular var, meyiller 
var. Peki neresinde? Kelamın neresinde mana varsa, ahiret de dünyanın 
orasındadır. Doğuştan âma (kör), şekli görmüyor. ِۙمی۪حَّرلا ِنٰمْحَّرَلا , َۙنیَ۪ملَاعْلا ِّبَر ِِّٰ* ُدْمَحَْلا . 
Bunu duyuyor. Hadi, bu duyduğunu şekillendir, nasıl bir şekildir bu âmaya denilse, 
harfe dönüştürebilir mi? Ses ve yazı. Ruhsal hâletimiz, dünyadaki hadiselere böyle 
benzemiyor. Dünyevî hadiseler Kur’an harfine benziyor. Elif, be, te, se, cim. Sese bak. 

ُۜنیَ۪عتَْسن َكاَّیِاَو ُُدبَْعن َكاَّیِا . Yazıya benziyor mu? Ruhsal hâletlerimizle, duygusallıklarla 
da maddeyi dönüştürüyoruz. İnsan öyle bir kavşaktır ki, şekli sese, sesi şekle 
dönüştürüyor. Aynı zamanda dünyayı ahirete, ahireti dünyaya dönüştürüyor; insan. 
Ahiret nerde? Senin cesedinde ruh nerde ise, ahiret de dünyanın orasındadır. Odunun 
neresinde nur varsa, dünyanın orasında cennet vardır. Odunun neresinde duman 
varsa, cehennem de dünyanın orasındadır. Odun à dünyadır. İçerisindeki yapı à 
ahirettir. Nur dumanın neresinde? Sağında mı, solunda mı? Her yerinde. İçinde ama 
içinde derken bardak ve içindeki su gibi değil. Duman donmuş, odun olmuş. Nur 
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donmuş, odun olmuş. Nur nerde ise duman da orda. İki zıd şey aynı yerde. Yer işgal 
etmiyorlar, birbirini kapatmıyorlar. Su, H2O, enerji, esir, madde-i hayat, ayn-ı hayat, akıl 
cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammedî, Esma à hepsi aynı yerde. Bu dersleri duya 
duya ahirete gidince şaşırmayacaksınız. Şu an ki duygularınız ahiretin duygularıdır. 
Onun için şaşırmayacaksınız. Yazı kelama, kelam yazıya, kelamın içerisindeki mana 
kelama benzemiyor. İşte dünya, ahiretin üzerine bir ceseddir, yazıdır, lafızdır, surettir.  
 
• Dünya sima değil, surettir. Ruh değil, ceseddir. Mana değil, lafızdır. 
Dünya bir cesettir, ruha göre. Bir lafızdır, manaya göre. Kalbimde mana coşuyor, ilmî 
fikirleri yüklüyorum, sese dönüştürüyorum. Ses; beni dışarıya taşıyor. Beni taşıyor 
ama ses bana benzemiyor. Sesten maksad dünyadır. Bendeki o manalar ahirettir. 
Ahiret nerde? Kelamın neresinde mana varsa, ordadır. Ahiret nerededir? Odunun 
neresinde nur ve duman varsa, ordadır. Arkadaşlar! Burada orayı yaşarsak, gidince 
şaşırmayız. Burada orayı yaşamak demek; şu anda derste güzel hâletler oralıdır. 
Yediğiniz gıdadan kaynaklanmıyor şu andaki güzel duygu. Şu andaki hâletler dünyaya 
benzemiyor, cinselliğe benzemiyor, baklavaya benzemiyor. Baklavadan alınan bir şey 
değil bu. Şu andaki ferahlık hiçbir şeye benzemiyor. Bu hâletlere burada alışa alışa 
sekerat anında Azrail gelince, bu hâlete otomatik giriyor ruh.  
 
Nokta-i Nazar: Peygamberimiz asm için ayet-i kerime: “Gözünün gördüğünü kalbi 
yalanlamadı” derken, iman mertebesine göre çıktıkça, orda artık şaşırmayacak.  
 
Sekerat anında, doğdunuz-öldünüz, ruhsal bütünlüğünüze geliyor Azrail as. O anki 
hâletine gelmiyor. Doğduğunuz günden öldüğünüz güne kadar bütün ruhsal 
yüklemeler tek şey olacak. Ona muhatab olacak Azrail as. Bu hâletleri sen burada 
yaşadın. Azrail as geldiğinde öyle şaşırmayacaksınız. Zaten biliyorduk Azrail as, 
kardeşimizdir. Cehennem zebanisi değil ki Azrail as. Bizi seven, bize şefkat eden birisi. 
Rabbine tek soru sormuş: “Ya Rabbi! Ben kullarının canını alacağım ama kulların bana 
küsecekler.” Allah bana emretti, bana ne, kim küserse küssün demedi. Cenab-ı Hak 
ona: “Merak etme, senin ile kullarımın arasına hastalıkları koyacağım. Kimse seni 
hatırlamayacak.” Kanserle gitti, trafik kazasıyla gitti, kalb kriziyle gitti. Oysa ömür bitti 
de gitti demiyor kimse. Azrail as da perde. Aslında direk Allah alır. Cehennemle tehdit 
eden ayetleri Cebrail as hiç düşünmeden getirdi ama Azrail as “bana küsecekler” diye 
şefkat etti. Niye korkuyorsun Azrail as’dan? Azrail as ruhumuzu cesedden kurtarıyor. 
Yani kâğıttan nuru çıkartıyor. Hepsi bizim için hizmet ediyor.  
 
• Şu dünya 

Ø lüb değil, 
Ø esas değil, 
Ø sabit, müstekar değil.  
Ø Yarılmaya,  
Ø erimeye,  
Ø yırtılmaya uygun, 
Ø kışırdır,  
Ø kabuktur,  
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Ø köpüktür. 
Dünya ahiretin üzerinde kışırdır, kabuktur, köpüktür. Yeşil cevizin kabuğu, meyvenin 
kabuğu gibi. Suyun üzerinde veya ayran üzerinde köpük olur. Köpük, boş hava. Köpük 
ayrana nasıl perde ise, dünya da ahiretin üzerine öyle bir köpüktür. Allah dünyaya 
zindan diyor. Ahirete de bostan-ı cinan diyor. Yani esas hayat, o hayat diyor. Peki Allah 
bu dünyaya zindan diyorsa, medh ettiği alem nasıldır!  
 
Nokta-i Nazar: Allah Resulü asm: “İlim meclisleri cennet bahçelerinden bir bahçedir” 
buyuruyor.  
 
• Alem-i şehadet, maddî ve cismanî olan şu dünya à cesettir, lafızdır, surettir. Alem-

i gayb perdesinin arkasındaki esma-i İlahiyeye dayanıyor, hayatlanıyor, istinad 
eder, can alır, ona bakar, güzelleşir. 

Birisine baktığınızda “ne güzel insan ya” veya “mahkeme duvarı gibi suratı var” deriz. 
Suret, batını dışarıda gösterdiği gibi; bu dünyada gözükenler de Cenab-ı Hakk’ın 
Esma-i İlahiyesine dayanıyor, onunla hayatlanıyor, ona istinad ediyor, ondan can 
alıyor, ona bakıyor, ondan güzelleşiyor. Bu çiçeğin programında bu güzellik yoksa, bu 
nasıl güzelleşir? Bu gözüken batındaki program. Çekirdekte program yoksa, burada 
gözükür mü? Dünyadaki güzellikler, dışa vuranın güzelliklerini gösteriyorlar.  
Alem-i şehadet lüb değil, yani öz değil, esas değil, müstekar değil. Yani sabit olan bir 
şey değil. Neymiş? Yarılmaya, erimeye, yırtılmaya, kışır, kabuk, köpük bir cesettir, bir 
lafızdır, bir surettir. 
 
• Madde à cüz. Alem-i şehadet à küll.  
• Sözler 231 de, başka yerlerde suretler ile hakikatlar birbirine zıd olabiliyor. Yani 

namazın suretini gösteriyor ama münafık.  
Münafık öğle namazını kılıyor. Sureti doğru. Uzak doğu dövüşçüsü rakibinin gözüne 
bakarak ayağının nerde durduğunu ve iki hamle önceki hamlesini tahmin edebiliyorum, 
diyor. Demek ki niyet, gözde gözüküyor. Esnaflar da müşterinin parası var mı yok 
mu, sormak için mi yoksa almak için mi girdi, adamın dükkana girişinden bilirler.  
 
Nokta-i Nazar: Katil uzmanı kişinin gözüne bakarak adam öldürmüş mü öldürmemiş 
mi anlıyor. Gözünde fer yok, donuk bakıyor, diyor. Esrar uzmanı da kişinin esrar içip 
içmediğini anlıyor.  
 
• Bazen suret hakikatla farklı olabiliyor. Batıl hak suretini, hak da bazen batıl suretini 

giyebiliyor. Bunu vesvese ve vehim de yapabilir. İçsel alemde bu karışıklıklar 
olmuyor.  

Mesela münafık, sana münafık, kendisine münafık değil. Şeytan kendisine şeytan 
değil. Şeytan kendisi bilir şeytan olduğunu. Münafık, münafık olduğunu bilir. Müjdeler 
olsun size! Sen münafık olmadığını biliyor musun? O zaman sen münafık değilsin. 
Çünkü münafık, münafıklığını bilir. Münafık kendisine münafık değildir, harice 
münafıktır. Sen münafık olsaydın “ben münafık mıyım” diye sormazdın.  
 
Sual: Münafığın alametleri nelerdir? 
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Elcevab: Peygamber Efendimiz asm söylemiş, Üstad şerh etmiş: 1-Peygamberin 
aleyhindedir 2-kalbsız ve vicdansızdır 3-sözünde durmaz 4-konuştuğu zaman yalan 
söyler. Piyasaya bakın! Kur’an’ı esas alıp Sünneti inkar edenler münafıktır. Çünkü 
peygamberin aleyhindedir. Çaktırmadan peygamber düşmanıdır ve peygambere 
“kibirli adam” der. Hadisi inkar etmekle ayeti inkar etmek aynıdır!  
 
Sual: Peygamberi az sevenler münafık mıdır? 
Elcevab: Hayır, münafık peygamberin aleyhindedir. Az veya çok sevmek imanın 
seviyesine bakıyor. Kafir denilmez münafıklara. Kafir; alenen Müslümanın 
karşısındadır. Münafık ise; Müslümanların içerisinde olup Müslümanları aldatandır. 
Kur’an kadar kıymetli bir ayet var: “Kur’an’ı biz indirdik, biz koruyacağız.” Bu ayet 
olmasa Kur’an’a da şüphe ettirecekler. Rastgele hadisleri inkar edenler zındıktır. Üstad 
öyle diyor. Zahirde peygambere taraftarmış gibi gösterir kendini münafık. “Muhammed” 
der, “aleyhissalatu vesselam” demez. Üstad Kastamonu Lahikası 151 de “bu İslam ismi 
altındaki zındık” diyor.  
 
• Sırf eylemde, fiilde zıd zıddını cem edebiliyor.  
• Doğru düşüncelere vesvese ve vehim batıl suretler karıştırabilir ama giymek yok.  
Mesela benim hakkımda şu anda veya hanımın hakkında “acaba bu neyi kasdediyor” 
gibi şeyler diyebilir. Endişe etme. Vesvese ve vehim biraz bulaştırır manaya ama 
manaya libas giydiremez. Vehim dimağa aittir, yok’u var eder. Vesvese kalbe aittir, 
var’ı yok eder. Dimağ fikirdir, kalb eylemdir. Abdestim var mı yok mu? Bu vehim 
midir, vesvese midir? Vesvesedir, eylem. Ahiret ya yoksa? Bu nedir? Vehimdir. 
Düşünceler vehim, eylemler vesvesedir. Abdestim var mı, imanım var mı à bu 
kalbe aittir, vesvesedir. Var’ı yok eder. Var’a hücum eder. Abdestim var mı diye 
vesvese geliyorsa, şeytan tasdikli abdestin vardır! Bekleyin, vesvese geliyorsa, kalitesi 
artmıştır. Abdest alırsanız vesveseden dolayı, abdestinizin kalitesini düşürürsünüz. 
Abdestinizi unutursanız hemen şeytana sorun. Var mı, yok mu? Eğer vesvese 
geliyorsa, almayın. Vesvese gelmiyorsa, gidin alın. Çünkü şeytan ona musallat olmadı. 
Şeytan var’a musallat olur, yok’a olmaz. Abdestin yoksa, sana niye vesvese versin. 
Gider alırsın diye. Almana, İngilize, iman etmeyenlere gidip de “imansızlık çok kötüdür, 
iman etmezsen böyle olur, sen imansızsın” der mi? İmansızlığın kötü olduğunu şeytan 
der mi? Eğer dese, gider iman eder o kişi. Kime musallat olur? Resulullah’a sormuşlar: 
“Ya Resulullah! İmanımızdan şüpheler, vesveseler geliyor.” Cevaben Allah Resulü: 
“Bu, halis imanın alametidir.” Çünkü var’a musallat olur.  
 
• Suret; imtiyazın ayinesidir. 
Suret; herkesin imtiyaz özelliğidir.  
 
Suret; içeriyi dışarıya, dışarıyı içeriye almaya kabildir. Suret, çanak anten gibi. 
Çanak antenin gördüğünü göremiyoruz. Uyduyu da göremiyoruz. Çanağın gördüğünü 
nasıl anlarız? Televizyonda gözükür. Çanak anten simadır, uydu karşıdakidir veya 
ahirettir veya Allah’tır. Sima görüyor. Nasıl anlaşılır? Simada gözükür, içerde 
televizyon oynar. Dışarıyı içeriye, -verici ise- içeriyi dışarıya taşıyor. Herkesi ele verir. 
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Ehl-i dünya bile bunun kitabını yazmış. Her el ve kol hareketlerimiz, tutuşlarımız, 
duruşlarımız, oturuş ve dinleyiş şeklimiz farklı anlamlar taşıyor. Ruhtan haber veriyor.  
 
Sual: Su-i zan olmuyor mu? 
Elcevab: Bu kesin değil. Bununla hükmediyor. Mesela senin bu duruşunda bir hal olur 
ama bu halde vehim karışabilir, şeytan da karışabilir. Sana karşı daha öteden bir 
duygum olabilir, fikrim olabilir, geçmişimiz var. Bunu bulaştırır. Bu kesin değildir. Şeriat 
kesine hükmeder. Onun için vehim ve vesveseye hükmetmez ve kale almaz. Bir delil, 
bir emareden neş’et etmeyen bir ihtimalin, bir zannın hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla 
İslamiyet bizi zandan kurtarıyor. Zan yoktur. Varsa, vehim ve vesvesedir. Onun için 
kale alınmaz, ona göre hükmedilmez. Mesela senin hakkında böyle düşünüyorum. 
Nerden biliyorum? Kalbimi mi yardın? Bu nedenle “zanların küçüğünden de 
büyüğünden de kaçın” deniliyor. 
 
Sima dışarıdakileri çanak anten gibi topluyor, şekli manaya dönüştürüyor ve manayı 
sima şekle dönüştürüyor.  
 
• Suret; esmanın dışa vuruşunun en son noktasıdır. 
Şu suret; Allah’ın esmasının en son dışa vuruşudur, en kesifidir. En katı olunca, nur en 
güzel gözükür.  
 
• Koku da, renk de, tat da surettir, giydirilmiştir.  
• Her bir mahlukun her bir mertebesinin en dış tarafı içeriye girdikçe, suretler de 

içerde değişiyor.  
Yaşa göre, kültüre göre, hâlete göre, düşünceye göre simanız değişiyor, şekliniz 
değişiyor, kokunuz da değişiyor. Köpekler, hayvanlar kokudan anlıyor onu sevip 
sevmediğini. Peygamber de torunlarını koklarmış. Koku; bedensel değil, ruhun dışa 
vuruşudur. Çok rezil kokuyorsan, parfüm almana gerek yok. Ahlakını düzelt. Ahlakı 
ağır olanın kokusu çok acayip olur. Niye bu ilim bize verilmiş? Hem o kişiye kendini 
düzeltme fırsatı veriyor hem de karşıdakinin ahlakını tanımasını sağlıyor, ki ona göre 
imza atsın, ticaret yapsın. Tedbir almak için saçı beyaz olanın şu hisleri, şu zaafları 
vardır der. Kafası kel olanın şu hisleri, şu zaafları var der. Ona göre tedbir alarak 
kavgayı önler.  
 
• Madem herkes farklı anlayabiliyorsa sureti, bunun öteki ucunun vücudunu da isbat 

ediyor. Yani herkes farklı farklı anlayabiliyorsa (konuşmayı, dersi), bu demektir ki, 
herkese farklı farklı hulle ve libas giydiriliyor demektir.  

Herkes beni farklı görür. Kimisi dayı der, kimisi abi der, kimisi hoca der, kimisi oğlum 
der. Kimisi şöyledir, böyledir, gadabdır, haindir, zalimdir, merhametli, şefkatli vs mesela 
şu kardeşimiz annesine karşı farklıdır, hanımına farklıdır, dayısına, yeğenine farklıdır. 
Niçin bir insan herkese farklıdır? Köpek öyle değildir. Sığır, sığırdır. Sen halana gittin, 
farklısın. Amcana gittin, farklısın. Herkes farklı farklı oluyor mu? Oluyor. Bu ne demek? 
Giyilen elbiseler çok. Değişkendir insan. Şu libastan kaynaklanıyor. Eğer bugünkü 
giydiğin gömleği sen seçtin ise, bu günkü duyguların o cinstendir. Çünkü hangisini niye 
seçtin? “Abi, elim öyle rastgele gitti.” Elin gitti zannediyorsun, götürüyor birisi. Herkesin 
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seni farklı görmesi, herkes senin hakkında farklı hükümler, düşüncelere girmesi –beni 
herkes şu anda farklı görür mesela- bende giyilen mertebelerin herkese farklı paket 
göndermesinden kaynaklanıyor. Buraya bir sığır koy. Herkesi eşit görür.  
 
Sual: Bakan kişiye göre mi değişiyor? 
Elcevab: İkisi de var. 1-normal baktığı zaman ben farklı gözüküyorsam, ben farklı 
sinyal veriyorum ve 2-kendi farklılığı var, insan kendisi devamlı değişkendir. Bu 
nedenle baktığı yer de değişiyor. Sabit değilsiniz. Altı ayda bir bütün hücreler değişiyor. 
Bir senelik hücre yok. Niye o zaman bir sene önceki resme benzemiyorsun? Bu 
değişkenlik nerden geliyor? Hücreden kaynaklanmıyor. Hücreden dolayı simamız 
değişmiyor! Namaz kılan ve kılmayan, zalim, hainin sureti neden değişiyor? Ruhsal 
hâletimize göre sima değişiyor! Bukalemun gibi dışarıya göre içini, içine göre dışarıyı 
değiştiriyor. İç aleminin dışa verdiği cevaptır Bukalemunun sureti. Dışarısı onu 
değiştirmiyor. Dışarıdan gelen sinyal ile içindeki hakikatı değiştiriyor kendisi. Kamera 
Bukalemunu takip etse, yeşil oldu, kırmızı oldu. Anlarız ki yeşilden geçti, kırmızıdan 
geçti. İşte bizim simalar da böyle! Simalarımızın değişkenliği bizim batınımızdandır.  
 
• Hani ağaca vücud, hayat, yaprak, koku, renk, tat, zevk, lezzet, his, mana giydirilmiş.  
Ağaca bakıyorum, şekli var. Ağaca yaprak giydirilmiş. Sonra buna renk giydirilmiş, 
koku giydirilmiş, tat giydirilmiş, lezzet giydirilmiş. Bunu yedikten sonra bende mana 
uyanıyor. Bakın birbirini kapatıyor mu? Şekil, aynı yerde renk, aynı yerde koku, aynı 
yerde tat, aynı yerde (yakınca) duman, aynı yerde nur. Yaprağın kilosu vardır, 
yandıktan sonra çıkanın kilosu yoktur. Hacmi vardır, çıkanın yoktur. Yani zahirle batın, 
hiç alakası yok. Dünya da böyle. Ben de herkese göre farklıyım, çünkü acayip duygular 
yoğunluğu var üzerimde. Herkes farklı alır. Kimisi “enaniyetli adam” der, “Risale-i Nura 
zarar veriyor” der, başka biri “ahiret bu kadar yakınmış mı” der. Olur, Geylanî diyor ki: 
“Bugün överler, yarın söverler.” En iyisi sabit olanı seç. O da Allah…  
 
• Aynı yere çok şeyler giydirilmişse, öteki ucunun nihayetsizliğini gösteriyor. 
• Sırf görünen olsa suret donuk olurdu, tek boyut olurdu.  
Eğer tek boyutsan, içi de tek boyuttur. Dünya herkese göre farklı gözüküyorsa, 
dünya suretinin altında ahiret değişkendir, çok mertebelidir demektir. İnsan da 
böyledir. İnsan kadar değişken var mıdır? Yok, çünkü insan cem-ül cem’dir, cami-ül 
ezdaddır, zıdların cem’idir, küll’ün toplamıdır. İmam-ı Ali ra’ın sözüyle bitiriyorum: 
“İnsanın cirmine, cismine bakıp küçük zannetme. Bütün alem onda dürülmüştür.” 
(İşarat-ül İ’caz 187). Muhyiddin-i Arabî bu sözü devam ettiriyor: “İmam-ı Ali diyor ki, 
“İnsanın cirmine, cismine bakıp küçük zannetme. Bütün alem onda dürülmüştür.” 
Bütün alem burada dürülmüşse, bu insan nerededir?” Üstad da “Bir saray var, 
içinde bir şehir var. Şehrin içinde memleket var. Memleketin içinde alem var.” Saray 
nerde o zaman demezler mi? İşte o saray à insandır! Taşların bir kısmı alem-i 
ervahtan, bir kısım malzemesi alem-i misalden, bir kısmı alem-i manadan, Levh-i 
mahfuzdan, Arş’tan, Kürs’ten, Cebrail’den, Mikail’den, İsrafil’den vs böyle cem-ül cem 
bir yapı ve sistemdir. İşte biz kullanıyoruz şu anda. Sen kendini et yığını mı 
zannediyorsun? Her an, her sene son model. Şu anda format attık kendimize ve 
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birbirimize. Yeniyiz şu an. Şu anda ölsen şehidsin, çünkü şu anda orayı 
yaşıyorsun!  
 
 
10.01.2016 
Zeytinburnu/ İstanbul 
 



SURET-7 
Dikkatli dinlersen inşallah ahiretin üstü açılır! 

 
Mukaddime: 
Bu dersten gaye şudur: Zahire mübtela olan hayatımızdan bir nebze dahi olsa 
batınımıza, aslımıza taşınmayı, fikretmeyi, bakmayı hedefliyoruz. Zahire mübtela olan 
hayatımız, yani nazarımız, düşüncemiz, meyillerimiz, isteklerimiz zahir dünya. Böyle 
derslere gelerek bir nebze hayatımızın batınına, hakikatına, aslımıza taşınmaya, 
bakmaya vesile oluyorsa, ne a’la.  
 
Dünya bir surettir, insan bir surettir. Hatta kelam dahi sureti sestir. Mesela titrek, ürkek 
konuşmak batından haber veriyor. Ya yalan söylüyor veya korkuyor. Sade konuşmak 
veya heyecanlı konuşmak. Ağızdan çıkan kelamla dışarıya çıkıyorum. Ele veriyor 
insanı. Nükteli konuşmak. Mesela Allah Resulü konuştuğu kelimeleri tek tek 
konuşurmuş. Hatta konuşurken kelimeleri sayabilirmişsiniz. İhata etmiş edasıyla 
konuşmak. Bunlar kelamın sırf dışa vuruşlarıdır. Mesela “tabi tabi gelirim” demek, bir 
de “bakarız inşallah” demek farklı üslublardır. Üslûb bile batından haber veriyor. 
Gündelik hayatta kullanıyoruz ama haberimiz yok. Bu seslerin titrek olması, nükteli 
olması, tek tek konuşması, batını dışarıya taşıyor. Bu, kelamdan dışarıya olandır. Hiç 
kimse kendisini, Kur’an-ı Kerim’i ve Allah’ı daha görmedi. Bu gördüğümüz 
kaportamızdır. Üstad Hazretleri bedene libas demiyor. Beden ruhun kazağı, gömleği 
demeyin sakın. Beden ruhun libası değil à hanesi ve yuvasıdır. Yani ben bu binanın 
içindeyim. Kazağım benziyor mu binaya? İşte sen de bu binada oturuyorsun ama 
binaya benzemiyorsun. Bina suret, insan hakikat. Beden suret, ruh hakikat. 
Kelamdaki ses; kelamın hakikat meratibleridir. Kelamdan çıkma şeklinden seni ele 
veriyor. Kelam bir surettir. Ses de surettir.  
 
Konu: Suret 
• Ses de surettir; fikirlere, hislere, duygulara, latifelere, vicdana, kalbe ve ruha 

giydirilmiş libaslardır, surettir. Çünkü bunları karşıya taşıyor.  
• Tefekkür; birbiri üstüne giydirilmiş manaların bir bir üstlerini açıp içine girme faaliyeti 

ve yöntemidir.  
• Şimdi düşün: Kelamın, sesin neresine bunları koymuşsa… 
Yani kelamın içine his, duygu, fikir, hâlet, meyil, arzu koyuyorsun. Üslubla da ifade 
ediyorsun. Bazen de ses ve kelama mimikler uymuyor. O da sima.  
 
Tefekkür; birbiri üzerine giydirilmiş manaları, birbiri üzerine giydirilmiş hisleri, 
hakikatları, mahiyetleri açma yöntemidir. Tefekkür; taşınmaktır. Tefekkür; 
arınmaktır. İbrahimî bir meşrebdir; tefekkür. İbrahimî meşreb: şefkat ve tefekkür. 
Dimağ cehenneminden kurtuluş yöntemidir. İbrahim’i ateşten kurtaran iki sıfat: tefekkür 
ve şefkat. Şeytanda tefekkür yoktu.  
 
Sual: Tefekkür, perdeyi kaldırmak mı oluyor? 
Elcevab: Birbiri üzerine giydirilmiş: Buz, kaldır à su, kaldır à H2O, kaldır à enerji, 
kaldır à esîr, kaldır à madde-i hayat, kaldır à ayn-ı hayat, kaldır à akıl cevheri, kaldır 
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à ruh cevheri, kaldır à Nur-u Muhammedî. Bunları kaldırma yöntemi ve sistemi 
tefekkürdür! Dimağı bütünleyendir; tefekkür. Tefekkür; ceberut alemine giriş 
gücüdür. Cebrail, Levh-i mahfuzdan vahyi getiriyor. Levh-i mahfuza indirmez. Oraya 
ineni indirirdi. Cebrail, Levh-i mahfuzdakini getirirdi. Tefekkürle, mana alemine 
giriyorum, his alemine giriyorum, latîf alemine giriyorum ve alıyorum. Cebrail yok 
arada. Allah’ın iki türlü muamelesi var: bir tanesi meleklerle, bir tanesi de direk. Bir 
tanesi akrebiyet, bir tanesi kurbiyet. Dimağ; ceberut alemin simgesidir. Ceberut 
aleminin simgesi Cebrail’dir.  
 
Bir şey diyeyim mi? Meleklere iman etmezseniz ne olur? Kafir olurum. Allah’a da iman 
etmezsem kafir olurum, meleklere de iman etmezsem kafir olurum. Yani hâşâ mahluk 
olan melek ile Allah niye eşit oldu? “Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi” vs niye 
eşit gibi oldu orda? Benim ne kârım var, meleklere iman etmekle?  
 1-Bizi yalanladı, bizi reddetti, inkar etti şeytan. Secde etmedi. Âdem’e iman etmedi. 
Kim iman etti? Melekler iman etti ve secde etti. Sen de bedelini öde! Meleklere verilen 
vefadır. Meleklere iman, meleklerin secdesine ve imanına bedel ödemektir. Bu vefa.  
 2-Çekirdek batındır, ağaç zahirdir. Buz zahirdir, su batındır. Odun zahirdir, duman ve 
nur batındır. Her zahirin batınısı vardır ama her batının zahirisi yoktur. Her ağacın 
çekirdeği vardır ama her çekirdeğin ağacı yoktur.  
 
Ölüm, mevt, tebdil-i mekan: Zahirde Azrail gelir canımızı alır. Bu doğrudur. Şeriatta 
bu böyledir. Mülkte böyledir. Melekûtta nasıldır? Ruhu Allah cc cesede üfledi. Ruh 
cesedde nasıl duracak? Sen meyhanede durabilir misin? Sıkılırsın. Bu cesedde ruh da 
duramaz. Su nasıl ki kâğıda, beze, oduna sirayet ediyor, Azrail de ruhu cesedde tutan 
güçtür. Duruyor burada. Dimağı cesedde tutan, ceberut alemini tutan Cebrail’dir. 
Cebrail duruyor kafada. Hayat da cesede sirayet etmiş. Cesedde hayat duruyor, 
durması İsrafil. Şuur ve his alemi de cesedde duruyor, o da Mikail. Bunlar zaten var. 
Ölüm anında Azrail geliyor, canı alıp gidiyor. Batın manasında ise; Azrail zaten burada, 
çekip gidiyor. Ölüm anı, odadan odayı değiştirmek değildir. Tebdil-i mekan; odadan 
odayı değiştirmek demek değildir. Zahir manasında evet, bu odadan diğer odaya 
geçmektir. Batın manasında ise; bir yerden bir yere gidiş yok. Mekanını değiştiriyorsun. 
Bir tanesinde mekanı tebdil etmek, yer değiştirmek. Tebdil-i mekanda ise, mekan 
değişiyor. Batın manasında bir yerden bir yere gitmiyorsun. Üstad “alem-i şehadet, 
alem-i gaybın üzerine tenteneli bir perdedir” diyor. Perde nerde ise, yani kapatan nerde 
ise, kapatılan da ordadır. Hani yoğurt mayalansın diye üstünü örterler. Örtü bir tarafta, 
yoğurt bu tarafta olmaz. Veya başörtü bir tarafta, kadın bir tarafta olmaz. Alem-i 
şehadet, alem-i gaybın üzerine tenteneli bir perdedir. Üzerine ama. Bu perde nerde 
ise, örten nerde ise, örtülen de aynı yerdedir. İşte ölüm anında bir yerden bir yere 
gitmek değil, bu mekanı değiştirmektir, mekanı kaldırmaktır. Mekan tebdil 
ediliyor. Sen mekanı tebdil etmiyorsun.  
 
Nokta-i Nazar: Buz eriyor, su oluyor. İkisi aynı yerde. 
 
Evet. Aynı yerde! Buz iken sudur. Su iken H2O’dur. Bu, ölüm korkusu olanlar için 
mükemmel bir müjdedir. Düşünen insanlar için tabi. Mekan değişikliği değil, mekanı 
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kaldırmaktır. Odun ve nur, aynı yerde olduğu gibi. İşte tefekkür, bu ceberut aleminin, 
Levh-i mahfuzun ve onu burada tutan Cebrail ile tanışmaktır. O kadar. Unutma! Her 
şey senden yaratılmış. Cebrail bile, Mikail bile, İsrafil bile. Mahiyet-i insaniye birdir, 
inkısamı gayr-i mümkündür. Biz ene itibariyle, Peygamber asm’ın timsali, misaliyiz. O 
itibarla biz kainattan önceyiz. Cebrail’den, Mikail’den, Cennet ve cehennemden 
önceyiz. Beşeriyet itibariyle, levazımat itibariyle ağacın meyvesiyiz, kainatın sonuyuz. 
Beşeriyet itibariyle ağacın sonuyuz ama meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle 
ağacın başındaki çekirdekte aynıyız.  
 
Sual: Şeytan tefekkür etmez dediniz ya. Şeytan şeytan olmadan önce melekleri 
geçmiş ya. O zamanda mı tefekkürü yoktu? 
Elcevab: Yok. Tefekkür; insana mahsustur. 
 
Sual: Meleklerde ne var? 
Elcevab: Meleklerde düşünme var. Düşünce, malzemedir. Tefekkür; bambaşka bir 
şeydir. İbrahimî meşrebdir.  
 
• Şimdi düşün: Kelamın, sesin neresine bunları koymuşsa, yani hangi ilim ve teknoloji 

ile aynı yere tümünü yerleştirmişse, dünyanın da içine ahireti öyle koymuş.  
Kelamın içerisine mimiklerini, duygularını, fikirlerini, meyillerini, doğru mu söylüyor, 
yalan mı söylüyor, aynı kelamla doğru söyler, aynı kelamla yalan söyler. Nasıl 
yerleştirmiş insan? Kendisi yerleştiriyor. Kelamın içerisine kendisi yerleşiyor. 
Kelamımın içerisinde dimağım var, fikir var, duygular var ki seni duygulandırıyorum, 
tefekkür var ki seni tefekküre sevk ediyorum, korkma var ki korkutuyorum vs kelamın 
içerisine ben kendimi, fikriyatımı ve hissiyatımı nasıl yerleştirmişsem, Allah da bu 
dünya denilen kelama ahireti öyle yerleştirmiş.  
 

 
 
Tebdil-i mekan müjdedir müjde! İnkılab oluyorsun. Bedelleniyorsun, tebdil.  
 
Sual: Yolculuk çok uzun sürmeyecek o zaman? 
Elcevab: Çok kısa olacak inşallah. Çok da tatlı olacak. Sevdiğiniz bir insan simasında 
gözükecek Azrail. Böyle inanıyorum. Azrail cehennem zebanisi değil, melektir. Dört 
meleğin içerisinde en şefkatlisi Azrail’dir.  
 
Sual: Bu bedenin kullanma kılavuzunu ben hiç okumadım. Bu dediklerinizi biz nasıl 
beceriyoruz, bilmiyorum. Âdem as’dan gelmiş olmamızın ve Âdem as’a esmalar talim 

• Ruh cesedin neresinde ise, 
ahiret de dünyanın orasındadır.  
 

• Nur odunun neresinde ise, ahiret 
de dünyanın orasındadır.  
 

• Su buzun neresinde ise, ahiret 
de dünyanın orasındadır. 
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ettirilmiş olmasından belki buraya gelen esinti midir? Biz nasıl yapıyoruz bunları? Siz 
anlatıyorsunuz, bütün hava değişiyor. Bütün her şey değişiyor. 
Elcevab: Ben yolu tarif ediyorum. Siz yürüyeceksiniz. Lafız içi tam tanımlayamaz. 
Ölüm, bildiğiniz gibi değil. Zahirde gözüktüğü gibi dehşetli değil, diyor Üstad. Benim 
Rabbim şahid ki, ölüm kadar güzel bir şey bilmiyorum. Sebebi: Hayatla fani dünyaya 
geliyoruz, mevt ile bekaya geçiyoruz. Hangisi kaliteli? Hayatla ölüme geliyoruz, mevtle 
bekaya geçiyoruz. Ölüm; mevt değildir! Ölüm, çürümektir. Mevt; çekirdekten ağacın 
çıkmasıdır. Ölüm, çekirdeğin çürümesidir. Kafir ölür, Müslüman mevte mazhar olur.  
 
Nokta-i Nazar: Hayvaniyet cihetiyle ölüyor. “Ölen hayvan imiş.” 
 
Evet. Âşıklar ölmez. Gerisi hikaye. Vazifen bitti. Haydi eyvallah. Ölümün hakikatını 
keşfedenler, ölümü sevmişler. Ölüm gelmeden önce ölümü arzulamışlar. Risale-i Nur’u 
tefekkürle okumadığımız için korkuyoruz. Korku aklîdir. Akıl cihazdır. Akıl, dünyadaki 
sistemi anlamaktır. Ölüm dünya cinsinden olmadığı için, akıl anlayamadığını sana 
korku olarak yansıtır. Akıl ve kalb birer cihazdır. Akıl, dünyadaki emr-i nisbî, emr-i 
itibarîlerin anlama yöntemidir. Akıl, dünyada kullanılan bir alettir. Ölüm ise, dünya 
cinsinden olmadığı için, akıl onu anlamaz. Aklın da bir zaafı var: kavrayamadığı, izah 
edemediği, tanımlayamadığı bir şeyi sana korku olarak, endişe ve tedirgin olarak 
yansıtır. Korku, aklın yorumlayamamasıdır. Ama vicdana geçersen, ölümü cidden 
seversin, çünkü akıldan sıyrılmışsın. Şu anda şu hâletle ölmek istemez misiniz? Bu 
hâlet, dünya cinsinden değil. Şu anda bedeni, dimağı, kalbi bloke eden à orası! Şu 
anda, müjdeler olsun, orayı yaşıyorsunuz! Kim nereye gidecek ki, zaten ordasın şu 
anda. Bu nedenle öleceğini bilmeyecektin şu anda ölseydin. Çünkü burası ilim meclisi. 
Kim nereye gidecek ki? Zaten ordasın. Şu anda tebdil-i mekan olmuş zaten. Haberin 
yok!  
 
Sual: Çürümek, yokluk mudur? 
Elcevab: Çürümek, tefessüh etmektir, aslına dönmektir. Ama mevt, çekirdeğin ağaç 
olmasıdır. Çekirdeğin ölmesi à çürümesi, dağılmasıdır. Yani ölüm, bedenseldir. 
Çekirdeğin zerrelerinden ayrılmaktır: Karbon, Oksijen, Hidrojen, Azot. Mevt ise; 
içerisindeki programın ağaç olmasıdır. İnsan bir çekirdeğe benzer.  
 
Sual: Kafirler çürüdüler. Cehenneme nasıl gidecekler? 
Elcevab: Taş. Onlar, tebdil-i mekan edecekler. Mekan değişikliği yapacaklar.  
 
Sual: İmansızlığın aslı o mudur? Taş? 
Elcevab: Bir tanesi odur. Çünkü imansız, Allah’sız demek; Allah senin dünyanda ne 
ise, Allah’sızlık odur. Allah’sızlık ne ise, imansızlık da odur. Allah ne güzel bir şey! Onu 
buldun, her şeyi buldun. Mektubat 26. Onu bulduktan sonra neyi kaybedersin ki? Onu 
kaybeden neyi bulur? Bulursa başına bela bulur. Allah’ı bulan neyi kaybeder? Hakikat 
budur. Başka bir şey yok. Hepsi cilve, cemal, nakış, sanattır, surettir. Suretten 
hakikata geç!  
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Nokta-i Nazar: Karanlık bir odada şartele basıp karanlık aydınlığa tebdil olduğu gibi; 
mevt şarteli ile de aynı yerde mekan komple değişiyor.  
 
Çok güzel...  
 
Sual: Uykuda da bedenden çıkıyoruz? 
Elcevab: Bedenden çıkmıyoruz, çıkıyoruz. Buradayız, burada değiliz. Burada 
bakıyoruz, buraya bakmıyoruz. Burada görüyoruz, burayı görmüyoruz. (Rüyada) 
Karanlık odada, göz kapalı, kafa da karanlık ama aydınlık alemi görüyoruz.  
 
• …yani hangi ilim ve teknoloji ile aynı yere tümünü yerleştirmişse, dünyanın da içine 

ahireti öyle koymuş. Yani bunlar sesin neresinde ise; ahiret de dünyanın 
orasındadır. Çünkü dünya bir sestir, dünya bir surettir, dünya donmuş nihayetsiz 
mana mertebelerinin cem-ül ezdadı, zıdların cem’i veya cem-ül cem’dir. 

• Ses; sessizlikten çıktı. Daha nice sesler var sessizlikte. En güçlü ses; bütün sesleri 
barındırdığı için, sesten güçlüdür sessizlik.  

• Nakkaş-ı Ezelî’nin yazılarının zeminidir; suret.  
• Suretler, mahiyete göre şekillenir. Gösterdiği şeyler de hakikatlar.  
Suretler batına göre değişiyor. Mesela yaşa göre değişiyor veya morali bozuk. Morali 
bozuk olan bloke olur. Simaya yansır. Sima; batının dışa vuruşudur, an be an değişir. 
Hatta kokun bile sabit değil. Hâletine göre kokun değişiyor.  
 
• Perde arkasındakini gösteren perde üstündeki tasvir veya tersim; suret.  
• Gaybî vücudlar dahi birer şekil ve surettir. Bulundukları yere ve nokta-i nazara göre 

suretler başka başka olur.  
• Direk hakikatla muhatab olunamaz. Hakikata girilemez, yoksa vurgun yersiniz. 
Yani benim ruhuma muhatab olamazsınız. Benim ruhuma girsen, parçalanırsın. 
Rehbersiz denizin dibine inersen, hiç şansı yok. Niçin Allah zahiri koydu? Herkes batını 
zahirde gibi görseydi, uhuvvet olmazdı, tesanüd olmazdı, insanî ilişkiler olmazdı. 
Benim simamdan içeriye girmeyip direk ruhuma girseniz, korkunç bir enerji paketidir 
orası. Mesela mermere birden elini vursan, elin kırılır. Ama konsantre olup vursan, 
mermer kırılır. Sporda konsantre, bizde tefekkür. Veya birisine kızarken, vücud 
değişiyor. O güç nerden geliyor? Veya şehvet ile vücudda hormonlar değişiyor. Bu 
enerji neredeydi? Düşünmeden önce, tefekkür etmeden önce neredeydi? Ruhtaydı. 
Onu uyandırmaktır. Ruh şehvet gibi, gadab gibi, öfke gibi, daha nice bilmediğimiz enerji 
paketleri var.  
 
• Suret, bizimle hakikat arasında berzahlık yapar.  
• Hakikat-ı Kur’aniyenin gittiği yere kadar suret gidiyor.  
• Hakikat-ı mümkinatın gittiği her yer, surete şamildir.  
• Tasvir ile suret apayrı şeylerdir, karıştırma.  
• Suretten hakikata geçmek; tılsım-ı kainatı ve muamma-yı hilkati keşf ve fethetmek 

demektir. (S:140) 
• Su-i ihtiyarla giyilen suretle, vazife-i fıtrata zıd suretler ortaya çıkıyor. (S:231) 
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Tamamen batını taşır mı? Hayır. İnsanda fena madenler de var. Yani kötü, şeytanî, 
riyakâr, sahtekâr gibi. Bazen niyeti bozuk olanların niyetiyle sureti değişebiliyor ama 
sima değişmiyor. Suret bütünseldir, sima yüzdür. Mesela fıtratınıza uygun olmayan 
bir vazife yapsanız, mesela bu ruh kadın cesedinde olsa veya kadın ruhu bu cesedde 
olsa, cesedle ruh çatışır. Fıtratına zıd yaşamak bunun gibi bir şeydir.  
 
• Suretler imtiyazın âyinesidir.  
• Suret; fotoğraflanmaya kabil olduğu gibi, celbe de kabildir. Celb-i suret.  
 
Suretlere bakmak celb eder habis ervahları: Fotoğraf çektiğiniz zaman sureti bu 
tarafa alıyor alıyoruz. Cansız aletle bunu yapabiliyorsun. Senin gözün de fotoğraf 
makinesi. Onun suretini canlılığıyla, hayatıyla, duygularıyla içeriye alıyorsun. Onun için 
kadınların suretlerine bakmak ya tılsım: yani celbeder habis ervahları diyor Sözler’de. 
Kadının suretine bakmak o andaki psikolojisi, cini, ruhsal yapısını kendine taşıyorsun. 
Cin-net, cin olduğu nettir. Adam cinnet geçiriyor, karısını çoluk çocuğunu kesiyor. 
Cinsellik de cin-sel dir. Herkesle birlikte bir cin yaratılıyor. Fena madenlerimiz o aktif 
ediyor. Fotoğraf makinesiyle şak diye çektin, suretimi aldın. Aldığın suret cansızdır, 
çünkü fotoğraf makinesi cansızdır, hayatsızdır. Suret, sureti alır. Benim fotoğraf 
makinesi (gözüm) canlı, ruhlu, hisli olduğundan şak diye içeriye giriyor. Üstad buna 
“celbeder habis ervahları” diyor. Dindeki adı haramdır, fiziksel boyutu onun ervah-ı 
habisesini içine alıyorsun. Nasıl yansır? Bir sene sonra, iki sene sonra, bir hafta sonra, 
bir gün sonra kalb çarpıntısı olur veya kendini kötü hissedersin, kendimi atasım geliyor 
dersin, çünkü sana attılar. Çünkü seyrettiğin kadın intiharı düşünüyordu. Onu aldın 
içeriye. Zamanı geldiğinde intiharı düşünüyorsun sende. Sana birisi onu yükledi. 
Unutma! Gözünden, kulağından, burnundan, dilinden, elinden (el à tuttuğun ve 
bulunduğun mekan) içeriye aldığın şeyler canlı ve ruhludur. Şimdi siz bunu bildiniz. 
Müjdeler olsun! Bildikten sonra size artık girmiyor, giremiyor. İkinci müjde! Habisler 
girmiyor. Bana baktığınız zaman bendeki ruhaniyat giriyor. Ama habislerim girmiyor.   
 
Sual: Peygambere bakan sahabe olması bu sırdan mı? 
Elcevab: Evet, sahabeyi sahabe yapan bu kanuniyet. Şak giriyor. Güle koku nasıl 
sirayet etmiş, çamaşıra su, atoma esîr, sigara içenin yanında oturana sigara kokusu, 
Osmanlı ruhaniyatını, maneviyatını camideki taşına. Osmanlı döneminde yapılan 
camiye girince nasıl hissediyorsunuz, cumhuriyet döneminde yapılan camiye girince 
nasıl hissediyorsunuz? İşte Osmanlı ruhunu taşa sirayet ettirmiş. Şimdiki camilerde ise 
haram parayla yapılmış taşlar. Peygamber asm işte bitamamiha şak diye sahabesine 
sirayet etti. Çok güçlü olduğu için hemen değiştirdi onu.  
 
Nokta-i Nazar: Onlar da ama ampul. Yani biz ampul olmazsak, sizden gelen elektrik 
bizi yakmaz.  
 
• Her bir suret, her yerde bulunabilir ve kabil-i celb olunabilir.  
Burada her şey var. Kıyamete kadar olmuş olacak bütün suretler var. Mesela sen kaç 
yaşındasın? Yirmi dört. Geçmiş yirmi dört sene nerde? Geçmişin nerede ise, 
geleceğin de orda. Biz ise geçmişi ve geleceği anda gösteriyoruz. Ahiret de öyle. 
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Yaşadığımız dünya nerde ise, yaşadıklarımız nereye gitti ise, gideceğimiz ahiret de 
orada. Onun için endişe etmene gerek yok.  
 
• Suret, ulum ve fünun da gösterir. Arkasındaki hissiyatın müşiridir, göstergesidir.  
• Suret, bir hulledir, bir gömlektir ki, her şeyin kametine göre biçilmiştir.  
 
23.01.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
 



SURET-8 
Ahiretin ve insanın üstünü aç! 

 
Suret, Sima, Cismaniyet, derslerinden gaye, bize giydirilen libaslardan sıyrılmak, 
suretten hakikata geçmektir. Bize giydirilen bir sürü libas var. Beden değil. Beden 
binadır, ruh içinde oturandır. Bina elbise midir? Hayır, hane ve yuvadır. Binanın içinde 
gömlek var, atlet var. Buna libas deniliyor. Bunları anlarsak, yaşamak çok kolay olur. 
Ölüm denilen hadiseler, ölüm denilen korkular ve senaryoları cehaletten 
kaynaklanıyor. Hz Ali ra: “Ecel; ölüme bir zırhtır.” Yani ecelin gelmeden 
ölmeyeceksin. Senin zırhın var. Ecel zırhtır. Bina cesettir. İçinde oturan sensin. Sana 
giydirilenler: 1-dimağdakiler; tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam, itikad. 2-
vicdan, 3-kalb, hatta 4-ruh giydirilmiş. Hepsinden sıyrılmak! 
 
Suret ve cismaniyet: Esma-i Hüsnalar dışarıda cilve, cemal, nakış, sanat olarak 
gözükür. Çekirdekteki program ilimdir, sıfattır. Hiç kimse onu görmemiştir. Sonra ağaç 
olarak gözüküyor. Ağaç; cilve, cemal, nakış, sanat. O program üzerindeki işlemeleri 
yapan sistem, Esma, Esma-i Hüsnanın bütünlüğü. Esmanın cilvesi, cemali, nakşı, 
sanatı à tencereye koy, karıştır. Ortaya çıkan şey; cismaniyettir. Hiç kimse 
cismaniyeti görmüyor. Bizim gördüklerimiz surettir. Suretlerle meşgulüz. Üstad diyor, 
suretten hakikata geç. Şu anda benim suretimi görüyorsunuz, cismaniyetimi 
görmüyorsunuz. Kelamım bile size elbise giydiriyor. Manam elbise giydiriyor. Size 
müdahale ediyorum. Fıtratınızı ya bozuyorum ya inşa ediyorum. Allah Resulünün 
fıtratına kimse müdahale edemediği için ümmîdi. Ümmî’nin zahir manası; okuma-
yazması olmayandır. Batın manası ise; kimse ders vermemiş, ona yükleme 
yapmamış, ümmîliğini yani anasından doğduğu özelliğini bozamamış. Ümmî; fıtratına 
müdahale edilememiş demektir. Bize ise o kadar edilmiş ki: anne-baba etmiş, okulda 
etmişler, televizyon etmişler vs.  
 
Benim cismaniyetimi görmüyorsunuz, göremezsiniz zaten. Suretimi görüyorsunuz. Biz 
herkesin hep suretiyle alakadarız. Peki suret nasıl değişiyor? Zanlarımız biçiyor. 
Hepiniz beni farklı görürsünüz. Ben beni bildiğim gibi sen beni bilmiyorsun ki. Senin 
zanların suret giydirmiş. Biz eşyanın, varlığın suretiyle alakadarız. Cismaniyetiyle, 
varlığıyla, vücuduyla alakadar değiliz. Gayem şu: Varlığa, kendine giydirdiğin 
elbiselerden sıyrılmak. Gayem; Allah ve ahiretin üzerini açmak, kendinin üstünü 
açmak. Alem-i şehadet, dünya nedir? Ahiretin üzerinde tenteneli perdedir. Örtü nerde 
ise, örtülen de aynı yerdedir. “Dünya, alem-i şehadet; alem-i gaybın üzerinde tenteneli 
örtüdür, perdedir” (Mektubat 469). Perde demesi ilginç! Örtü de değil! Yani sinema 
perdesi gibidir. Hiç kimse perdeyi görmüyor, yazıyı, filmi görüyor. Perde demek, 
kapatan değil, ifade edildiği yerdir.  
 
Suret; esmanın inkişafıdır. Mesela bir şeyi düşünüyorsun. Düşündüğün zaman, 
mana sana ne kadar yakın olursa, şekillenmeye başlar. Mesela Allah bir anda her 
yerde, hiçbir yerde değil, farklı farklı iş yapıyor, hiçbir iş birbirine mani olmuyor, 
nihayetsiz iş bir iş gibi. Nasıl olabilir derken “güneş gibi” denilince suretleniyor.  
 
• Bir sureti almak, ona müteallik esmaya mazhar-ı münkeşifedir.  
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Mesela elmada bir koku var. O bir surettir. Renk bir surettir. Ama birbiri üzerine 
giydirilmiş. Koku, renk, tat, kimyası, fiziği vs hepsi birbiri üzerine giydirilmiş.  
 
• Suret; esmanın külliyet, cüz’iyet, asliyet, zılliyet başka başka olur.  
Sureti zanlarımız değiştiriyor. Senin gördüğün gibi değilim. Sen terakki ettikçe, olayları 
da farklı görüyorsun. Hani sabitti? Ben öyle anlamıştım, öyle görmüştüm diyoruz ya. 
Demek esmanın bazen külliyetini, bazen cüz’iyetini, bazen asliyetini görüyorsun. 
Bazen de zılliyeti ile başka başka oluyor. Bazen gölgenin gölgesi, bazen işarî, bazen 
remzî. Mesela hasta olan adam, yardım eden yakınlarını domuz olarak görür, yılan 
olarak görür. Öyle değil ama öyle görüyor. Aslında öyle değil, biz öyle bakıyoruz. O 
zaman seni öyle görüyorsam, ki yemin ediyorum, orayı görmüyorum, oraya yüklediği 
mana şekillenmiş, buradan (kendimden, içerden) seyrediyorum seni. Senden fotonlar 
geliyor, fotoğraf içeriye giriyor, ses de giriyor. İçerde seyrediyorum ama sana 
bakıyorum.  
 
• Esmaların faklı miktarlardan karışımından yapılan bir libastır; suret.  
Rahman, Rahim, Kerim, Latif vs bütün esmaların karışımını düşün. O karışım insanın 
hâletine göre değişkendir. Mesela hâletiniz acayip olunca, kokunuz değişiyor. Hâletiniz 
acayip, sesiniz değişiyor, tonlamanız değişiyor. Mesela “gel” (yumuşak söylüyor), “gel!” 
(kızarak söylüyor). İkisi de “gel” ama kızdığın zaman farklı. Yani hâletimize göre sima 
değişiyor, kokumuz değişiyor. Sabit bir kokumuz da yok. Onun için Hz Ali ra der ki: 
“Kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım.” Teriniz ağır kokuyorsa, ahlakını düzelt, 
parfümünü değiştirme. Allah Resulü geçtiği zaman, Sahabe kokusuyla takip ederdi. 
Evliyaların çamaşırları gül gibi kokarmış. Ahlakı ağır olanın kokusu ağır olur.  Kokunu 
değiştirmek senin elindedir. En ağır koku, hasedçilerde olur.  
 
• Esmanın zemini sıfatlardır. Sıfatlar üzerinde esmalar şekillendirir.  
Çekirdekteki program sıfattır. Ağaç onun üzerine kurulmuştur. Renk, koku, tat vs bunlar 
şekildir. Hiç kimse cismaniyeti görmüyor, suretiyle alakadar. Mesela Kur’an’ın 
cismaniyeti yok. Sureti elif, lam, mim, elif, be, te, se, cim. Bu şekillerin üzerindeki bir 
battaniyeyi, elbiseyi kaldıracağım: “Elhamdülillahi Rabbilalemin” (seslendirdi). Ses 
yazıya benzemedi. “Alemlerin Rabbine hamd olsun” (manalandırdı). Şimdi 
düşünüyorum: Alemlerin Rabbi, Allah Allah. Sonra vicdana indirdim. Bunların hepsi 
üzerindeki battaniyeyi kaldırmaktır. Bu dersleri anladıkça, ahiretin üzerini hepten 
açılıyor.  
 
• Zanlarını surete çeviren insandır.  
Bu, hiçbir mahlukta yoktur. Meleklerde zan yoktur.  
 
Sual: Onlar sureti göremiyor mu? 
Elcevab: Sureti görüyor. Senin mesela birisi hakkında bir zannın var. İnsan, o zannı 
surete dönüştürebiliyor. Başka mahluklar bunu yapamıyor. İnsan içeriye aldığı suretleri 
de içerde evirip, devirip, çeviriyor. İnsan; böyle bir kavşak. 
 
Sual: Melaike suretle muhatab olmuyor mu? 
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Elcevab: Oluyor ama zanna dönüşmüyor. Yani gördüğü gibidir.  
 
Sual: O zaman zan, meratib oluyor? 
Elcevab: Evet. Eğer biz olayı tâ hakikatı olarak görmüş olsaydık, yani mertebe 
girmemiş olsa, terakki durur. Suretle hakikat arasında olan, hakikatları mertebelendiren 
zanlarımızdır. “Çıkart kendini aradan, zahir olsun Yaradan!” Zan; büyük bir nimettir. 
Seni donukluktan çıkarıyor. Allah ne yaratmışsa çok güzeldir. Gadab da nimettir, öfke 
de nimettir, nefret de nimettir ama ifrat, tefritinden azade olarak vasatı nimettir. Zan 
kadar büyük bir nimet var mı ya?!  
 
İman rükünlerinde meleklere iman da var. Meleklere iman etmesem, Allah’a iman 
etmemiş gibi oluyorum. Yani Allah’a iman etmek ne ise, meleklere de iman aynıdır. 
Meleklere iman etmemekle otomatik imandan düşüyorum, Allah otomatik hâşâ devre 
dışı oluyor. Çok ağrıma gidiyor. Meleklere iman etmesem ne olacak? Niye meleklere 
iman diyorum diye merak ettim. Meğer bedel ödüyorum, vefalılık yapıyorum. Onlar 
çünkü bana iman etti, bana secde etti. Herkes bizi yalanlarken (Âdem babamızı) 
melekler secde etti ve iman etti. Biz de imanların karşı iman ederek bedel ödüyoruz, 
vefalılık yapıyoruz.  
 
Sual: Allah’ı cilve, cemal, nakışı ile görüyoruz. Melaikeleri nasıl göreceğiz? 
Elcevab: Melekleri müekkel olarak tefekkür edeceksin. Ama bazıları görüyordu. 
Mesela sahabe Dıhye suretinde veya bazı sahabeler de meleğin kendi suretinde 
görüyorlarmış. Nasıl görüyor? Mesela kabre geçenler. Münker-Nekir melek değil mi? 
Keşf-el kubur evliyası Münker-Nekir’i görüyor. O kadar da zor değilmiş kabirdekileri 
görmek. Ama mesleğimizde o yok.  
 
• İnsanda böyle bir sistem var. Nazar anında suretlere dönüşüyor. 
Aldım senin fotoğrafını. Gözüktüğün gibi, var olduğun gibi değil. Alıyorum, 
dönüştürüyorum. Zanlarım yapıyor bunu. Zanlar şekle dönüşebiliyor.  
 
• Suret, inkılaba kabildir.  
• Suret, mahvolmaya kabildir, fakat hakikatları baki kalıyor.  
• Suretle hakikat makusen mütenasibdir, ters orantılıdır.  
• Hakikat mutlaktır, suretler muayyendirler.  
• Mutlak ve muhit hakikatlar, suret basamaklarıyla geçip anlaşılabilir.  
Yani Allah; mutlak ve muhittir. Muayyen olmadığı için gözükmüyor. Bir şey gözükmesi 
için muayyen olması lazım, belirlenmesi lazım. Eni, boyu, hacmi, kütlesi olacak.  
 
• Suret; hakikatların vücud-u haricîleridirler.  
• Anladığın gibi sırf değil suret. Suretin alt veri tabanlarından biri veya birkaçı veya 

tümü kasdedilebilir: sîret, ahlak, sıfat.   
Mesela sen baktığın zaman adamı görüyorum zannediyorsun. Oysa sen ona yüklemiş 
olduğun sîretini, ahlakını, sıfatını görüyorsun. Mesela senin daha önceden bir mazin 
var. Seninle bir ahlak sorunu yaşamışız mesela veya duymuşum. Seni öyle görüyorum. 
Veya senin bir sıfatın var. Öyle görüyorum. Kahramandır, mücahiddir. Demek ki surete 
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baktığımız zaman bu üç taneden bir tanesini görüyoruz. Ya onun sîretini, ya ahlakını, 
ya sıfatını görüyoruz. Suret bu.  
 
Sual: Duyduğumuz kelamın titreşimleri suret, içindeki mana suret değil mi? 
Elcevab: Değil, o cismaniyet. Sesin içindeki manayı kaldır, benim sesim de yoktur. 
Yani buzdan suyu kaldırın, buz kalır mı? Hakikat, surete böyledir. Hakikatı kaldırın, 
suret yoktur.  
 
Sual: Mesela Türkçe bilmeyen bir Japon sizi dinleyince, suretiyle mi muhatab oluyor? 
Elcevab: Evet, suretine bakıyor, kelamını doldurmaya çalışıyor. Mimiklere bakarak, 
şunu anlatmaya çalışıyor diyor.  
 
• Bakanın sîretine göre suret tebeddül eder.  
Varlığa baktığımız zaman ya varlığın sıfatını, ya ahlakını, ya da sîretini görüyoruz 
dedik. Mesela ben baktım, gördüm. Öyle değil. Bana bakma şekli, aşağıdan veriliyor. 
Buna göre bak diyor, ona göre görüyorum. Aslında olduğu gibi görmüyorum. Eğer 
olduğu gibi gözükseydi, münafık olduğunu anlardık. Allah Resulüne Cenab-ı Hak cc: 
“Ben sana demeseydim, sen dahi münafığı anlamazdın.” İşte ben de ya sîretimle 
bakıyorum, ya ahlakımla bakıyorum, ya da sıfatımla bakıyorum. O zaman suret 
değişiyor.  
 
• Bazen sîretiyle, ahlakıyla, sıfatıyla suretleri görüyor, bazen de suretinden sîretini, 

ahlakını, sıfatını görüyor. Bakanın seviyesine göre değişiyor.  
Mesela sîretimle sîretini görüyorum, ahlakımla ahlakını görüyorum, sıfatımla sıfatını 
görüyorum. Veya fikirle bakıyorum. Adamın her tarafını fikir olarak görüyorum. Varsa 
var, yoksa yok. O tarafı gözüküyor. Mesela şoföre desen ki, buradan kamyon çıkar mı? 
Kamyonca çıkar veya çıkmaz der. Bir başkası ise bilmem der.  
 
• Yaprağı yaktım. Çıkan, yaprağa hiç benzemiyordu. Gördüğümle içinde barındırdığı 

şeyler çok apayrı şeylerdi. Yani hiç alakaları, yakınlıkları yok içiyle dışı.  
Yaprağı yaktım. Yapraktan duman çıktı, yapraktan ısı çıktı, yapraktan ışık çıktı. Isı, 
ışık, renk vs çıkıyor. Mesela odunun en büyük düşmanı ateş, odunun içinde. Odunu 
meydana getiriyor ama odunun düşmanı. Zıd, zıddını doğuruyor. Ateş odunu yakar 
ama odun ateşten yapılmış, güneşten yapılmış. Bu neye misal olabilir? Allah Hâlık’tır. 
Mahluku nasıl yapar? Hacmi, tipi, şekli olmayan ateş, ziya, güneşten yapılmış odun. 
10.Söz’de geçiyor. Güneş vuruyor, mevcudatı tutuyor, içindekileri büyütüyor, ağaç 
oluyor. Ağaç; şarjlı pile benziyor. Ağaç; donmuş güneştir. Yaktığın zaman güneş 
çıkıyor. Peki güneş vurdu. Hepsi de kullanıyor güneşin enerjisini. 10.Söz’de diyor ki, 
fizik bunu daha göremedi, artan güneş enerjisini güneş kendisine sarıyor, alıyor. 
Yoğunluğu büyük olduğundan kendisi üzerine çekiyor. Üzerine sarıyor!  
 
• Suret de, sima da, dünya da, beden de aynen bunun gibidir. Yani gözükenle içinde 

barındırdığıyla çok ama çok apayrı şeylerdir. Nasıl aldanıyoruz bu kadar! 
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Odundakiler odun olarak gözüktüğü gibi, ahirettekiler dünya olarak gözüküyor. 
Bir odunu düşünün. Odundan çıkan duman, nur, ısı, ışık, renk, ateş, ultraviyole ışınları 
vs kilosu yok, hacmi yok. Yani odunu meydana getiren odunun tersi olan şeyler. Yani 
odunun hacmi var. Onu meydana getirenin hacmi yok. Odunun kilosu var. Odunu 
meydana getirenin kilosu yok. Odun gözümüzün önünde. Odun böyle ise, ben nasılım 
acaba? Yani odunla batın, hiç alakası yok. Bir de dünyayı düşün. Üstad “ahiret üzerine 
tenteneli perdedir” diyor. En cami olan insandır. Hayatta hiç odunun yandığını 
görmeyen odundan çıkanları hiç tahmin edemez. Odundan böyle zıd şey çıkarsa! 
Odunun kilosu var, çıkanın yok. Odunun hacmi var, çıkanın yok. Ateş odunun 
düşmanıdır ama odunu yapmış. Odun böyle batınıyla zahirisiyle farklı olursa, acaba 
ben nasılım?   
 
Sual: Güneşten gelen sıfat, odundakiler esmadır. Peçete, defterler de vs suretler mi? 
Elcevab: Evet ama esmanın cilvesi, cemali, nakşı, sanatı.  
 
Nasıl aldanıyoruz! Oduna bak, batınına bak. İşte insan ve ruh, dünya ve ahiret. Dünya 
odundur. Dünya ahiretin üzerine odundur. Ahiret; dünyayı meydana getirendir. Güneş 
gibi. Mesela odun, donmuş güneştir. Dünya odundur. İçini odun gibi göstermiş dışarıya 
ama onun içi ahirettir. Odundakiler oduna nasılsa, ahiret de dünyaya öyledir. 
Odundakiler odun olarak gözüktüğü gibi, ahirettekiler dünya olarak gözüküyor. 
Nasıl aldanıyoruz ama şimdi! Hepten ahiretin üstü açılıyor. Düşünen kafalar için! 
Odundaki dumandan kasıt cehennemdir. Odundaki nurdan kasıt cennettir. İki zıd şey 
aynı yerde, yeri yok. Gözümüzün önünde. Nasıl aldanmışız. Nasıl aldanıyoruz şu 
dünyanın suretine. Cismaniyetini bile görmüyoruz. Hep suretiyle alakadarız. Ahiret 
nerde? Odunun içi neresinde ise! İçi donmuş, olmuş odun. Ahiret donmuş, dünya 
olmuş. Ölüm anında o oduna bir kibrit çakıyorlar. Yanarken de şunu diyorlar: “Esselatu 
vesselamu aleyk.” Falanca vefat etmiştir. Yanmıştır, odundan çıkmıştır dedi yani. Yer 
değiştirmedi. Odunun içindekiler yer değiştirmedi. Dikkat edin! İçindekiler yandığı 
zaman yer değiştirmedi. Kendini inşa etti, inkılab etti. Tebdil-i mekandır. Ölmeyle bir 
yere gidilmiyor. Yanan odun gibi oluyorsun. Tebdil-i mekan, bedel. Yani odunluk 
halinden bedelleniyorsun. Dünya odundur, içindekiler ahirettir. Kendisini bize odun 
olarak gösteriyorlar. Meğer öteler bize dünya olarak gösteriyor ve nasıl aldanmışız. 
Ölümle odunluktan çıkıp her şey oluyorsun. Odundan çıkan mekan tutmuyor ya. Mevt 
işte böyle harikadır, mükemmeldir. Dört gözle bekleyin, hayat odur. Hayatla à faniye 
geldik, ölümlü dünyaya geldik. Mevt ile à bekaya gidiyoruz, ölümsüz aleme 
geçiyoruz. Hangisi daha kaliteli? Yaşasın mevt! Çünkü odunluktan çıkmak istiyorum 
artık.  
 
Sual: Odun donmuş güneştir dediniz. Ahiret ile dünya da mı böyle? Doğru mu 
anladım? 
Elcevab: Düşünmek için malzeme bu. Odun güneşe benzemiyor. Ama biliyoruz ki, 
odunu güneş yaptı. Güneşten foton geldi, enerji, dondu. Odunun güneş olduğunu 
nerden biliyoruz? Yak onu! Çıkan renk nereye benziyor? Güneşe benziyor. Yaktığımız 
zaman nereye heyecanlı heyecanlı gidiyor? Geldiği yere gidiyor. Odun, donmuş 
enerjidir: E=mc2. Enerjinin kaynağı da güneştir zaten. Başka kaynak yok ki. Enerjinin 
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kaynağı yok zaten. Güneşi hiç görmemişiz varsayalım. Sana odunu gösteriyorlar. Bu 
odun nerden olmuş olabilir diye sana sorsalar, bu oduna bakarak güneşi hayal edebilir 
misin? Ömründe hiç güneş görmemiş olsan? Edilemez. Dünya şu odundur. Ahiret, 
güneş gibidir. Düşünmek için! Yani odun-güneş ilişkisi. Odundaki duman cehenneme 
misaldir. Ateş de var zaten. Aynı yerinde nur var, aydınlatıyor her yeri, cennete 
misaldir. Çıkana bakıyoruz, bulunduğu yerle hiç alakası yok. Meğer bu odun denilen 
şey örtüymüş. Odun denmiş. İçindeki hakikatlara. Ahiretin de örtüsü burasıymış. 
Aynen bu. Odun gibi gözüküyor ama değil!  
 
Allah Resulüne sormuşlar. “Ya Resulullah! Ölen ruh nereye gidiyor?” Karanlıkta yanan 
bir mumu söndürünce nuru nereye gidiyorsa, demiş. Odunun içindekiler bir yere 
gitmiyor. Tebdil-i mekan ediyor. Itlak-ı ruh ediyor. Odunu yakınca neler oluyorsa, senin 
de Azrail’in kibrit olacak. Odunluktan çıkacaksın. Odun yanınca nasıl mutlak oluyorsa, 
insan ne olur? Odunun içerisindeki nur çıkarken: “Çok üzülüyorum, ben niye buradan 
çıkıyorum, burayı niye terk ettim, keşke terk etmeseydim.” diyor mu? İyi ki çıktım 
buradan, oh be diyor. Zaten onun zevki ve heyecanıyla yerinden fırlıyor. Aheste aheste 
çıkmıyor ki. Ama odun ıslaksa aheste aheste çıkıyor ve dumanı çok oluyor, nuru az. 
Hangi tip bu? Günahı o kadar var ki, gitmek istemiyor. Ama kibriti dayatmışlar, 
çıkacaksın. İşte bundan sonra panik atak gelince “oh kurtuluyorum” de, şeytan da “of, 
bunu da mı çözdün” diyerek senden kaçar. Psikolojik hastalıkların yüzde seksen 
doksanı ölüm korkusunun türevleridir.  
 
• Suretler bazen nakliyatçılık yaparlar ve hafızamızda kalır. 
• Suret giydirmek; emir ve iradenin işidir. 
 
Dua ve münacatta hakikatların suretleri değişir. Dua ederken ayrı oluyor, münacat 
ederken ayrı. Duada istek vardır, münacatta yoktur. Eyyüb as’ın, Yunus as’ın duası 
değil, münacatı var. Tövbe ile istiğfar farklı olduğu gibi, dua ile de münacat farklıdır. 
Tövbe; günahın vücuduna yapılır, günahın vücudunu gösterir. İstiğfar; eksikliğe yapılır. 
Allah Resulü günde 70 defa istiğfar edermiş. Kemalât haliyle bir önceki ona göre düşük 
haline istiğfar etmek. Tövbe ise, günaha yapılır. Duada istek vardır. “Ya Rabbi, Ya 
Rabbel alemin! bunu ver, şunu ver, bunu kaldır, bunu kaldırma…” vs ama münacatta 
“Ey şiddet-i zuhurundan ve azamet-i kibriyasından gizlenmiş olan Kadîr-i Zülcelal! 
Resul-i Ekrem asm’ın dersiyle, Kur’anın talimiyle anladım ki, …” hiç istek yok.  
 
• Eşyaların birbirine karşı karşılıkları karşılaşma halleri. 
Bendeki suretler ile sendeki suretler geliyor, karışıyor, manalanıyor.  
 
• Kişide maddî sîreti ki, bulunduğu andaki hali. 
Yani benim ruhsal halim simamı değiştiriyor. Kızgın olunca kırmızılaşırım, korksam 
beyazlaşırım. Hâletlere göre simam değişiyor, terim de değişiyor, kokum da değişiyor, 
mimiklerim değişiyor.  
 
• Kişinin; soyu, nesebi, tarihçe-i hayatlarının tümünün hulasa-i camiasına; suret 

denir.  
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Bu varlıkta Allah’ın esmasının cilvesi, cemali, nakşı ve sanatı var. Mesela Allah’ın 
merhameti, Allah’ın aşkı, Allah’ın muhabbeti, Allah’ın sevgisi, şefkati varlıkta cilve, 
cemal, nakış, sanat şeklinde gözükür. Aslını varlık asla ifade edemez. Yalnız işaret 
eder. Mesela bende muhabbet var. Allah’da da var ama bendeki muhabbet cinsinden 
olsa, mahluk olur. Şöyle: bu masayı ben yaptım. Ben masadan önceyim. Masaya 
benzemiyorum. Bu masayı yapan masadan önce olduğu ve masaya benzemediği gibi; 
sana affı, aşkı, merhameti, muhabbeti yaratan da, senin aşkından, muhabbet ve af 
latifenden öncedir ve hiç benzemiyor. Allah’ın affı sendeki af cinsinden olsa, mahluk 
olur. Allah’ın affını bilmiyoruz. Yalnız vardır biliyoruz. Nasıl bir af bilmiyoruz ama şunu 
kesin biliyoruz ki, bendeki cilvesi, cemali, nakşı ve sanatı. Aslı? Vallahi ona yakışır bir 
şey. O zaman atlayasın geliyor kucağına. O affa. Çünkü benim cinsimden değil. 
Sendeki aşk, muhabbet, sevgi ile Allah’ın aşkı, muhabbeti, sevgisi benzemez. Bu 
sistemi O taktı. Bu nedenle O sistemden öncedir ve sisteme hiç benzemez. Yalnız beni 
bilesin diye, benim böyle bir varlığım var diye. O zaman nasıl bir affı var, nasıl bir şefkati 
var? Ama bir ayette de diyor ki, sakın şeytan sizi affıma güvendirip Allah’ın emirlerine 
isyan ettirmesin.  
 
• İrtisam ise; hayırdan ve nuraniyetten olsa, hakikatın hükmü bir derece suretine ve 

misaline geçer. Güneşin ziyası ve harareti aynadaki misaline geçtiği gibi. 
İrtisam; aynada bir şeyin gözükmesi, resimlenmek, suret. Aynayı güneşe tutsak, bu 
aynayı bahçeye çevirirsen, aynaya gelen nur bahçeye yansır, taşınır. Beni gösterse 
ayna ve aynayı o zaman bahçeye çevirsem, ben taşınmam, yansımam. Çünkü ben 
kesifim. Onun için nuranî şeylerin irtisamları, oradaki resimleri, timsalleri, suretleri ve 
yansıttıkları yer hepsi aslıyla bağlıdır, kopmuyor, aynıdırlar. Sadece hakikat meratibleri 
farklıdır. Semadaki güneş, aynadaki güneş, aynadan yansıyan güneş, oduna 
dönüşmüş güneş. Hepsi hakikat itibariyle esmadırlar ama meratibleri, uzantıları farklı. 
Fakat kesifin yansıtması yok. Aynadaki güneş, ayna değil, güneş de değil. Ne ayndır, 
ne gayrdır. Bir vurdum tarlaya, çiçek oldu. O da güneş, donmuş güneş. Aynadaki de 
güneş, semadaki de hakikî güneş. Nuranî şeylerin zuhuratları en kesifi bile aslıyla 
alakalı, meratibi farklı olmakla beraber.  
 
• Eğer şerden ve kesiften olsa, aslın hükmü ve hassası suretine geçmez ve timsaline 

sirayet etmez. Yani mesela necis ve murdar bir şeyin aynadaki sureti ne necistir, 
ne murdardır. Ve yılanın timsali ısırmaz.  

Aynada insan pisliği, hayvan pisliği aksetse, ayna pis olmaz. Ama güneş aksetse, ayna 
güneştir. Ne ayndır, ne gayrdır. Nuranî olduğu için.  
 
• Çok garip ve harika kanunları barındıran bir yer burası!  
Sözler 727:  
“Memnu’ heykel, suretler: 
1.Ya zulm-ü mütehaccir,  
2.Ya mütecessid riya,            Celbeder o habis ervahları.” 
3.Ya müncemid hevestir, 
4.Ya tılsımdır. 
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Mesela karşıdan bir tane açık-saçık geliyor. Biz ona baktığımız an, onun hâletleri 
içimize hemen giriyor. Ama kime giriyor? Blokesi olmayan, meczubvarî yönelen, ciddî 
teveccüh edene o giriyor, içeriye giriyor.   
 
• Mesela hayırdan ve nuraniyetten olanların hakikatları bir derece suretine ve 

misaline geçiyor.  
Eğer nuranî, tatlı bir adam gördün ise, o seni inşa ediyor. Şerri yaptığınız zaman 
blokeniz varsa, sizi tahrib edemiyor. Yani zırhınız varsa. Paldır küldür içeriye her şey 
giremiyor. Çünkü sen çöplük değilsin. Müthiş süzgeçler var.  
 
• Güneşin ziyası ve harareti ayinedeki misaline geçtiği gibi, eğer şerden ve kesiften 

olsa, aslın hükmü ve hassası suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Şerler 
karşıya geçmiyor. Ama hakikatın mertebeleri misaline, suretine geçer. Oradan 
hayaline ve tasavvuruna geçer.  

Şimdi kadının resmi geldi. O giriyor ama o kadının o andaki - cinnî bir hastadır, 
psikolojisi bozuk, buhran geçiyor, birisiyle kavga etmiş ve böyle bir hâletle dışarıya 
çıkmış. Ona baktığın zaman, ki dinimizde ilk bakış yazılmıyor ama ben dindeki 
günahtan bahsetmiyorum, fiziksel olarak girmiyor, giremiyor. Eğer sen o şerre ciddi 
teveccüh edersen, alıcıları yani tahayyülü, tasavvuru, taakkulü açık edersen, hiç bloke 
yapmasan, yani bunun adı “Estağfirullah.” Böyle tövbe yapınca tak diye siliniyor. Bu bir 
müjdedir. Hemen tak diye formatı değişiyor. Hatta istiğfar ettin diye sevap yazılıyor.  
 
• İrtisam; karşıya taşınmak, resmi, sureti çıkması demek. Nuranîlerin ve hayırlı 

olanların hakikatları bir derece suretine ve misaline geçerler. Güneşin ziyası ve 
harareti aynadaki misaline geçtiği gibi. 

• Ziya; şuur ve ilme misal. Hararet, hayat ayn-ı kudret olur.  
Güneşin ziyası, şuur ve ilmi simgeler. Güneşten ışık gelmez, ziya gelir. Ziya demek 
paket demek. İçinde ısı, ışık, renk, ultraviyole ışınları, dalga boyları vs her şey var. 
Güneşin çevresi karanlıktır, çünkü güneşten ışık gelmez. Ziya yayıyor. Ziya maddeye 
çarptığı zaman ısı, ışık, renk ortaya çıkıyor. Harareti ayn-ı kudret oluyor. Yani otomatik 
olarak seni aktif eden, uzaktan kumandalı sinyal almak gibi oluyor. Hayırlı ve nuranî 
şeyler de böyledir. Yani sizi aktif ediyor. Aktif edileni gördüğünüz zaman otomatik 
olarak aktif eden var. Mesela şu andaki hâletiniz bir-iki sat önceki hâletiniz değil ve 
buraya da benzemiyor. Şu hâlet; ötelerin dalga boyudur. Şu anda senin ruh aynanda 
gözükendir. Aynadaki şekil varlığa ne kadar kesinse, onun yetmiş katıdır senin 
ruhundaki hâletlerinin aslını göstermesi.  
 
• Demek kişilerin şuurları, ilimleri, hayatî hassaları karşıya yaptırıcı güç olarak 

geçiyor ve orayı etkileyip yapılandırıyor.  
Karşıyı etkiliyor ve yapılandırıp değiştiriyor. Allah Resulü asm: “İnsanı göz mezara, 
deveyi kazana sokar.” Nasıl içeriyi değiştiriyor? Patlatıyor. Geçişi görüyor musunuz? 
Burada kendimizi korumak adına, dikkat etmek adına ciddi bir kalkan yapıyoruz bu 
bilgiyle. Bu bilgi ne işine yarayacak? Bildiğin anda bloke oluyor. Sen bunu bildin ya, 
şuurun bile olmadan, rüyaların bile değişiyor. Her türlü rezilliğe insanın rüyası açıktır. 
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Niye herkesin gördüğü farklıdır? Çünkü blokeler var, müsaade etmiyor. Yani şu an 
aldığınız bilgiler süzgeç oluyor. Şu anda yaşadığınız hâlet, bunu Allah size verdi mi? 
Dünya cinsine benzemiyor. Çok özür dilerim, affınıza sığınarak bir şey anlatacağım 
ama tabi ki hâletiniz varsa. Eğer zihniniz ikide bir gidip geliyorsa, telefonla meşgul 
oluyorsanız, bunları, bu hâleti alamazsınız. Eğer ciddi teveccüh edip şu andaki 
hâletiniz ne baklavaya benziyor, ne cinselliğe benziyor. Ortada bir şey yok iken 
onlardan daha harika! Bu ne demek biliyor musunuz? Ruha oraların açılmasından, 
güneş ahiret ve ayna ruh olsa, güneşin aynada, yani ahiretin, Allah’ın dünyada taayyün 
ve teşahhus etmiş hâletidir. Yani hazır olandan huzur olur. Şu anda huzur var. Huzur 
olabilmesi için, hazır olunması lazım. Hazırdan huzur olur! Müjdelerin en büyüğü şu: 
İsa as’ın iki tane ayeti var, hep söylerim. “Verilene verilecektir.” Kim bunlar? 
“İsteyene verilecektir.” Kim onlar? Verilenler! Şu anda verildi mi? Müjdeler olsun! Aslı 
verilecek! Şu anda sureti bu. Allah vermek istemeseydi, şu hâleti vermezdi. Diğerleri 
de yaşamıyor mu? Hayır, münafık yaşayamaz bunu. Bu hali yaşayamaz. Sistem yok 
onda. Sende bu hâlet var mı? Hâletin güzel mi şu anda? Bu, senin onaylandığını 
gösteriyor. Çünkü onaylanmasaydın, onaylayamayacaktın. Sevdirilmeseydi, 
sevemeyecektin. O zaman sen kimsin? Verilensin! Dünyada verilene orada da 
verilecektir. Niye verildi? İstediği için. İsteyene verilecektir. İstediğini nerden biliyoruz? 
Çünkü verilmiş.  
 
• Elhamdülillah, şerrin ve kesifin hassası böyle değil. Sureti geçiyor fakat 

dayatmaları, yaptırıcılığı yok. Niye? Çünkü içerisi kof, boş. Yani o kişi yok.  
Mesela günah geldi. İçeriye zarar vermeye başladı. Aldığınız şu dersler, süzgeçler 
sana sıkıntı hissettiriyor o günahlardan dolayı. Günahlardan sıkılıyorsan, içerdeki 
sistemde elini kolunu sallaya sallaya gezemiyor demektir. Bu da sana sıkıntı olarak 
yansır. Bu sana alarm vermektir. Arabadaki benzin veya hararet ibresi gibi. Sıkıntı 
olduğu zaman, ruh savaşıyor demektir. Hemen bir Ayetel kürsi oku. Allah Resulü 
asm sıkıldığında 1-namaza müracaat edermiş, 2-Kur’an okurmuş, 3-sohbete 
katılırmış, 4-Hatice-i Kübra (ra) ile sohbet edermiş, 5-Ebu Bekir-i Sıddık (ra)’ı 
konuştururmuş. “Konuş ya Eba Bekir! Rahatlat beni.” dermiş. 6-Bilal-ı Habeşi’den ezan 
okumasını istermiş. 7-Sahabeden Kur’an okumasını istermiş. Sahabe: “Estağfurullah 
ya Resulullah. Kur’an size geldi.” “Bana geldi ama başkasından dinlemeyi severim.” 
demiş. Bunlardan en cazibi namazdır. Yani o ibre, o hadise içerde adam eli kolu rahat 
rahat dolaşamıyor demektir. O sana haberdir. Çünkü Kastamonu Lahikası 8 de Allah 
cemal ve celal tecellisini intibah ehline, yani bu dersleri dinleyen, Risale okuyanlarda 
olur. Bu sıkıntı, bu kabz; celal, kahhar, müntakim, cehennem gibi şeyleri ihsas ettiriyor 
o anda ruhuna. Bunu bilmesen panik atak, depresyon, bunalım gibi gözüküyor. Dur bir 
dakika diyeceksin. Aslın o seninle konuşuyor. Celal ülkesinden haber veriyor. Cilve, 
cemali bu. Aslını düşün! Bazen de bast; sürur, neşe, saadet, ferahlık vs bunlar da 
cemal ülkesinden bahsediyor, haber veriyor. Nur pat diye elini kolunu sallaya sallaya 
giriyor, seni yapılandırıyor ama şer geldiği zaman içerde sana sıkıntı olarak yansıyor. 
Daha oturmamış demektir. Eğer otursaydı sıkıntı olmazdı. Hemen onu tarumar etmek 
için hemen tövbe ve istiğfar et.  
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• Nuranîler ise; içinde canlı, ruhlu, kişi de var. Karşıdaki kişi çok çok ufalsa, senin 
gözünden senin içine girse, içinde yapacağını yapsa, ne ise;…  

Nuranî olanların simaları da, sesleri de var, kendileridir. Mesela aynadaki güneş, 
güneşin kendisidir ama aynısı değil, gayrısı da değil. Aynada gözüken yılanın kendisi 
yok. Nuranînin kendisi var. Onun için günahın sureti var, kendisi yok. Çünkü ademîdir. 
Ama iyiliklerin, sevapların kendisi de var. Bizzat kendisidir. Ondan dolayı Allah 
Resulünü rüyada görmek, kendisini görmek gibidir.  
 
Mesela ben ufalsam ve sizin gözünüzden girsem, ne ise à benim gözümden çıkan 
şua benim. İstersem seni patlatırım, istersem seni sıkıntıya sokarım. Mesela bazı 
kişiler engerek yılanı sokar gibi bakıyorlar. Veya tipi mahkeme duvarı gibi. Ama 
çocuklara baktığın zaman içine bir giriyor, için bir tuhaf oluyor. Demek ki girmiş, 
yapılandırıyor, kesiyor, biçiyor, düzeltiyor. Menfîler ise; aynadaki sureti gibi. Sureti 
gelmiş, girecek, ki hakikata dönüşüp fena madenleri işlettirecek. Sana haber veriyor, 
ibre yukarıya çıktı, sıcaklık arttı. “Estağfirullah, estağfirullah.” Sıkıntı devam ediyorsa, 
hemen namaza dur. Mesela uygun olmayan bir video seyrettiniz. Kapattıktan sonra 
öf’ler, sıkıntılar başlıyor. Haber sunucu kadındır mesela. Haber izlemek meşru dahi 
olsa, kadın sunucu olduğu için gayri meşru oluyor. İçerinizi berbad ediyor. Haberlerin 
yalan olduğunu fıtratınız söylüyor. Haberlerin içi yalandır. Nerden biliyorsun? Çünkü 
sıkılıyorsun.  
 
• Nuranîlerin misaller aynı asıllarına bağlı olduklarından asılları gibi seni 

yapılandırabiliyor.  
• Cennet nur ve nuranî olduğu için, dünyada ona iman edenleri yapılandırıyor ve 

feyizlerini veriyor.  
Neye iman ettiniz? İman etmenin dünyadaki bedelidir bu. Ahirete iman etmek ahirette 
işinize yaramayacak ki! Ahirettesin zaten. Meleklere iman, zaten meleklerle 
konuşacaksın. Kabirde artık Münker-Nekire iman olur mu? Haşirde zaten meleklerle 
berabersin. Her şey orda ayan olduktan sonra ne imanı? İman gaybadır. İman ettiğin 
şeyin bedelini, ücretini burada alıyorsun. Nereye iman ettinse, seni o inşa ediyor. Yani 
çocuk anasını emer gibi, iman ettiğiniz şey sizi besliyor. Şu anda Allah’a iman 
etmenin emmesini yaşıyoruz. Emiyoruz, ki bu hâlet var. İman etmenin dünyadaki 
bedeli huzurdur, füyuzattır, feyizdir.  
 
Sual: Sırat köprüsünü de burada inşa ediyoruz, değil mi? 
Elcevab: Evet, tâ Elestu birabbikum’da temeli atılmış, tâ cennetin kapısına kadar 
devam ediyor. Bir versiyonu burada, bir günlük mesafesi burada.  
 
Nereye iman ettiyseniz, o sizi besliyor ve yapılandırıyor. Mesela önümüzde iki tane 
sıfatı olan kabir var: korku ve endişe. Önümüzdeki kabir bizi korkutuyor ve endişe 
veriyor. Onu ne ile aşıyorsun? İman-ı bil ahiretle. Ahirete iman o korkuyu ve endişeyi 
ortadan kaldırıyor. Bakın nasıl yapılandırıyor demek istiyorum, henüz buradayken bile. 
Uzaktan kumanda ile çocuk uçağını uçuruyor. Uzaktan kumanda ile koca uçağı da 
uçuruyorlar. Ahiret kumandasıyla da bizi uçuruyor, yapılandırıyor.  
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• İrtisam, yani aynadaki resimlenme, nuranîden olsa, tamam nurdur, ondan oluyor 
deriz. Fakat hayırdan olsa, hakikatının hükmü, suretine ve misaline geçmiş, apayrı 
bir şey. Şerden ve kesiften gelse, olmuyor. Fakat o nuranînin ekser hasiyetlerine 
maliktir. Onun gibi hayy sayılır.  

Aynadaki güneş, güneş sayıldığı gibi; bu derslerde d Allah’ı anlatıyorsak, esma seni 
yapılandırıyor. Yani hakikat, kaynağın aynısı gibidir ama uzantısı, mertebesi farklı. 
Allah’ın esması sana feyiz veriyor mu? Şu anda. Onu konuşuyoruz. Huzur var mı? Bu, 
hakikattan kopuk olamaz. Hakikatın ta kendisidir. Çünkü hakikatsız bir suret yoktur. 
Susuz buz yoktur ama buzsuz su vardır. Suret varsa, şu anda feyiz varsa, o surettir 
ve hakikatın ifadesidir.  
 
• Şerde, kesifte nuranîlik yok. Kaynağı ademdir.  
Onun için gelen günah yapılandıramıyor seni. Ama zındığa girdi. Zındık tahribat 
yapmaktan, şer yapmaktan, İslam’a zulmetmekten vs lezzet alırmış. Yılan gibi, 
zehirlemekten lezzet alıyor.  
 
Bir insanı bunu nasıl der, nasıl yapar diyoruz. Olamaz diyoruz. Onun insan olduğunu 
düşündüğün için öyle diyorsun.  
 

 
 
• Hayır ve nuraniyetlerin kaynağı hakikat, ki esmaya dayanıyor. Adeta hayırlar ve 

nuranîler hoparlörler gibi, ampul gibi zemin. Bunun üzerinden hakikat ortaya 
çıkıyor.  

Mesela ampul. Biz biliyoruz ki, burada Keban barajı tezahür ediyor. Ama karanlığın 
ampulü yok.  

Hani bazıları der ya, maymundan insan 
oldu. Ama insandan maymun olduğuna dair 
Kur’an’da ayet var. Onlar sureta insan gibi 
gözükürken, sîreti hayvandır. Üstad 
bozulma süreci şöyle anlatıyor: İlk önce 
maymun, tilki, yılan, ayı, domuz. İnsan bu 
süreçle domuz olur, bir anda domuz olamaz. 
Allah Resulü asm: “Deyus cennete 
giremez.” buyuruyor. Deyus ne demektir ya 
Resulullah diye soranlara, “namusunu 
kıskanmayanlardır” diyor. Bir insan taklitçilik 
yapar. Mesela düşük pantolon Lût kavminin 
adetidir. Arkaya mesaj veriyorsunuz. Ben bu 
işe varım diye. Basit gibi gözüküyor ama çok 
ciddi. Lût kavminin adetidir o. Eşcinselliğin 
simgesidir. İşte ilk önce maymun. 
Maymunlaşıyor insan, taklitçilik ile. Sonra 
tilki oluyor. Sonra yılan oluyor. Sonra ayı 
oluyor, güç. En son domuz oluyor. Daha 
ilerisi yok.  
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• Nuranîler asıllarının hasiyetine sahiptirler. Kesif olanlar asıllarıyla değil, zahirdeki 

suretleriyle alakalıdırlar.  
 
Her bir suret dersinden sonra varlığın ve varlığımızın üzerindeki örtülmüş, örtmüşler 
veya örttüğümüz perdeler kalkıyor. Nasıl anlarız bunu? Ahirete artık çok yakınlık 
hissederiz. Mesela bu dersten çıkan bir insan, ahiretin çok ötelerde olduğunu değil, 
olduğum yerde olduğuna inanır. Odunun nurunu odunun dışında aramadığı gibi, 
odunun batını kendisini dışarıya odun gibi gösterdiği gibi; varlığın veya dünyanın 
hakikatının ahireti olduğunu, ahiret bu şekilde gösterdiğini, bir yere gitmediğimizi, 
gitmeyeceğimizi, üzerimizdeki battaniyelerin kaldırılacağını anlıyoruz. Tebdil-i 
mekanın lügatta zahir manası odadan odaya geçmektir. Batın manası ise; mekanın 
değişikliği. (Yani yer değiştirmiyorsun, yeri değiştiriyorsun. Yer, aynı yer.) Mekan 
değiştirmiyorsun, mekanı değiştiriyorsun. Bunları ister anla, ister anla. Duyman yeterli. 
Hakikatı orada olacak. İnsan iman ettiği şeyden besleniyor. Nereye iman etmişsek, o 
nisbette, mesela ahirete iman etmişsek, ne kadar edebilmişsek, bizde korku ve endişe, 
o nisbette gelecek korkusu ve kaygıları kalkar. Ne kadar ahirete iman etmişsek, ailevî 
sorunu yaşamayız. Ailede ahiret inancı hâkim olsa, kavga olmaz. Herkes haddini bilir, 
hududunda kalır. Kimse haddinden tecavüz etmez. Bir evde kavga, gürültü, sıkıntı 
varsa, orda iman-ı bil ahiret hükmetmiyor demektir.  
 
 
 
30.01.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 



SURET-9 
 

• Suret; maddede olup madde olmayan.  
 
Maruzatım:  
1- Ben Nur camiasında tevhidçi bilinirim. Allah’ın isbatı, ahiretin isbatıdır benim esas 
alanım. Sizin kimler olduğunuzu biliyorum. Buraya ne zorluklarla geldiğinizi biliyorum. 
Anlayamadığınızı da biliyorum. Niçin yapıyorum o zaman? Sebebi: Dimağı 
zorlamadan ruha geçmediğine inandığımız için dimağınızı zorluyorum. Çok tevhid 
derslerini dinlediniz ama daha bir sigarayı terk edemediniz. Daha televizyondan 
kurtulamadınız. Yapsam ne olacak? Bir sürü yapılmış. Bir yerde sorun var. Aynı şeyi 
ısrar etmeyeceğim. Dimağınız matkap olacak. Ruhu delme dersi olacak.  
 
2- Nur camiasında tezadlar yaşıyorum. Cenazelere gittiğim zaman, toplantılara gittiğim 
zaman, düğünlere çağırdıkları zaman iki tezadla karşılaşıyorum: 1- Çok izahlı ders 
yapıyorsun kardeşim ve 2- Çok ağır ders yapıyorsun kardeşim. 
 
3- Beni gayem çokluk değil, doldurmak değil. Tam tersine. Kendinizi nerede inşa 
ediyorsanız, oraya gidin. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Kim “buraya gel, bunun 
dışında bir yer yoktur” diyorsa, oraya gitmeyiniz. Çünkü Üstada muhaliftir. Lem’alar 
152: “Hem ihlas ve hakperestlik ise, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun 
istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa, “Benden ders alıp sevap kazandırsınlar.” 
düşüncesi, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir.” Benim gayem: Dar daire, çekirdek kadro 
ve aksiyon idealist dava adamını uyandırmak. 
 
Suretler, vücudda yer kaplamazlar. Hacimleri ve kütleleri yoktur. Bu simadır 
(yüzünü gösteriyor), suret değil. Konuşmam, koku yaymam, davranışlarım, kilom, 
hacmim, maziyi ve geleceği gösteren yapı à bunlar hep surettir. Bilgisayardan misal: 
Bilgisayarın yazılımı à mahiyettir. Onun üzerine, yazılımın üzerine programlar 
yüklerler. O programlarla da video seyrederiz.  
 

• Yazılım     à Mahiyettir.  
• Üzerine yüklenen program  à Hakikattır.  
• Onun üzerinde de film oynatmak à Surettir.  

 
Kimliğim ve kişiliğim surettir ama kesinlikle yer kaplamazlar. Suretin hacmi yoktur ve 
kütlesi de yoktur, tutamazsınız. Maddede olup madde olmayandır. Madde olmayıp, 
madde olmayanı gösterendir.  
 
Sual: Vücud-u ilmî midir? 
Elcevab: Evet, vücudu vardır. 
 
Sima; (vefat etmiş) kişinin nereye gittiğine dair bıraktığı adresidir. 
• Ruhun nerede olduğunu, kimin yanında olduğunu, nereleri düşünüp… 
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Hepimizin siması. Şu anda. Benim de. İkide bir bazı adamların simasına nazarlarınızı 
çeviriyorum. Sima, sima, sima diye boşuna durmuyorum. Kaya olsa, kaya erir. 
Yumuşak su kayaya vura vura, kayayı oyar. Senelerce suret, cismaniyet, sima, ahlak 
uğraşıyorum. Bu nedenle tesadüfen bir şey demiyorum. Bakın adamın simasına.  
 
Sual: Suretlerin cem’i midir sima? 
Elcevab: Hayır, suret cem’dir. Sima suratımız ama kokun simaya girmez, sesin simaya 
girmez, kilom simaya girmez, mimiklerim simaya girmez, yaşantım simaya girmez. 
Suret daha dışarı tarafımızdır. Bilgisayarın yazılımı olan windows’a programlar 
yüklenir. O programlarla da film seyredebilir. Film seyretmek surettir. Ama filmi 
seyretmen için program lazım ve program için yazılım lazım. Sima suretten daha 
içerdedir. Suretimi gören Hasan’a benziyor der ama simamı görünce kesinleşir. 
 
Sual: Mülk ve melekût gibi diyebilir miyiz? 
Elcevab: Hayır, çünkü sima da mülktür. Ama melekût da diyebiliriz. Emirdağ Lahikası 
1-146: “İnnallahe halakal insane ala suretirrahman Hadîsi…” İnsan, suret-i Rahman 
olarak yaratılmıştır. Yani siması, görünüşü suret-i Rahman’dır diyor. Üstad da diyor ki: 
“Cenab-ı Hak hakkında suret muhal olmasından, suretten murad, sirettir, ahlak ve 
sıfattır.” Siret, ahlak ve sıfatın dışa vuruşu à sima. Bunların cem’i à suret.  
 
• Ruhun nerede olduğunu, kimin yanında olduğunu, nereleri düşünüp neleri gaye 

edindiğini (daha yapmadan simada gözükür), şimdiden gidecek olduğu alemin açık 
suretidir; suret.  

Bu mucize. Ve insanlar hiçbir zaman cismaniyetini görmemişler. Hep suretiyle 
alakadar. Mucize: maddede olup madde olmayan. Nedir o? Nereye gideceğini, nerede 
olduğunu, kimin yanında olduğunu, neler düşündüğünü, neler planladığını, nasıl bir 
adam olduğunu, kimliğini ve kişiliğini dışarıya gösterendir; suret. Açık bir adrestir.  
 
Sual: Suret; cismaniyetin libasıdır mı? 
Elcevab: Öyle de diyebiliriz. Çünkü kimse cismaniyeti görmüyor. Hep suretteyiz, 
bende. Nasıl aldanıyoruz. Ondan heyecanlanıyorum. Teniniz düşüncenize göre 
değişiyor. Korkanın suratı değişiyor. Heyecan, gadab, şehvet, düşünen tefekkür eden, 
zalimlik, gözü fırıldak gibi oynayan, yalan konuşanı vs hepsini ele veriyor. Elini ağzına 
tutarak dinleyen, çenesine tutarak dinleyen gibi şeyler ehli için manası açıktır. Böyle 
dinleyerek ne demek istiyor veya nerede. İşte nasıl da aldanmışız. Allah Resulü asm: 
“İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar.” Dünya (alem-i şehadet); ahiretin (alem-i gaybın) 
üzerine tenteneli bir perdedir. Örtü nerde ise örtülen de aynı yerdedir. Örtü nerde ise, 
örtülen de ordadır. Dünya, ahiretin üzerine örtü müdür? O zaman ahiret de ordadır. 
Odun nerde ise, nur da ordadır. Nur başak bir yerde, odun başka bir yerde olur mu? 
Odundan dumanı ve nuru alın. Odun denilen bir şey olur mu? Dünyadan ahireti alın. 
Aynı öyle olur. Buzdan suyu alın, dünyadan da ahireti alın. Dünya buzdur, su 
ahirettir. Dünya odundur, nur cennettir. Dünya odundur, duman cehennemdir. 
Neredeyiz? Sen de odunun üzerinde dolaşan insansın. Odunun içinde demeyin sakın. 
Bardak ve su. İçi dışı ayrıdır. Odunun içinde nur yok! Odun donmuş zıdlardır, donmuş 
güneştir. Güneşe Üstad ne diyor? Hayata misali veriyor. Allah’a misal veriyor, Şems-i 



SURET 9 ___________________________________________________________ 

 82 

Ezelî. Peygambere misal veriyor. Kur’an’a, imana, esmaya misal veriyor güneşi. Peki 
odun nedir? Donmuş güneştir. Güneş ne idi? Hayat. Odun, donmuş güneş nasıl ise; 
insan da donmuş esmadır. Daha ileri gitmiyorum. Donmuş esmadır, odun. Nuru 
nedir? Ruhtur. Buz, donmuş sudur. Buz, varlıktır. Su, esmadır. Elhamdülillah. 
Yakîniyetimiz artmıyor mu? Ahiret nerde? Yani odadan odaya gitmek değil tebdil-i 
mekan. Mekan değişikliği değil! Mekanı değiştirmek. Mekandan mekana geçmek 
değil, mekandaki battaniyeleri kaldırmak. Bu dersler bunu yapıyor.  
 
Bunlar fezlekedir. Fezleke, anlatılacak bir mevzuya uygun bir klişe bir cümle veya 
adres. Burası 40.sokak no 14. Zeytinburnu, Gökalp mahallesi. Bir yazı. Peki adrese 
bakın, bir de yere bakın. Birbirine benziyor mu? İşte bu yazılar ve cümleler de öyle. 
Oraya benzemiyor ama orayı adresliyor.  
 
• Nazarımızın eşyaya giydirdiği libastır.  
Nazar, göz değildir. Göz antendir. Nazarımız ne gördüyse, onu libasa dönüştürüyor à 
yani suret. 
 
• Suretin esîrden, enerjiden, atomdan vücudu yoktur ama mahluktur. Antika ve 

garibliği bundan geliyor.  
Madde-i hayattan yapılmıştır. 
 
Sual: İlim cinsinden mi? 
Elcevab: İlmin bir daha aşağısı. Biraz daha bize taraf.  
 
Sual: Suretimiz biz yaratılmadan önce yaratılıyor mu? 
Elcevab: Var.  
 
Sual: Biz de yaratıldıktan sonra biz geliştirerek devam ediyoruz mu? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: O zaman ilimvari var? 
Elcevab: Var. Şöyle diyeyim: Daire-i ilim, bir aşağısı Daire-i hayat. Suretler Daire-i 
hayattan veriliyor. Şöyle diyeyim: Buz à su à H2O à enerji à esîr değil. Buranın 
arkası olan madde-i hayattır ve suretler bundan yapılmış. Onun için maddede olup 
madde olmayan. Ve bulunduğu yeri tanımlamayıp taşıdığı aleme işaret eden, ruhu 
tanımlayan. Rüştü abi morgda yatarken bana: “Kardeşim. Nerde olduğumu öğrenmek 
istiyorsan, adres bıraktım. Bak oraya!”  
 
Sual: Bulunduğu yeri suret tanımlıyor? 
Elcevab: Evet, olduğu yeri. Kimin yanındadır, ne yapıyor. Çok garibtir. Morgdaki 
cesede öteden müdahale ediyor. GPS gibi. Uzaktan kumanda gibi değiştiriyor. Kimin 
yanında şu anda ne yapıyor, ne hesap veriyor. Eğer biraz daha ferasetim açık olsa, 
Münker-Nekir ne soruyorsa ona ruhuna, vallahi billahi televizyon ekranı gibi morgdaki 
cesedden seyredersin. Cesed bir şey değil ki. Kabirde seyrediyorlar adam 
gömüldükten sonra.  
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Suretin evvelisi, ahirisi, zahirisi, batınısı var.  

• Sureti        à Suret  à Cesed à Alem-i Şehadet à İsm-i Zahir 
• Kanuniyeti à Siret  à Vicdan à Alem-i Gayb à İsm-i Batın 
• Hakikati      à Ahlak     à Kalb à Arş   à İsm-i Ahir 
• Mahiyeti      à Sıfat    à Ruh à Arş-ı Azam à İsm-i Evvel 

 

 
(Videoda anlatılanın dışında, suretin şecere-i hilkatte karşılıkları ve sureti, kanuniyeti, 
hakikati ve mahiyeti bu derslerin düzenlendiği tarihte (2021 yılı) tekrar müzakere 
edilmiş yukarıda ifade edildiği şekilde olabileceği değerlendirilmiştir.) 
 
Sual: Sima da zahir. Ne farkı var o zaman suretten? 
Elcevab: Simanın taşıdığı aşağısı farklı. Herkeste yüzünde aynı organ var: göz, kulak. 
Ama simanın aşağısında letaif-i re’fet ve dekaik-i şefkat ve şuaat-ı merhamet-i İlahiye 
(Sözler 9). Bu üçünün görünüşüdür sima. Simanın taşıdığı farklı ama suret onu da 
kapsıyor. Sesimden simamı göremezsin. Sesim, kokum, kilom, mimiklerim, mazim, 
müstakbelim vs hepsini kapsar suretim. En son suret. Ondan daha aşağısı sima.  
 
Sual: Sesinden sîretini görebilirim mi o zaman? 
Elcevab: Evet, sesinden adamın içini seyredersin. Çünkü Üstad diyor ki, ses; nerede 
nasıl terbiye olduğu alemleri tanımlıyor. İmam-ı Ali diyor ki, “kişi; dilinin altındadır.” 

Kab-ı Kavseyn 

Ene’lerin cem’i. 

Siret 

Sıfat 

Ahlak 

Suret 
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Muhakemat 96 da, “kelam, konuşmak; kişinin batınını dışarıya ifade ediyor” diyor. 
Mesela ben bu işe çalışmasam, kafa kaldırıp da böyle ne fezleke yapabilirim, ne de 
böyle konuşabilirim, ne de bu konuyla çıkabilirim. Kelam; batından haber veriyor. Sima; 
yüzdedir. Yüzüme bakacaksın. Ama sesimi arkadan duysan, yine beni tanırsın.  
 
Sual: Sureten insan ama simaen farklı olabiliyor? 
Elcevab: Evet. Mesela sureti insan, siması domuz. İnsan suretinde hayvan simaları 
var. Metroda görürsünüz. Hayvanat bahçesi gibidir.  
 
• Suretin batın tarafı mi’raç ve hayt-ı münasebetin gılafı ve suretidir ki, sırrını anla! 

(Sözler 579). 
 
Sual: Burak’tan Refref’e geçerken sureti orda mı bırakıyor? 
Elcevab: Arş’ kadar à burak. Arş’tan sonra Refref’le gitmiş. Arş’a kadar Burak’la 
gitmiş. Burak neydi? Zanlarımız! Allah Resulü asm gayba iman etti. O da zandır. Ama 
gittiği zaman Kur’an diyor ki, gördüğü şeyi dünyada iman ettiği şeyle kıyas ediyor, 
şaşırmıyor. Kalbi yalanlamadı, gözü yanılmadı. Nasıl iman etmişse, gördüğü ile aynı. 
Biz mi’raca gitsek şaşırırız. Bu ne ya deriz. Fesubhanallah deriz. İşte bizim iman 
ettiğimizle gördüğümüz arasındaki farklılıkla hayret olur. Peygamber asm’ın kalbi 
yalanlamadı, gözü de yanılmadı.  
 
• Burada olup buradan kaynaklanmayan ve burayı göstermeyen; suret. Aynı 

zamanda düşünülemeyen ama onu gösteren.  
Benim simamı, suretimi görüyorsunuz. Bu sima, suret buradan kaynaklanmıyor. 
Hepimiz birbirimizden farklıyız. Bu görüntü burada ama buralı değil, başka yerin 
dışa vuruşu. Buradan kaynaklanmayan, burayı göstermeyen. Baktığın zaman başka 
yerleri seyrediyorsun. Gündelik hayatta demiyor muyuz? Doğru söylüyor ama bu 
adamı gözüm tutmadı, diyoruz. Gözü engerek yılanı gibi sokuyor, demiyor muyuz? 
Suratı sarmadı beni diyoruz. Tipini görsen, altı ay işin ters gider, diyoruz. Veya bu 
adama bak, içim çok ısındı, diyoruz. Bir şey demedi ama içime koyasım geldi, diyoruz. 
Hep bu tür laflar zahiri değil, görünüşten arkaya geçmektir. Zaten bunu yaşıyoruz. 
Mesela esnaflar adamın suretine bakarak adamın cebinde para var mı yok mu anlar. 
Bu dükkana giren alacak mı yoksa sorgulayan mıdır anlar. Çünkü parası olanın 
yürüyüşü farklıdır. Parası olmayanın da yürüyüşü çok farklıdır.  
 
Batının özeti à suret. Batın; yani ruhsal yapı, düşünceleri, biraz daha hassas olursak, 
niyetleri simada gözüküyor. Bununla iş yapacağız ama niyeti sarmadı beni, diyoruz.  
 
Sual: Burada olup buradan kaynaklanmayan ve burayı göstermeyen, düşünülemeyen 
ama onu gösteren dediniz. Burada başka bir cihaz olmalı? 
Elcevab: Evet, insanda var cihaz. Mesela simaya bakıyorsun. Köpek de bakıyor ve 
hemen geliyor bana, sahibini tanıyor. Ne ile tanıyor? Kokuyla beni tanır. Bu da suret. 
Kimi hayvanlar var, sesle tanır. Bu insanın mazisi var, soyu, genetiği. Örf, anane; 
bunları taşıyor suret. Geçmişteki uhrevî, dünyevî eğitimleri alıyor içine. Psikolojisi 
gözüküyor, ruhsal yapısı, hâleti gözüküyor ve hatta şimdilik gidecek olduğu ahiret 
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de gözüküyor suretten. Çünkü suret, batını tanımladığı için, batın ise; mazi ve 
müstakbeli halde gösterendir. Bir saat önceki halimiz mazi şimdi, geçmiş zaman. 
İstikbal gelir, hale uğrar, maziye dökülüyor diyor Üstad. Şimdi bizim mazimizi ahirette 
görmeyecek miyiz? Karşılaşacağız. Peki yaptıklarımızı görmeye gidiyorsak, o zaman 
biz geçmişimize gidiyoruz! Ahirete gidiyoruz. Yaptıklarımıza gidiyoruz. O zaman 
mazi nerde ise, istikbal de ordadır. Hepinizin geçmişi var. Nerde geçmişiniz? Dünyada 
yok. Bu alkışımla bu alkışım arasında ne kadar zaman farkı var? Zaman farkı yok, 
çünkü ikisi de gitti. Dimağımızda fotoğrafını aldık, yazdık ve 3 saniye hesapladık. 
Burada böyle bir şey yok. Kafada var. Geçmiş yok burada. Geçmiş nerde? 
Geleceğimizde!  
 
Nokta-i Nazar: Ayette, Ondan geldik, Ona gidiyoruz diyor. 
 
Çünkü Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Nasıl aldanıyoruz! Dünya hepten 
ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Hep kazıyasım geliyor, derdim ya. Bir akşam 
rüyamda birisi ders yapıyor. Ben de derse katıldım. Konuşan ben değilim. Ders yapan 
diyor ki: “Kardaşlar! Dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Perde, örtü nerde ise 
örtülen de ordadır. Ahiretin üzerini kazıyasım geliyor demeyin. Zaten yaşadığınız 
hâlet oralıdır.” Şu anda yaşadığınız hâlet ne cinselliğe benziyor, ne baklavadan 
aldığınız lezzete benziyor, ne gezmeye benziyor, ne gıdanın enerjisine benziyor. Şu 
andaki hâletiniz nereye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor. Dünya cinsinden değil. Şu 
anda yaşadığınız à ahiretin hâletidir, orasıdır. Orayı burada yaşıyoruz. Sima gibi. 
Sima buradadır ama oralıdır. Simanın hacmi, kütlesi yoktur. Maddede olup madde 
olmayandır. Zaten orayı yaşıyorsun, kazımana gerek yok. Zaten budur diyor. Ama 
derece derece var tabi.  
 
• Batının özetidir à suret. Ve onu yapan nihayetsiz şekilde olabilirken, kimlik 

kazandırmış sana.  
Mesela birisi otuz beş yaşında, birisi kırk iki yaşında, birisi elli küsur yaşında vs. Bir 
senelik hücre var mı? Yok. Peki nasıl yaşını anlıyoruz? Siman yaşını gösteriyor ama 
kırk beş senelik hücren yok. Bir senede iki defa hücrelerin değişiyor. Nedir bu? Yok 
öyle bir madde. İki alkışım gibi. Yaş kafada. Dışarda yaş yok. Herkes yaşadığı andadır. 
Mesela Ocak 1 2016 da doğdu diyelim. Ocak 1 2016’dan Ocak 1 2017’ye kadar 
düşündükleri, hissettikleri, yaşadıklarını koy tencereye, karıştır à bu üçünün adı 
latifedir, yaştır. Latifeye yaş diyoruz. Yirmi yedi yaşındaki bir adamın böyle yirmi yedi 
tane latifesi var. Yirmi yedi taneyi de karıştır à hulasa latifeyi surata yapıştır. Yirmi yedi 
yaşında gözükür. O latifenin simaya, surete dönüşmesidir. Gördüğümüz yaş değil, 
latifedir. Maziyi taşıyor. Yirmi yedi yıllık hücre yoktur. Latifenin dışa vuruşudur. Ben 
aynada gözüküyorum diye ayna ben midir? Cam atomdur. Camda olup cam olmayan 
suret à ben’im, o da yaş, hâlet yani.  
 
Nokta-i Nazar: Güneşe kamerayı çevirirsiniz. O görüntüyü televizyondan izlersiniz. Bu 
sanki sima. Bir de güneşe aynayı tutarsınız, güneşi orda yansıtırsınız. Bu da sanki 
suret.  
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Ekrandaki adam içtiği sigaranın dumanını size üflese sigara kokar mısınız? Hayır. 
Şimdi ben burada size sigara dumanı üflesem kokar mısınız? Evet. Aynen bunun gibi. 
Buradadır ama buralı değil.  
 
• Duygularla anlaşılıp batına, duygulara yol alan.  
Herkes simadan anlamaz. Doktor yaşı anlar. Kadın sevgisini anlar. Anne evladını 
anlar. Herkes farklı bir uyanma ile uyanır simaya bakınca. Kimisi seni engerek yılanı 
gibi sokan gözleri rahatsız ederken annesini memnun ediyor. Köpeğin böyle bir 
endişesi yok. Köpeği var. Yani bakıldığı zaman duygularıma yol açan, koridordur; 
suret. Hepten acayip. Hakikaten Allah on sekiz bin alemi en sade, en basit, herkesin 
kolayca ulaşabileceği bir sistemde gösteriyor. Suret. Ama kör olası cehaletle fark 
edemiyoruz. Mesela Allah gözükmez diyor. Göremiyor. Allah gözüküyor ama görmeyi 
kör olası cehalet renk ve şekle indirgediği için, görmüyoruz diyoruz. Oysa kulağın 
gördüğünü gözün görmüyor. Gözün gördüğünü de kulak görmüyor. Elin gördüğünü dil 
görmüyor. Seslerin gözü kulaktır. Kokuların gözü burundur. Yemeğin tadına bakar 
mısın denilince gözünle mi bakarsın? Tatların gözü dildir.  
 
Allah’ı görme aleti göz değildir. Allah’ı gören göz à Latife-i Rabbaniyedir. Ne zaman 
görüyor? Kâh bir namazda, kâh bir derste. Mesela şu andaki harika hâletiniz buralı 
değil. Niçin bu hâlet oldu sizde de bende de? Latife-i Rabbaniye Allah’ı görüyor. Hazır 
olduğu için bizde huzur oldu. Nasıl görüyor Allah’ı diye soruyorlar bazen. Çıplak gözle 
uyduyu görebiliyor musun? Bu kulakla uydunun sesini duyuyor musun? Ama demir 
olan çanak anten uyduyu görüyor, uydudaki filmi de görüyor, sesini de işitiyor. Çanak 
anten sesi işitiyor! İnsanın Latife-i Rabbaniyesi de çanak anten gibidir. Allah’ı öyle 
görüyor. Çanak anten Latife-i Rabbaniye, kablo hissiyat, televizyon ekranına yansıyor. 
Televizyon kutusu bedendir. Onun içerisindeki program ruhtur. Gördüğü film de Allah. 
Ruh Allah’ı gördüğü için rahatlıyor. Hazır olan Allah’tan ortaya çıkan bizdeki huzur. 
Hazır olmasa huzur olmaz. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgediği için 
görmediğini zannediyor. İşte duygular bir gözdür. Sima ve suret bir koridordur. 
Oradan adam giriyor.  
 
• Ruhun dışarıya bakan gözü, kulağı, dili; surettir.  
• Varlığı (suretin) mevcudattan bağımsız olan. Yani dış dünyalardan bağımsız olan. 
Suret dışarıdan, herhangi bir şeyden, çevreden mutlak etkilenmiyor. Maddede olup 
maddeden bağımsız olan, mazimi ve ruhumu taşıyan; suret.  
 
• Dolayısıyla nesnelerden bağımsız olandır; suret.  
• Maddede bulunup madde olmayan. 
• Mutlak bir şeyi muayyenleştiren, anlaşılır, bilinir, duyulur hale getiren suret.  
Ruh muayyen değildir, mutlaktır. Mutlak olanı muayyenleştiren, bilinir, duyulur, 
anlaşılır, hissedilir, fark edilir hale getiren; suret.  
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