
                     

HASAN 

AKAR 

Hayalini,                                                              

içsel âlemini                                                       

donukluktan                                                                      

kurtaran                                                                 

tahayyüldür.  

 

Tahayyül;                                                                 

şekille                                                                                      

düşünmek.  

Hayalin                                       

andaki                                         

durumu                                      

tahayyül 



 

LUGAT: Hayale getirmek, hayalde canlandırmak. Fikir kurmak. 

TAHAYYÜL: Ziyadeli masdardır. 

          TEFE’UL BABI: Dönüşlülük. Azar azar olmak. Sıfatlanma, edinme. 

HAYAL: Masdardır. Fiilin ve fiilden yapılan bir çok sıfatın köküdür. 

“Meselâ: Bir adam, güzel bir bahçede, ahbablarının ortasında, yaz mevsiminde hoş 

bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendini pis müskirlerle sarhoş edip; kendisini 

kış ortasında,           

  canavarlar içinde       aç,         

                   çıplak     tahayyül edip 

             bağırmaya ve    

       ağlamaya başlasa, 

nasıl şefkate lâyık değil, kendi kendine zulmediyor. Dostlarını canavar görüp 

Dostlarını canavar görüp, tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir ve şu 

bahtiyar ise, hakikatı görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatın hüsnünü derk 

etmekle, hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine müstehak olur.” 

         ( RN-Sözler/37) 

Genel, umumi dünyada iken hususi dünyasını yaşatan. Bu tahayyülün hususi 

dünyasına atan, aklı iptal eden sarhoşluk. Bu müskirler ille içki değil.            

Hakikattan koparan herşey.  

 

Yaz mevsiminde   kış ortasında, 

hoş bir ziyafetteki  canavarlar içinde        

  Keyfe kanaat etmeyip        aç, çıplak tahayyül edip 

Kendini pis müskirlerle sarhoş edip;         bağırmaya ve ağlamaya başlasa, 

Tahayyül her şeyi alt üst edebiliyor.      

 Tahayyül ile kendine zulmediyor.       

 Dostlarını canavar görüyor. 

Hakikatın hüsnünü derk etmekle         hakikat sahibinin kemaline 

         hürmet eder.   

            Rahmetine müstehak olur. 

Sarhoş olduğunda tahayyülünü; Şeytan, kâfir cinler, ervah-ı habiseler, 

mevadd-ı şerireler  tahukkum edip, kullanıyorlar. 

 

 

 تََفعُّلٌ 

TAHAYYÜL 



 

Çünkü sarhoş  olunca her şeyi olumsuz görüyor. Olumsuzluk , Allah cc ve 

meleklerinden olmaz. Sarhoş olmadığında da olumsuzlamarın  olması yine onların 

tasallutlarındandır. Oraya olumsuzlamaları atarlar, bakalım sen sahiplenecek 

misin? En büyük tuzak onun sözünü , kendinin sözü zannetmektir.                          

Burada Allah cc ve melekleri, ervah-ı aliyeler, mevadd-ı aliyelerde aktif…      

Bunlarda oraya malzemeler atıyorlar. Sarhoşluk için defterin 313 shf’sine bak. 

“Bak ey bîçare vesveseli adam! Telaş etme. Çünki senin hatırına gelen şetm 

değil, belki tahayyüldür. Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi; tahayyül-ü şetm 

dahi, şetm değildir. Zira mantıkça tahayyül, hüküm  değildir. Şetm ise, 

hükümdür.”        (RN-Sözler/274) 

 TAHAYYÜL, HÜKÜM DEĞİLDİR. 

HÜKÜM :Tedkikten sonra varılan karar. Emir, kuvvet, hâkimlik, amirlik, ihtiyar. 

Fikirler ve tasavvurlar arasında rabıtayı tasdik veya inkâr etmek. Nüfus, karar, 

kadılık etmek,tesir. 

*Hatıra gelen tahayyüldür. 

*Tahayyül hüküm değildir. 

*Tahayyül ve tasavvurun serbest bölge olduğundan olumsuzluklarına kalbin 

müteessir ve müteessif  olması. 

*Kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyeden geliyor. 

*Tahayyüldekiler hakikat değiller fakat hakikata yardım ederler. 

*Allah-u âlem; hususi dünyamızın mekanını, şeklini tahayyül. 

*Mekan şekilsiz, renksiz olamadığı gibi… 

*Tahayyül; olmayanı var eden, varı da yok eden. Nokta-i kâinat, kâinatı nokta 

yapan. 

Serbest bölge olduklarından: 

 “Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi;        

tevehhüm-ü küfür dahi, küfür değildir.        

Tasavvur-u dalalet dalalet olmadığı gibi;                    

tefekkür-ü dalalet dahi,  dalalet değildir.        

Çünki       hem tahayyül,          

        hem tevehhüm,         

        hem tasavvur,         

        hem tefekkür; 

 

tasdik-ı aklîden ve iz'an-ı kalbîden ayrıdırlar, 

başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz'-i 

ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına 

çok giremiyorlar. Tasdik ve iz'an, öyle değiller. 

Bir mizana tâbi'dirler  

 



 

Hem       tahayyül,                     

tevehhüm,                                     

tasavvur,            

tefekkür, 

 

            *Cüz’-i ihtiyarî dinlemiyor. 

 CÜZ’-İ İHTİYAR  İLTİZAMDADIR. 

 

 

 

 

 

*Serbesttirler  “serbest bölge” olduklarından. Birbirlerine zıd her şeyin,         

her şekilde bulunabildikleri ve kontrol altına pek girmedikleri.             

İnsanın hususi dünyasının direkleri oldukları. 

              *Tasdik ve iz’an bir mizana tabidirler. 

             *Cüz’-i ihtiyar ve diğerleri bulundukları mekanın altındaki             

mertebelerden beslenirler.                                                                                                 

Misal: Cüz’-i ihtiyarî iltizamda iken, tasavvurdaki; Emr-i nisbî ve              

emr-i itibarîlerden beslenir, bunları da kullanır. 

 

 

 

 

 

 

 

“Bîçare vesveseli adam,        

  bazan tahayyülü,          

  taakkul ile iltibas eder”.       (RN-Sözler/277) 

*Burada da tahayyülün        serbest bölge olduğunu 

 

 

   nasılki tasdik ve iz'an değiller.                                             

Öyle de şübhe ve tereddüd sayılmazlar.” 

     ( RN-Sözler/278) 

 

CÜZ’-İ İHTİYAR  

TASAVVURDAKİ; EMR-İ NİSBÎ  VE                                     

EMR-İ İTİBARÎLERDEN BESLENİR. 

CÜZ’-İ İHTİYARÎ, İLTİZAMDA 



 

*Tahayyül ve           

tasavvurlarda        şüphe ve tereddütler mevcud. 

 Düşüncedeki iltizam          tasdikteki iltizam      

  Fiilerdeki iltizam         Dimağın  6. Meratibinde.Yani: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemdeki iltizamdan, fiiller        

 Hükümdeki iltizamdan, fikirler      çıkıyor, kaynak oluyor. 

Fiile dökülmüş, eyleme geçmişse       sistemdeki iltizam 

Fiile dökülmemiş, geçmemiş ise         hükümdeki iltizam 

“Hem tahayyül,                                          

tevehhüm,                                

tasavvur,                                                                                                                        

tefekkür,    

         …; tasdik-ı aklîden ve    ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler.                       

 

Buralardan geçenler, şüphe ve tereddüd değiller. 

“Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede ede müstekar bir hale gelse, o vakit hakikî bir 

nevi şübhe, ondan tevellüd edebilir.”                     ( RN-Sözler/278) 

Bu da tasdikteki iltizamda, fikri iltizam da olur. 

İltizam (sistemdeki) ise artık fiili iltizam.    

Hatta taakkulde olanlardan da mesuliyet olmuyor.    

 

 

TASDİK 

İTİKAD 

TAASSÜB 

İZ’AN 

İLTİZAM 

İMTİSAL 

İLTİZAM 

SALABET 

Buradaki fikirler olarak iltizam 

Buradaki fiiller olarak iltizam 

SİSTEM 
   HÜKÜM 

nasılki tasdik ve iz'an değiller.                                                                                                                                                                      

Öyle de       şübhe ve                                       

  tereddüd     sayılmazlar.”  

                  (RN-Sözler/278) 

iz'an-ı kalbîden         Cüz'-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar.” 

Akıldakileri tasdik edilirse      ilim olur.     

 



 

Mesuliyet    tasdik ve         

       İz’anda          oluyorlar. 

“şıkk-ı muhalifi iltizam ede ede, tâ öyle bir hale gelir ki, ihtiyarsız taraf-ı muhalifi 

iltizam eder.”         (RN-Sözler/278) 

*Bu da tasdikteki iltizam. Yani fikri  iltizam. 

“Ben sağ tarafıma baktım; nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar-ı ekber gördüm, 

yani tahayyül ettim.”        (RN-Sözler/313) 

   Ve bu paragrafın önü ve devamından: 

Gördüğünü hemen görmüyor. Ya gördüğünü gördükten sonra tahayyülüne giriyor, 

oradan sonra görüyor. Tahayyülsüz göremeyiz. İşte gördüklerimizi,  âlemimizi 

oluşturan tâ burası. tahayyülü. 

     Gördüklerimizi, işittiklerimizi kendine dönüştürüyor!                                           

Mevcudatı; ya karanlıklı, yada zulümatlı, yada ağlar ve güler görürüz. 

“Kendilerine lâzım olan herşeyi yaratıyorlar" mı tahayyül ediyorlar ki,”   

                           (RN-Sözler/386) 

Tahayyül; bir şeylerin var olup, yok edildiği sistem.Varmış gibi de inanılan… 

“Veyahut: Hâlık-ı hayr ve hâlık-ı şer namıyla ayrı ayrı iki ilah tevehhüm eden 

Mecusiler gibi ve ayrı ayrı esbaba bir nevi uluhiyet veren ve onları kendilerine 

birer nokta-i istinad tahayyül eden esbabperestler, sanemperestler gibi başka 

ilahlara dayanıp sana muaraza mı ederler?”                             (RN-Sözler/389) 

     TEVEHHÜMDE          İLAH 

    TAHAYYÜLDE        ULUHİYET      İMAL EDİLİYOR. 

“Bir şâirin bu kelâmdan hissesi: Zemin, bir taban; ve kubbe-i sema, üstünde 

konulmuş yeşil ve elektrik lâmbalarıyla süslenmiş bir muhteşem çadır, ufkî bir 

daire suretinde ve semanın etekleri başında görünen dağları, o çadırın kazıkları 

misalinde tahayyül eder. Sâni'-i Zülcelaline hayretkârane perestiş eder”.  

            (RN-Sözler/391) 

*Vahiy geldiğinde, dimağın tüm mertebeleri muhatap.                                                    

O âyet tahayyülünde, tasavvurunda ve taakkulunde ve hakeza..                                

Ne uyandırmış, ne hale gelmiş âyet.  

 

 

 

 



 

 

“Bunun hârika telakki edilen belâgatını göremiyorum." Ona denildi: "Sen dahi bu 

seyyah gibi o zamana git, orada dinle." O da kendini Kur'andan evvel orada 

tahayyül ederken gördü ki:”        (RN-Sözler/447) 

     *Dışarıda ve içsel âlemdeki mekan anlayışımızı oluşturan tahayyül.                           

Madem harici âlem, âlemimize tahayyülden geçiyorsa, geçmeden de kendisi 

yeniden de oluşturabilir. İlle dışarısı şart değil. 

“O da kendini Kur'andan evvel orada tahayyül ederken gördü ki:” 

*Gördü ki mekanı oluşturuyor.                     

Mekan anlayışımız; tahayyül sistemi imbiklerinden geçerek oluşuyor.       

Mekan ve zamanın arkalarına bizi taşıyan. Asla hayal değil, bizzat hakikat. 

Çünkü mevzunun devamında: 

“Mevcudat-ı âlem perişan, karanlıklı camid ve şuursuz ve vazifesiz olarak halî, 

hadsiz, hududsuz bir fezada; kararsız, fâni bir dünyada bulunuyorlar. Birden 

Kur'anın lisanından bu âyeti dinlerken gördü: Bu âyet, kâinat üstünde, dünyanın 

yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki;” 

*Hayal mayal değil. Bizzatihi yaşanan bir hayat tahayyül.                          

Tahayyül seni; kâh her şeyden koparıp, küçücük hususi dünyana sokar seni. 

Ve  her şey budur, burasıdır, bu kadardır ve sen buna mahkumsun der.         

Kâh mekanın ve zamanın arkasına seni taşıyarak bazen maziyi,                    

bazen istikbali  bazen de senin mazi ve müstakbelinin haricinde yani senin,  

dünyanın dışındaki umumi dünyayı, kâinatı sana gösterip o haletleri 

yaşatan, o haletleri, hisleri sana, ruhuna giydiren terzihane gibi.  

Nasıl ki 20.Sözde “ruhuna iman libasını giydir” dendiği gibi.                                         

Tahayyülde; hem manalara kelâm elbisesini dikip giydirdiği gibi, bazen de 

zaman ve mekan haletlerini, hislerini sana giydiriyor.                                  

Tahayyülü çok kuvvetli olursa, âlem-i misale ve onun dairesi olan                     

Levh-i Misalilere geçebiliyor.                                                                                

Âlem-i Şehadette; mekan ve zamanların arkasına geçebiliyorlar.                       

Misal 19.Mektup böyle yazılmış. 

        Bir şey varsa onun ilmi olur . Olmayanın ilmi olmaz. “İlim, malûma tabidir.” 

         *Adem, sıfâtı zâtiyede olan Tekvinin içinde. 

         *İlim ise sıfât-ı subutiyede. 



 

“malûmun        zâtı ve                     iradeye bakar ve 

     vücud-u haricîsi,     kudrete istinad eder.”    (RN-Sözler/466) 

“Kader, ilim nev'indendir.        

   İlim, malûma tâbidir.          

   Yani nasıl olacak, öyle taalluk ediyor.       

   Yoksa malûm, ilme tâbi değil.       

   Yani ilim desâtiri; malûmu, haricî vücud noktasında idare etmek için 

   esas değil.”         (RN-Sözler/466) 

 Allah – u âlem malûm? 

*Sıfât-ı zâtiyede olan “vücud” a bakar. 

*İlim sıfattır, zât değildir. 

*Şuunat-ı Zâtiyede de ilim yok! 

*Bir zât var. Birde zâtın sıfatı var. Bunlar sıfat. 

Bu anlattıklarım Allah’a mahsus. 

Bizde ise: Bir şey olacak ki ona ait ilmimiz olsun.  

Bizim ilmimiz malûma tabi. 

Malûmda nefs-ül emirdir.  Varlıktır. 

Âlem-i Şehadetteki hadiseler ve maddelerdir. 

Bizim davranışımızı etkileyen âlem-i şehadetteki hadiseler ve varlıklar. 

Bizim ilmimiz malûma tabi. 

Allah’ın cc ilmi de Sıfât-ı Zâtiyedeki “VUCUD” a bağlı. 

SIFÂT-I ZÂTİYE: 

1- Vücud (Allah’ın vücudu) 

2-Kıdem 

3- Beka 

4- Vahdaniyet 

 5- Muhâlefet-ün li-l havadis 

 6- Kıyam- ı binefsihî 

 7-Tekvin 

 

 

 Vücud 

Kıdem 

 

 Beka 

 
               

Vahdaniyet 

 

Tekvin 

 

Kıyam- ı   

binefsihî 

 
                       

Muhâlefet-ün               

li-l havadis 

SIFÂT-I  

ZÂTİYE: 

 



 

SIFÂT-I SUBUTİYE: 

1- Hayat 

2- İlim 

3- İrade 

4- Kudret 

5- Sem’ 

6- Basar 

7- Kelâm 

 

Biz ilmi her şey zannediyoruz. 

Nefs-ül emre baktığımızda ilk İRADE. 

Sonra KUDRET. 

Daha sonra İLİM gelir. 

 

“Kader ilim nevindendir.” 

Yani modern ilmin deneyi; 

Beyne cihaz bağlamışlar. Bir şeyi  onaylayıp, onaylayamayacağını, sağ ve 

sol elini kaldırmasını söylemişler. 

Netice; birşeyi onaylamak, reddetmesini yaptıktan sonra niye yaptığını 

sorguluyor ve söylüyor. İlk önce irade daha sonra ilim ortaya çıkıyor. 

Gündelik hayatta da böyle oluyor.  

Yani: Derse gitmeye irade edip, karar verdikten sonra akıl (ilim) niçin 

gideceğinin hikmet ve sebeplerini sıralıyor. Eğer derse gitmeyeceğine karar 

verirse akıl (ilim) gerekçelerini de sıralıyor.                                                           

İlk önce karar veriyoruz sonra gerekçelerini buluyoruz. Garip değil mi? 

 

İlim malûma tabi ise, o zaman ilk önce malûm var.                                    

Malûmun; malûmu evvel, malûm-u ahir çeşitleri var.                                       

Kader kendisi müstakil ilim değil.                                                                     

Kader Subuti  Sıfâttan değil. Kader ilim içinde bir yapı, sıfattır.                  

Yani ilim nevinden. Bakın ne zâti ne de subuti sıfattan değil kader.                        

İRADE ve İLİM SUBUTİ SIFÂTTA var. Demek kaderden önce ilim ve irade 

var. Yani irademizle, tecrübelerimiz var.                                                           

Hem ilim dimağda.                                                                                              

İrade ise vicdanda.                                                                                            

Kader irade nevindendir denilmesi daha uygun gibi gelirken,                                          

kader ilim nevindendir deniyor. Olay bitiyor o zaman kader oluyor .                               

Geçmiş, kader.                                                                                                    

Gelecek ise teklif yani İrade                                                                                   

Hal, kudret. 

 

HAYAT 

 
İLİM 

 
İRADE 

 

KUDRET 

 

KELÂM 

 
BASAR 

 
SEM’ 

 

SIFÂT-I 

SUBUTİYE: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEÇMİŞ  KADER 

 HAL          KUDRET 

GELECEK       İRADE(TEKLİF)   

Mİ? YOKSA 

İRADE  

ZİHİN 

 HİS 

 LATİFE-İ RABBANİYE 

GEÇMİŞ           KADER (GAYB),(İLİM) 

 HAL               İRADE& KUDRET (NEFS-ÜL  EMİR) 

İSTİKBAL          İLİM (GAYB), (İLİM) 

GEÇMİŞ 

HAL                

İSTİKBAL İLİM  (GAYB), (İLİM) 

 

İRADE& KUDRET (NEFS-ÜL  EMİR) 

 

KADER (GAYB), (İLİM) 

 

 



 

“âlem-i gaybdan sayılan   geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatdar bir 

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

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

           (RN-Sözler/110) 

“kudret ve irade-i İlahiyenin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır.  (RN-Sözler/548) 

"İmam-ı Mübin", ilim ve emr-i İlahînin bir nev'ine bir ünvandır” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İmam-ı Mübin, âlem-i gayba bakıyor. 

Yani zaman-ı halden ziyade  mazî ve müstakbele nazar eder. 

Yani her şeyin vücud-u zahirîsinden ziyade    

aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına  

 

 bakar        

 Kader defteridir. 

KİTAB-I MÜBİN; KUDRET DEFTERİDİR. 

Yani herşey vücudunda , mahiyetinde ve sıfat ve şuunatında kemal-ı sanat    

ve intizamları  gösteriyor ki.. 

Suretleri tayin, teşhis edilip; birer mikdar-ı muayyen, birer şekl-i mahsus 

 veriliyor. 

KUDRET DEFTERİ..  

Bu malzemelerle: 

 

 

İMAM-I 
MÜBİN 

İLİM 

EMİR 

KİTAB-I 
MÜBİN 

KUDRET 

İRADE 



 

GEÇMİŞ & GELECEK        İLİM &EMİR   (KADER DEFTERİ) 

ŞİMDİKİ ZAMAN&HAL       İRADE &KUDRET   (KUDRET DEFTERİ) 

“O da kendini Kur'andan evvel orada tahayyül ederken gördü ki”( RN-Sözler/447) 

Tahayyül edilen şeysin, oradasın ve o’sun.      

 Tahayyül o olmak. Burada da tahayyül edince “gördüki” demek tahayyül 

anında 7 duyguda orada oluyor ve aktif oluyor. Hatta oraya girip orayı, orada 

düşünüyor. Buradan çıkıyor, alakasını duygular cihetinden kesiyor,               

cismaniyetin bir mertebesi itibariyle orada oluyor ve düşünüyor ve yine  orada 

imiş gibi tefekkür ediyor! Yani orada imiş gibi hissederken aynı zamanda da 

düşünüp tefekkür  edebiliyor. Bundandır ki; Peygamberler 7000 sene bizden 

önce oldukları halde onlara iman(emin olunmak) olunuyor. Zamanımızda ve 

mekanımızda olmadığı halde var imiş gibi  onlara da iman ediliyor.   

 O zaman insanlığa tahayyül ve tasavvur sistemi verilerek hem mekanı hem 

de zamanı aşıyor, orada imiş gibi sorumlulukları, iman-i ahkamlarla  mesul 

olabiliyor.           

 Eğer insanda; mekansızlık ve zamansızlık sistemi olmamış olsaydı               

iman et denmezdi, denilemezdi. 

Mazi ve müstakbel ; kalbin ve ruhun derece-i hayatlarıdır.                             

Dimağ da kalbin makes-i efkâr yönüyle kalbin; vicdan ve dimağ ayağıdırlar.      

Dimağ, kalbin bir ayağıdır.         

 Âhirete iman, peygamberlere iman, Allah’a cc iman bunlar hem zaman-ı 

hazırdalar, hem de mazi ve müstakbeldeler.                        

İman ederek; şuurlu veya şuursuz  orada imiş gibi ahkama, teklife  tabi 

tutuluyorsun.  

Demek; iman kalbî,         

  itikad dimağî olduğundan mazi ve müstakbel , dünya ve âhiret   

  ruh ve kalp için  zaman-ı hazır gibi.       

 Dimağla oraları; lehimize  veya aleyhimize  iksirleyip, mayalıyoruz. 

 Kalbi de maye ile  mayalıyoruz. 

 



 

 

 

 

 

 

Devamında:  

“Birden Kur'anın lisanından bu âyeti dinlerken gördü: RN-Sözler/447” 

Aslında cümle akıcılığında  âyeti dinlerken anladı olması gerekirken gördü diyor. 

“Bu âyet, kâinat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki; 

bu ezelî nutuk ve sermedî ferman, asırlar sıralarında dizilen zîşuurlara ders verip 

gösteriyor ki, bu kâinat bir câmi-i kebir hükmünde başta semavat ve arz olarak 

umum mahlukat hayatdarane zikir ve tesbihte ve vazifeler başında cûş u huruşla 

mes'udane ve memnunane bir vaziyette bulunuyor diye müşahede etti ve bu 

âyetin derece-i belâgatını zevkederek”   ( RN-Sözler/447) 

Diğer mahluklarda zevk etmek, hazır zamanda oluyor.                   

İnsan, Allah cc ile âhiret ile, mana ile zevklenebiliyor.                     

Bu zevklenmekle dünyanın bütün sıkıntılarını örtüyor, mayalayıp, iksirliyor. 

Anlamlandırarak iksirliyor. Hissederek, massederek,  mayalanarak                   

o oluyor, orada oluyor. Mir’acın sırrı.  

 

 

 

Bu âlem (Âlem-i şehadet) inan bu noktadaki vazifesi itibariyle çok 

ama çok garip! 

“Şu dünyanın sekeratını, âyât-ı Kur'aniyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek 

istersen, bak: Şu kâinatın eczaları, dakik, ulvî bir nizam ile birbirine bağlanmış. 

Hafî, nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki;” 

         ( RN-Sözler/531) 

Tahayyül; şu kâinatın eczalarını        dakik      

          ulvî        bir nizam ile birbirine bağlanmış. 

 Hafî,            

  nazik,               Bunu TAHAYYÜL yapıyor. 

  latif bir rabıta ile     tutunmuş  

 

İKSİR        EBEDÎ ÂLEMİMİZİ MAYALIYOR 

MAYE       EZELÎ ÂLEMİMİZİ MAYALIYORUZ 

İKSİRLEYEREK ZEVKEDİYORSUN 

MAYELİYEREK O OLUYORSUN, ORADA OLUYORSUN 



 

Eşyaları birbirine hadiseleri birbirine  bağlayan tahayyül. Bağlayan çözerde. 

“Öyle de: Sû'-i ihtiyarından neş'et eden 

                                  küfür sarhoşluğuyla ve      

                dalalet divaneliğiyle  

Sâni'-i Hakîm'in şu misafirhane-i dünyasını, tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu 

tevehhüm edip ve cilve-i esma-i İlahiyeyi tazelendiren masnuatın, zamanın 

geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden âlem-i gayba geçmelerini, adem ile i'dam 

tasavvur ederek ve tesbihat sadâlarını, zeval ve firak-ı ebedî vaveylâsı olduklarını 

tahayyül ettiğinden ve mektubat-ı Samedaniye  olan şu mevcudat sahifelerini, 

manasız, karmakarışık tasavvur ettiğinden ve âlem-i rahmete yol açan kabir 

kapısını zulümat-ı adem ağzı tasavvur ettiğinden ve eceli, hakikî ahbablara visal 

daveti olduğu halde, bütün ahbablardan firak nöbeti tasavvur ettiğinden; hem 

kendini dehşetli bir azab-ı elîmde bırakıyor, hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk'ın 

esmasını, hem mektubatını inkâr ve tezyif ve tahkir ettiğinden, merhamete ve 

şefkate lâyık olmadığı gibi, şiddetli bir azaba da müstehaktır. Hiçbir cihette 

merhamete lâyık değildir.”       ( RN-Sözler/633) 

ÇIKARIMLARIM: 

1- Sarhoşluk ille bizim bildiğimiz içkiyle değil. 

2- Dalalet: Kısaca, iman ve İslâmiyetten ayrılmaktan Allah’a isyankâr 

olmaktan şaşkınlığın doğurdu sarhaşluk.  (Yani:Mazi,hal,istikbalin kalkması) 

KÜFÜR Kâfirin sıfatıdır. Hak dinini inkâr edip gizleyene kâfir. 

DİNSİZLİK (Yani: Halde kuralsız. Mazi ve müstakbelin eşit olması)  

Bu iki sıfat insanı sarhoş ediyor.Yani serbest bölgeyi Şeytan ve avenelerine  

teslim ediyor. Artık mutlak hakim onlar. 

    3-Vücudî şeyleri kendi âleminde ademe döktüğü yer tasavvur. 

    4-Zeval ve firakı ebedî yapan yine tahayyüldür ki bunlar serbest bölge. 

    5-Şu mevcudat sahifelerini, manasız, karmakarışık  tasavvur ettiğinden                      

Yine  tasavvuru yapıyor. 

    6- Âlem-i rahmete yol açan kabir kapısını zulümat-ı adem ağzı tasavvur   

ettiğinden. Yine kendi hususi dünyasında tasavvur yapıyor.(serbest bölgesi) 

7-Eceli, hakiki ahbablara visal daveti olduğu halde, bütün ahbablardan firak 

tasavvur ettiğinden. Yine bunu tasavvur yapıyor. 

8- Hem kendini , dehşetli bir azab-ı elimde bırakıyor. 

 



 

9-   hem mevcudatı,     inkâr ve     

hem Cenab-ı Hakk'ın esmasını tezyif ve     

 hem mektubatını     tahkir 

   

ettiğinden, merhamete ve şefkate lâyık olmadığı gibi,                                           

şiddetli bir azaba da müstehaktır. Hiçbir cihetle merhamete lâyık değildir.” 

 “ İşte ey bedbaht ehl-i dalalet ve sefahet! Şu dehşetli sukuta karşı ve ezici 

meyusiyete mukabil; hangi tekemmülünüz, hangi fünununuz, hangi 

kemaliniz, hangi medeniyetiniz, hangi terakkiyatınız karşı gelebilir? Ruh-u 

beşerin eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki teselliyi nerede 

bulabilirsiniz? 

*Bu serbest bölgenin bu şekilde işgalinden insan 

dehşetli sukut 

 ezici meyusiyet buradan başlıyor. 

DEVAMINDA : 

*Ruh-u beşerin eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki teselli de buradan 

başlıyor. Burası şiddetli teselli istiyor. 

İdam-ı ebedi burada ortaya çıkıyor. 

Mevtin  zulümatı burada oluyor. 

 

*Kabir hududu 

 berzah hududu  burada kuruluyor. Burası kuruyor veya yıkıyor! 

mahşer hududu      bütün bu daire-i azime  ve geniş hududlar, onun                      

sırat köprüsü          taht-ı emrinde ve tasarrufunda olduğunu burası yapıyor. 

*Yolcu olduğu buradan bilinir. 

*Birisine  dayanmak burada oluyor. 

*Serbest bölge; hem berzah, 

 hem de sırat köprüsü! 

Burası  gayr-ı  meşru  muhabbete, köprüyü  kurunca merhametsiz azap 

burada çekiliyor. Cehennem-i cismani  burası! 

 

 



 

*Fıtrattaki         zât  

       sıfât ve       sarfedilecek          

       esmasına 

 

 

 

*Nefsin mabud edildiği sistem. 

*Tevekküle ve teslime yanaşmayan veya yanaşan. 

*Elem çekilen veya Cennet âsâ bir hayatı yaşama. 

*Mahbubların, mabutlara dönüştürüldüğü. 

*Firak belası.Ümitsiz üzere zevallere azab çekilen sistem. 

*Sefahat ve sarhoşluk perde olması burada oluyor.                                                     

Ve  hazır zaman yaşanıyor ve hususi dünyasını inşa ve ihya oluyor. 

*Hakaik-i imaniye ile tedavi edilip, zulümatın dağıtıldığı ve  bütün dalalet  ve 

helaket kapılarının kapatıldığı. 

*Za’f u aczini ve      tevekkül ile tedavi yolunun açıldığı.  

 fakr u ihtiyacını  

*Hayat ve vücud yükünü       O’nun kudretine, rahmetine teslim edip, kendine 

yüklemeyip belki kendisi o hayatına ve nefsine  biner hükmünde bir rahat 

makamın bulunduğu sistem. 

*Kendisinin “natık bir hayvan” değil, belki  hakiki bir insan ve makbul bir        

misafir-i Rahman olduğu bilindiği. 

*Dünyanın         misafir-i Rahman              

Dünyadaki         mevcudat ise, esma-i İlahiyenin âyineleri olduklarını        

masnuat ise,      her vakit tazelenen mektubat-ı samadeniye olduklarını  

                                                                

Anlaşıldığı 

*İnsanın       fâni dünyadan ve       gelen yaraları güzelce tedavi edildiği 

   Zeval-i eşyadan ve  

           Hubb-u hayattan 

      

nefse ve dünyaya gayr-ı meşru                                                                                    

bir surette  sarf ettirir bu bölge.                                

Sistem buradan başlıyor.                              

Cezasını da burada peşin alıyor, veriliyor.                                                                              

muhabbet ve marifet istidadını ve  

şükür ve ibadat cihazatını, 



 

*Evhamın zulümatından kurtarıldığı. 

*Mevt ve  âlem-i berzaha giden ve âlem-i bekada olan ahbablara       visal ve 

    Eceli                        mülakât 

Mukaddemesi olarak gösterildiği sistem 

*Ölüm denilen firak-ı  ebedî telakki ettiği ölüm yaralarının tedavi edildiği. 

*Firakın aynı lika olduğunun anlaşıldığı. 

*Kabrin        âlem-i rahmete ve        

   dar-ı saadete ve                 açılan bir kapı olduğunun isbat edildiği.

   bağıstan-ı cinana ve        

   misafirhane-i  Rahmana 

*Beşerin en müthiş korkusunu izale edip,        en elim ve 

        kasavetli ve 

        sıkıntılı olan 

        berzah seyahatini 

        en leziz ve 

        ünsiyetli ve 

         ferahlı  

bir seyahat olduğunu gösterildiği. 

                         Buraya Teklif Edilen: 

*İhtiyarın cüz’i ise; kendi malikinin irade-i külliyesine işini bırak. 

*İktidarın küçük ise, Kadir-i Mutlak’ın kudretine itimat et. 

*Hayatın az ise, hayat-ı bâkiyeyi düşün. 

*Ömrün kısa ise;ebedî bir ömrün var, merak etme. 

*Fikrin sönük ise, Kur’anın güneşi  altına gir. 

*İmanın nuruyla  bak ki; Yıldız böceği olsun fikrin yerine  her bir âyet-i Kur’an, 

birer yıldız misillü sana ışık verir. 

*Hem hadsiz arzuların, makasıdın varsa, onları düşünüp muzdarip olma. Onlar bu 

dünyaya sığışmaz. Onların yerleri başka diyardır ve onları veren de başkadır. 

Hem hadsiz elemlerin, emellerin varsa nihayetsiz bir sevap ve hadsiz bir rahmet 

seni bekliyor. 



 

*Sen kendine mâlik değilsin. Öyle ise sen, kendi  hayatını kendine yükleyip, 

zahmet çekme anlayışının olduğu yer.                                                                

Serbest bölgeye mutlaka hakim olmaya çalışma. 

*Sen kendi  kafana dünya yükünü yüklettirerek ahvalini düşünüp,                     

merak etme. Fuzulî olarak karışma, karıştırma. 

*Mevcudatın âlam ve meşakkatlarını düşünüp, ruhuna elem çektirme.             

Hâlık-ı Rahim’inin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. 

*Sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan tâ taun ve tufan ve kaht ve 

zelzeleye kadar bütün eşyanın dizginleri o Rahim-i Hakim’in elindedirler.                

O Hakim’dir, abes iş yapmaz.Râhimdir rahimiyeti  çoktur.Yaptığı her işinde bir 

nevi lütuf var” 

* Şu âlem çendan fânidir fakat ebedî bir âlemin levazımatını yetiştiriyor.     

Zâildir, geçicidir fakat bâki meyveler veriyor. Bâki bir zatın bâki esmasının 

cilvelerini gösteriyor. Lezzetleri az, elemleri çoktur fakat Rahman-ı Rahîm'in 

iltifatı, zevalsiz hakiki lezzetlerdir.  

Elemler ise sevap cihetiyle, manevî lezzet yetiştiriyor. Meşru daire; ruh ve kalp 

ve nefsin bütün lezzetlerine, safalarına, keyiflerine kâfidir. Gayr-ı meşru 

daireye girme. Çünkü o dairedeki bir lezzetin bazen bin elemi var.  

Hem hakiki ve daimî lezzet olan iltifatat-ı Rahmaniyeyi kaybetmeye sebepdir. 

Bu manalar ile  serbest bölge vasatta kalabilir.Vasata getiriyor bu bakış 

tarzıyla!  

Eğer olumsuzları  tercih edersen esfel- i safiline  insanı öyle  bir sukut ettiriyor 

ki; hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe  ona çare  bulamadıkları ve o derin zülumat 

kuyusundan hiçbir terakkiyat-ı beşeriye , hiçbir kemalât-ı fenniye insanı 

çıkaramaz.  

Ancak doğru düşünmekten, doğru ve istikametli itikaddan ve iman ve amel-i 

salih ile  o esfel-i safiline sukuttan insanı a’lâ-yı illiyine çıkarır.Ve o derin 

kuyuyu terakkiyat-ı maneviyenin basamaklarıyla ve tekemmülat-ı ruhiyenin 

cihazatıyla  dolduruyor. İşte bunların ilk zemini tahayyül ve tasavvur. 

   İnsanlığın ilk mukaddemesi olan serbest bölge doğru zamanda, doğru 

malzemelerle, doğru insanlarla ve doğru yerde  doldurulursa , beşerin uzun ve 

fırtınalı ve dağdağalı olan ebed tarafındaki yolculuğunu gayet derecede  teshil 

eder ve kolaylaştırır. Bin, belki elli bin senelik mesafeyi bir günde  kestirecek 

vesaitini gösterir. Ve insanın O’na memur abd ve  bir vazifedar misafir 

vaziyetini verir. Hem dünyada, hem berzahi ve uhrevi menzillerde kemal-i 

rahatla seyahatini temin eder. 

 



 

Oralarda  berk ve burak sür’atinde geçirir. Buna da asrın imamlarının düsturlar 

ve kaideleriyle  olabileceğini gösterir. 

*Hem sendeki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, çirkin ve noksan ve şerûr ve 

sana muzır olan nefs-i emmarene verme. Onu mahbub ve onun hevasını kendine 

mabud ittihaz etme. Bu anlayışın ilk çekirdeği serbest bölgede oluşturulur. 

  Bu yukarıda zikredilen iki zıt tarafın muvazenesini, dengesinin temelini 

oluşturuyorlar. Bu noktadan sanki serbest bölge ile Cennet ve Cehennem 

âlemlerini netice verecek, götürecek KÖPRÜ vazifesini yapıyor serbest bölge. 

Birbirlerine zıt olanların arasında bir köprüdür serbest bölge. 

SIRAT KÖPRÜSÜ : 

1- Kılınçtan keskin yani Sünnet-i Seniye dairesindeki şeriat. 

2-Kıldan ince Yani: İtikad ve iman esaslarındaki şirk, küfür, dalalet, bid’atlardan 

sıyrılıp sadakatli, adaletli, dış ve iç âlemin dengelerini oturtan ve zahir ve  bâtın 

ilimlerle donatılıp, korunmak. Bu da kıldan ince ve karanlık bir zamanda , kara 

ve siyah bir taşta siyah karıncanın ayak sesi kadar ince dengeleri barındırıyor. 

Nasıl ki MÜNKER       İMANÎ MEVZULAR, ESASLAR, HAKİKATLAR. 

       NEKİR        REHBERLERKİ LAHİKALAR, ÖLÇÜLER. 

 

 

 

 

 

 

 

DİMAĞIN SERBEST BÖLGESİNDEKİ İKİ ESAS OLAN        TAHAYYÜL ve  

     TASAVVUR 

Allah-u âlem: 

 

 
TAHAYYÜL REHBERLER, ÖLÇÜLER, HEDEFLER 

TASAVVUR HAKİKATLAR, ESASLAR 



 

 O zaman serbest Bölge: Hususi dünyanı Cennet ve Cehenneme götüren 

bağlayan SIRAT KÖPRÜSÜNE BENZİYOR. 

Hem nasıl ki haşir meydanındaki   mizanın, hesabın yani doğrunun ve yanlışın 

ayrıldığı mahkemenin küçük bir numunesi VİCDANDIR. 

ÂLEMLERİN HARİTASI           KALPTİR. 

        Dimağdakileri vicdana aktaran dimağî sistem, yol, koridor  İZ’ANDI. 

 

 

 

 

 

 

   HAŞİR MEYDANIDA : HAK- BATIL, DOĞRU - YANLIŞ, İMAN- KÜFÜR GİBİ  

 ZIDLARIN TOPLANDIĞI YERDİR. 

Acaba insandaki serbest bölge haşir meydanı olmasın?  

Çünkü serbest bölgede  her çeşit zıtların bulunduğu. 

     Her şeyin her mertebesinin bulunduğu. 

Her daim tamamına hakim olmak ehass-ı havasa 

 müesser olan. 

Ebedî hayatı iksirleyip, mayalayan. 

Böyle  bir sistem dimağımızda her daim akşam-

sabah, çocuk- yaşlı devamlı çalışan sistem. 

Buraya tam hakim olan huzur-u etemm sahipleri ki 

peygamberler. 

Huzur-u daim sahipleri ki imamlar. 

Bizler ise peyder pey, zaman zaman nisbi 

hakimiyetlerimiz oluyor. 

 

Dimağdakileri 

vicdana                             

aktaran                                 

dimağî sistem,                           

yol, koridor   



 

 

 



 

“Şu mühür tahayyülünden sonra şöyle bir tasavvur geldi ki:  (RN-Sözler/682) 

*Tahayyülden sonra tasavvur geliyor insana ilk önce. “ bir tepeciğin eteğinden 

geçerken,parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti.”      

  Bazen de tasavvurdan, tahayyül aktif oluyor. 

 Bu manayı teyid eden şu: 

“Dimağda meratib var; 

 birbiriyle       mültebis,         

                        ahkâmları muhtelif. 

 Evvel       tahayyül olur,  

Sonra       tasavvur gelir,”        (RN-Sözler/706) 

 

     Evet sistem çalışırken yani nefs-ül emire çıkmamış  ise dimağda genellikle  

sıra takip olurken bazen sıra takip olmayabiliyor. Bakarsın TAHAYYÜLDEN, 

İLTİZAMA veya İZ’ANA geçebiliyor. Adam serbest bölgesindeki tahayyül ve  

tasavvurunu en son mertebede yani itikad olarak görebiliyor.                       

Vesveseliler de; tahayyül veya tasavvurunu tasdik olarak görebiliyor.            

TAAKKULU atlayarak. 

DEVAMINDA: 

“Tahayyülde safsata hasıl olur, mezcine eğer olmaz muktedir.”( RN-Sözler/706) 

SAFSATA: Hezeyan, yalan, uydurma. Zahirde doğru, hakikatte yanlış ve                  

yalan olan kıyas. 

MEZCİNE: Seninle alakası var, yok ,bakmadan karıştırmak istiyor.  

           Eğer hakikata mezce edemezsen safsata olur.                                            

Eğer kendine  muktedir olamazsan gelenler, tahayyülde safsatalar  olur. 

Tahayyülde safsata niye hasıl olur? 

-Çünkü mezcine muktedir olamadığın için. Eğer  kendine,  hakikatine döndürüp, 

mezcine muktedir olursan safsata olmaz. 

“o yeşil sema perdesi arkasında, hayale nuranî büyük bir ağacın vücudunu 

tahayyül ettirir.”       ( RN-Mektubat/16) 

Tahayyül ;perdelerin arkasındakileri gösterir. Ortaya çıkarır. Aynı zamanda  var 

olan şekli alır ona benzer ve benzemez şekilleri üretir. SURET İMALATHANESİ. 

 



 

HAYAL: 7 DUYGULARIN DİMAĞDAKİ İZLERİDİR.YANİ HAKİKAT MERATİPLERİDİR. 

Şu cümleye dikkatli bak! 

“o yeşil sema perdesi arkasında,       

   hayale nuranî büyük bir ağacın vücudunu tahayyül ettirir.” 

Yani:AHMED’E  tamir ettirir. 

1-Ahmed var. 

2- Ahmed’e tamir yaptırıyor. 

HAYALE       TAHAYYÜL ETTİRİR. 

Ahmed ayrı, iş yapması ayrı. 

Ahmed hayal ile tahayyül  ediyor. 

TAHAYYÜL: Hayal çalışırsa, çalışmasından ortaya çıkan. 

İnsan hayal edince insanda ortaya çıkan fiil, yüklem. 

TAHAYYÜL: Hayal eden kişi, kişide ortaya çıkan. Hayal eden kişinin 

sistemi.Tahayyül insandaki sistem. İnsandaki dimağın sistemi. Tahayyül sistem. 

Bu çalışırsa hayal eder. 

“Kadının eteğini doldurdular. İmran diyor ki: Ben tahayyül ediyordum ki, gittikçe 

iki kırba doluyor, daha ziyadeleşiyor.”    (RN-Mektubat/123) 

ŞEKİLLE DÜŞÜNÜYOR TAHAYYÜL. TAHAYYÜL; ŞEKİLLE DÜŞÜNMEK! 

TASAVVUR ise; ŞEKİLSİZ DÜŞÜNMEK! 

*Mazinin şekliyle, istikbal şekline  bakarak halde şekillendirmektir TAHAYYÜL.  

*İnsan-ı âlem-i şehadete ünsiyet ve ülfet  ettirendir TAHAYYÜL. 

*İnsanı âlem-i şehadete alıştırandır TAHAYYÜL. 

*Âlem-i şehadet-i mutlak ve muhitlikten muayyenleştirendir TAHAYYÜL.                   

Yani manaların bir dizi olmasına vesile oluyor. Çünkü eşyanın birbirinden ayrı 

şekillerin olması, insanın parça parça düşünmesini sağlar.                                                

MİSAL:Elma bitiyor, armut başlıyor.Sonra muzu görüyorsun.Âdeta mutlak tek 

parçalıktan, parça parça şekillerin bütünlüğünü sağlayandır tahayyül. 

ÂLEM-İ ŞEHADETTEKİ ŞEKİLLERİN KARŞILIĞI         HAYAL. 

Âlem-i şehadetteki şekillerin insandaki karşılığına, insana yaptığı te’sire, insanın  

hayaldeki hususi hayallerine insana taşınana Tahayyül.                    

İnsanın hayalden aldıklarıTahayyülü. 

 

 



 

HAYAL        MUTLAK VE MUHİT 

TAHAYYÜL İSE       BU MUTLAK VE MUHİTLİĞİN İNSANDAKİ KARŞILIĞI. 

   Seni taşıdığı hakikatlere, âlemlere 

Sende yaptığı tesir, izdüşümleri… 

Öğretmenin anlattıklarına        HAYAL 

O anlattıklarından öğrencilerin anladıklarına       TAHAYYÜL. 

“İşte bu halette iken birden Kur'an-ı Hakîm'in tercümanı ve mübelliği olan Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, Medine-i Münevvere denilen manevî 

minberinde, şahsiyet-i maneviyesi, haşmetiyle temessül ederek,   

ا النَّاُس اْعبُدُوا َربَُّكمْ يََٓا اَيُّهَ    

…hitabını, manen herkes gibi ben de işitip; o üç cemaatte herkes benim gibi   

  اِيَّاَك نَْعبُدُ 

ile mukabele ediyor tahayyül ettim.   

  اِذَا ثَبََت الشَّْيُء ثَبََت بِلََواِزِمه  

kaidesince, şöyle bir hakikat fikre göründü ki:”   (RN-Mektubat/394) 

   İlk önce o mananın        haleti olmalı. Sonra manaların temessüllerini fark 

etmeli.  Bu temessüllerin ( manaların şekillere girmesi, görünmesi. Temessüllerin 

üç çeşidi var.) Bu üç çeşit temessüllerin ifadesi olduğunu idrak ve iz’an  etmeli    

bu mevcudatın. Senin dışında olan temessüllere mukabele edince senin 

tahayyülüne  düşüyorlar, tanışıyorlar. 

Bu taşınanlara TAHAYYÜL. 

Sonra bu tahayyüllerden       tasavvur hakikatları  fikre gelmeye başlıyor. 

Bir hakikatın sana ulaşması veya senin oraya ulaşman için ilk önce:  

“Bu manayı tenvir için, kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatlı bir 

hayali söylüyorum. Şöyle ki:”       (RN-Mektubat/39) 

…. nun-u mütekellim-i maalgayrı düşündüm ve  

….sîgasına intikalin sebebini kalbim aradı.  

….cemaatin fazileti ve sırrı, o nun’dan inkişaf etti. 

…. Gördüm ki: 

 

 

 



 

…. davalara birer şahid ve birer müeyyid gördüm.   

….dergâh-ı İlahiyeye takdime cesaret geldi.  

….Birden bir perde daha inkişaf etti:   

….bütün mescidleri ittisal peyda etti.  

….O şehir, o Bayezid Câmii hükmüne geçti. 

…. tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim  

…kendimi gördüm.    

….Madem hayalen bu perde açıldı; 

…. Kâ'be-i Mükerreme mihrab hükmüne geçti. 

…. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip,   

….Hacer-ül Esved'e tevdi' edip emanet bırakıyorum    

….birden bir vaziyet daha açıldı. Gördüm ki:  

….Baktım,   

….ile meşgul bir cemaat içindeyim.  

…. İşte bu halette iken  maneviyesi, 

…. haşmetiyle temessül ederek,    

….manen herkes gibi ben de işitip;  

….tahayyül ettim.    

….şöyle bir hakikat fikre göründü ki:  

 ….zaman-ı hazır hükmüne geçti;   

….parlak bir nur-u i'cazı içinde gördüm.  

 ….mu'cize hükmüne geçti ….Dedim 

….girdiğim gibi çıktım ve anladım ki: 

 ….Kalb ve hayal, o Nun-u Na'büdü'den çıktıktan sonra, akıl karşılarına çıktı, 

dedi: 

…. O vakit kalbe şöyle geldi ki: De o mütehayyir akla:” 

Devam eden sıralama ile bir şeyin kavranması, sahiplenilmesi ve âlemine 

taşınıp, sana mal olması için güzel bir yöntem geliştirilmiş! 

 



 

Burada ilk önce; halet uyanıyor. Kur’anın vahyini işitmek, sonra sende tahayyül 

oluyor, aktifleşiyor. 

Demek ilk önce halet, sonra işitmek, sonrada tahayyül. 

“Âdeta polattan bir vücudu var gibi, lâyemutane kendini ebedî tahayyül eder gibi 

dünyaya saldırır.”                          (RN-Mektubat/400) 

Tahayyül serbest değil. İhtiyarla ve irade ile kullanılandır.                                     

Hayal serbest iken, tahayyül senin alakanla ortaya çıkandır. 

HAYAL       SENİN KONTROLÜNÜN DIŞINDA DA ÇALIŞIYOR. 

TAHAYYÜL İSE        SENİN KONTROLÜNLE ÇALIŞIYOR.   

  ONUN İÇİN TAHAYYÜL DENMİŞ. 

YİNE BU MANAYI TE’YİDEN: 

“Kendini Hızır telakki eder veya Mehdi itikad eder veya kutb-u a'zam tahayyül 

eder.”          (RN-Mektubat/447) 

Burada da kendi kontrolüyle çalışan bir tahayyül görünüyor. Tasavvur ille 

tahayyül olması lazım gelmez. Fakat tahayyülün çalışmasında illa tasavvurda 

lazım gelmez . Ama ekseriyet-i mutlaka ile tahayyül için tasavvur lazım.                    

Her an, her yerde hayal işliyor. Allah-u Âlem: 

HAYAL: Büyük insan olan kâinatta. 

TAHAYYÜL ise: Büyük kâinat olan insanda. 

   Hayal seninle şuurlu, alakalı değil. Daima işliyor, durmuyor.                           

Tahayyül ise şuurla onu aktifleştiriyorsun ve hayali sende çalıştırıyorsun.     

Hayalin içine, tahayyülün ile giriyorsun. 

Yine bu manayı te’yiden: 

“Bu nevi içindeki en tehlikeli bir hata şudur ki; kalbine ilhamî bir tarzda gelen 

cüz'î manaları "Kelâmullah" tahayyül edip, âyet tabir etmeleridir.”  

          (RN-Mektubat/448) 

“tahayyül edip âyet tabir etmeleridir.” 

İhtiyarî oluyor. 

Allah-u âlem:Tahayyül ihtiyara bakıyor. Çünkü hazır zamanda; tezahür ve 

teşahhus  ediyor. 

İlginç olan tahayyül ettikten sonra  âyet tabir ediyor.İlk önce tahayyül ediyor, 

sonra tasavvur ediyor. 

 



 

O zaman tahayyül  sırf şekil değil. Görsel manadır tahayyül.                                    

İki manaya geliyor.          

 Ya önceden dimağ tahayyül ediyor.       

 Ya da tahayyülden başlıyor dimağ. İkisi de var görünüyor. 

“huzur-u daimî için kâinatı nisyan-ı mutlak hapsinde hapse mahkûm tahayyül 

edip "Lâ meşhude illâ Hu" demeye mecbur olmuyor.”  (RN-Mektubat/461) 

*Burada da  varı yok etmede kullanılıyor TAHAYYÜL. 

 Nisyan-ı mutlak hapsine atıyor TAHAYYÜL. 

“Bazı hassas ve safi-kalb insanlara tahayyül-ü küfrîyi tasdik-i küfürle iltibas 

ettiriyor. Tasavvur-u dalaleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve 

mukaddes zâtlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline 

gösteriyor.”        (RN-Lem'alar/74) 

“hayaline gösteriyor.” Bu ihtiyarının dışında .Eğer insan buna ihtiyarı ile 

müteveccih olursa hayalindekileri tahayyül ederse kendine mal oluyor ve 

mesuliyet o zaman oluyor. Şeytan hayaline  gösteriyor. 

Hem burada      “Ve mukaddes zâtlar ve  hakkında gayet çirkin  

   münezzeh şeyler                     hatıraları hayaline gösteriyor.” 

Mukaddes          Zâtlara  

Münezzeh         şeylere      diyor. 

Şefkat-i Mukaddese 

Muhabbet-i Münezzehe   

“iltibas ettiriyor.” İltibası da Şeytan yaptırıyor.  

“İmkân-ı zâtîyi,  

İmkân-ı aklî           şeklinde gösterip” 

İmkân – ı zâtiyle,  imkân-ı aklîyi karıştırtan yine şeytan. 

Hayalimize her daim sahip olunamaz. Şeytan ihtiyarımızın dışında  da 

“hayaline  gösteriyor” hayalindekilere ciddi talip olup, müteveccih olursan 

tahayyül oluyor ki mesuliyet  o zaman  oluyor. Hayal ayrı. Yani  her şeyin 

görünebildiği, aktarılabildiği ekran. Tahayyül ise; oraya sen bir şeyler 

getiriyorsun, atıyorsun. Hayalde canlandırıyorsun, hayale getiriyorsun.               

Bunu tahayyül yapıyor. 

        



 

“O sözler, kalbinden gelmiyor, belki lümme-i şeytaniyeden geliyor veya şeytan 

tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor.”      (RN-Lem'alar/75) 

Demek tahayyülümüze  şeytanın tahayyülü atılabiliyor. Şeytanında  tahayyülü var. 

Nerede yapıyor bütün bunları ? 

-Lümme-i şeytaniyede. 

Burada imal ediliyor ve tahayyülümüze ve tasavvurumuza atılıyor. 

İltibas şurda: Onun tahayyülünü, kendimin zannediyorum. 

“tûl-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti o rabıta ile izale etmişler.” 

          (Lem'alar – 163) 

tûl-i emelin kaynağı           tevehhüm-ü ebediyettir. 

 Bu tevehhüm-ü ebediyet olmamış olsa, kimsenin günah işlemeye cesareti ve 

arzuları kalmazdı! 

DEVAMINDA: 

“Onlar farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve 

yıkanıyor, kabre konuyor farz edip; düşüne düşüne nefs-i emmare o tahayyül ve 

tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer.”  

          (Lem'alar – 163) 

“hayalî bir surette” 

TAHAYYÜL         hayali kullanan dimağın bir sistemi. 

Aynı şeyi      TAHAYYÜL    HAYAL EDİYOR. 

 TASAVVUR İSE       DÜŞÜNÜYOR. 

Hayalî bir surette tahayyül ediyor. Tahayyülün içi, sistemi hayalî olarak 

çalıştırıyor. Nefs-i emmare; tahayyül ve tasavvurdan müteessir oluyor.             

(Bak:333 başı) 

“o ilim ve kelâmdan gelen ve yalnız vücud-u ilmîsi bulunan o kanunları ikame 

etmek ve ellerine icad vermek, sonra da onlara "Tabiat" namını takmak” 

          (Lem'alar – 186) 

Kanunlar         ilim ve          geliyor ve yalnız vucud-u ilmîsi bulunur. 

     Kelâmdan 

   Nefs-i emarenin istekleri; hissi sonra onu dimağa tahayyül ve  tasavvuruna  

itiyor.Orayı baskılıyor.Tahayyül ve tasavvur kimin elindeyse dimağı kontrol etme 

gücü artar.Tahayyül ve tasavvuru rabıta-i mevt ile baskılayabilirsin,                      

baskı altında tutabilirsin. 

 



 

Demek nefs-i emmare; hükmünü tasavvura ve tahayyüle atar. Buraya hakim 

olursa dimağa yaptırıcılığı olur. 

“Onun kaba, vahşi aklı, bir kumandanın, devletin nizamatıyla ve kanun-u padişahî 

ile kumandasını anlamayıp, inkâr ettiğinden, o askerlerin iplerle birbiriyle bağlı 

olduklarını tahayyül eder.      (Lem'alar – 185) 

Aklı inanması tahayyül ile de olabiliyor. Devamında: 

“ve o acib ipler onları esir edip oynattığını tahayyül ederek en vahşi insan 

suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralı bir fikirle 

çıkar, gider.” 

Bir fikre sahip olmak için, tahayyül bile yetiyor. Fikriyatın zeminine yeterli 

olabiliyor. Çünkü dimağda tahayyül çok kuvvetli ve  ciddi bir sistem!                 

Fikriyat noktasında insanın fikrinin zemini        tasavvur   

Yani subuti sıfattan olan ilmi meselelerde direkt muhatap         TASAVVUR.                      

Bu paragrafın başında da bu var.                                                                                

Fakat kudret sıfâtını anlatırken insanın muhatap tarafı ise          TAHAYYÜL 

Saltanat-ı Rububiyet kullanırken       tahayyülü kullanıyor.    

vücud-ı harîci meselelerde       TAHAYYÜL  

Vücud-u ilmî meselelerde ise       TASAVVURU    kullanıyor. 

Bu noktada emr-i nisbîlerin  zemini tahayyül, emr-i itibarîlerin  zemini tasavvur. 

 

 

 

 

 

                                                                                             

   Daha önce bunlar hep  tasavvurda idi. Şimdi  anlıyorum ki; 

 EMR-İ NİSBÎLER          TAHAYYÜLDELER. 

“mevcudun vücuduna, taksim-i aklî ile dört yoldan başka yol tahayyül edilmez.”  

           (Lem'alar – 186) 

*İmana da, küfrede gidiş yolun ilk mukaddimesi tahayyüldür. 

Tahayyül; şekille düşünmek. Tasavvur ise; şekilsiz düşünmek 

 

 

TAHAYYÜL 

EMR-İ NİSBÎLERİN        

ZEMİNİ  

TASAVVUR 

EMR-İ İTİBARÎLERİN  

ZEMİNİ TASAVVUR. 



 

Tahayyül; şöyle bir lavabo aynası gibi düşünme. Yani sırf şekillenilen alan değil. 

Şekillerin anlamlandığı. Anlamların şekillendiği, kelâmların libaslandığı yer! 

Baksana burada da  mevcudatın, vücuduna dört yol tahayyül ediliyor.                

Burada bir şekil yok!!!  

Bunu te’yid eden şu yer: 

“Çünki bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alâkadardır. 

Mütemadiyen firak ve zeval ile o alâkalar kesilip, sende hadsiz yaralar açılır. 

Bahusus âhireti bilmediğin için, ölümü i'dam-ı ebedî tahayyül ettiğinden -âdeta- 

güya yara bere içinde,”        (Lem'alar – 209) 

   *Ölümü idam-ı ebedî tahayyül etmek. Sırf şekil değil. Şeklin önünü, arkasını ve 

içini doldurmak, anlamlandırmak.                               

İnsanın hususi dünyasını; ya Cehennem’e ya da Cennet’e  çeviren sistemin ilki. 

Sanki tahayyül dimağın gözü. Ama bu göz geçmişi,  geleceği ve hazır ana hakim.            

Göz gibi sırf  önündekini görmüyorsun. Hazır ana bakarken; aynı anda da hem 

geçmişi, hem de geleceği, hazır an gibi üç zamanı aynı anda görüyorsun. 

Gördüğünü aynı anda anlamlandırıyorsun. Üç farklı şekli  ve ona bağlı olan  

manaları aynı anda düşünme mekanizmasındaki melekemiz.                                   

Buna misal: 

“Bir zaman karanlıklı bir gurbette, karanlık bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde, 

hal-i hazırda olan bu koca kâinat; hayalime camid, ruhsuz, meyyit, boş, hâlî, 

müdhiş bir cenaze göründü. Geçmiş zaman dahi bütün bütün ölü, boş, meyyit, 

müdhiş tahayyül edildi. O hadsiz mekân ve o hududsuz zaman, karanlıklı bir 

vahşetgâh suretini aldı. Ben o haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. 

Teşehhüdde   

  اَلتَِّحيَّاتُ 

dediğim zaman birden kâinat canlandı; hayatdar, nurani bir şekil aldı, dirildi. 

Hayy-u Kayyum'un parlak bir âyinesi oldu. Bütün hayatdar eczasıyla beraber, 

hayatlarının tahiyyelerini ve hedaya-yı hayatiyelerini daimî bir surette Zât-ı Hayy-u 

Kayyum'a takdim ettiklerini ilmelyakîn, belki hakkalyakîn ile bildim ve gördüm.”  

           (Şualar – 94) 

    Burası ne müthiş bir yer! Uygulamalı her şeyi izah etti. 

*Kainat; hayaline camid, ruhsuz, meyyit, boş, hâlî, müdhiş bir cenaze göründü. 

 HAYALİNE GÖRÜNDÜ.         

 Geçmiş zaman dahi bütün bütün ölü, boş, meyyit, müdhiş tahayyül edildi. 

HAYALİNE        GÖRÜNDÜ. 

TAHAYYÜLÜNE         EDİLDİ. 

 

 



 

O hadsiz        mekan (hesapsız, sayısız, çok belirli olmayan) 

O hudutsuz        zaman (belirleyip, durduran yok. Buraya kadar denmiyor.               

Hudud yok hepsi tek vücud . Parça parça yok.) 

Hayali masdar.Tahayyül ziyadeli masdar.Tahayyülüne tasarruf ediyor ve 

hayalindekiler daha başkaya dönebiliyor.Hayalin içinde tahayyyül ediliyor. 

Hayaline görünüyor. Şimdiki zamanda.Tahayyül ise hayalindekilerle tasarruf 

ediyor. Bunu  geçmişiyle ve  geleceği ile anlamlandırıyor. 

Varlığın kendisi        mekan. 

Varlık andadır. Andakilerin sıralaması ise       zaman 

 O mekanların anlarını sıralayan        zaman 

Zaman ve mekan görecelidir, nisbidir. Bakana ve düşünene göre farklılık arz 

ediyor, farklı anlamlanıyor. 

Eğer sen o sıraya konan anlardaki mekanların sırasını değiştirebilirsen geçmişe 

ve geleceğe geçebilirsin ve âleminde yapıyorsan, âleminde şu anda hem geçmişi 

hem de geleceği  yaşarsın. Mekanların dizilişini zaman yapıyor!   

 Bundan dolayı tahayyüle  zaman giriyor. Zaman girince geçmişi, anı ve  

geleceği anda yaşayabilirsin. Senin âleminde mekanların andaki  hakikatlerinin 

de sıralamasını  değiştirip, anda farklı  mekanda farklı zamana yaşarsın!!!  

Bunu da Allah-u âlem        HAYY- KAYYUM isimleri yapıyor.  

HAYY  MEKANI 

KAYYUM ise       ZAMANI 

O ZAMAN HAYY-I KAYYUM        MEKANDAKİ ZAMANLARIN SAHİBİ. 

Zaman mekana göre nisbidir.(görecelidir) 

ZAMANIN SURETİ         MAHLUKTUR. 

ZAMANIN HAKİKATI         LEVH-İMAHV İSBATTIR. 

         TESBİH TANELERİ  MEKAN 

         TESBİHİN İPİ İSE        ZAMAN  

TAHAYYÜL       MEKAN 

  TASAVVUR        ZAMAN 



 

Zaman, mekanların birbirlerine karman çorman olmasına mani.                             

Mekanı sıralayarak tutuyor. 

*Herkesin  ortak olan noktaları kâinat ve hayali. Bu hayaline düşeni anlamlandıran, 

anlamsız kılan kişinin tahayyülü. 

 Hadsiz         hissiyat      Bunaların  bütünlüğünden 

 Nihayetsiz         o hissiyatların nihayet meratibleri      haletler 

O hayalinde görünenlere sen ciddi mukabele, alakadar olursan       tahayyül                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Buna delil: 

"Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle." O da kendini Kur'andan evvel 

orada tahayyül ederken gördü ki: Mevcudat-ı âlem perişan, karanlık, camid ve 

şuursuz ve vazifesiz olarak hâlî, hadsiz, hududsuz bir fezada; kararsız, fâni bir 

dünyada bulunuyorlar.”        (Şualar – 135) 

Şuurlu  olarak hayalini kullanan        tahayyül  

Hayal        masdar, sistem 

Tahayyül ise       hayalde olanın yönünü, manasını ,anlamını, belirliyor.                       

İnsanın dimağındaki  diğer mertebelere alakasıyla  şuur halini alıyor. 

“şu kubbe-i minayı dolduran yüksek İlahî ve tatlı sadâlarına iştirak ettiğini tahayyül 

etsin. Kuvve-i hayaliyesi daha keskin olanlar da kâinat mescidinde bütün 

masnuatın teşkil ettikleri halka-i zikirlerine girsin, şu fezayı velvelelendiren o 

sadâları dinlesin.”        (Mesnevi-i Nuriye – 73) 

 Tahayyül dimağın, dimağ sisteminin içinde bir sistemi . 

Hayal ise kuvvedir.  

Allah-u âlem  kuvve-i hayaliye histir. Çünkü güçtür. 

 Bu his de vicdandaki  histedir. 

Kuvve-i hayaliye güçtür, kuvvettir. 

Tahayyül ise buna yön veren dümendir. 

“Çünki İlm-i Usûl'de tasavvur-u küfür, küfür değil ve tahayyül-ü şetm, şetm olmaz.”  

            (Kastamonu Lâhikası – 8) 

*Tahayyül, serbest bölge diye isimlendirdiğimiz yerin bir sistemi. 

Mesuliyet bölgesi değil. İşte mesuliyetin olmadığının bir delili de burasıdır. 

 

 



 

Tahayyül-ü  şetm.Tasavvur-u küfür 

                                                                                             

       SERBEST BÖLGE. 

Eğer serbest bölge olmamış olsaydı, mesuliyetler olurdu. 

Burada gömülü kalıyor. Çünkü küfür, günahlar zulmet olduklarından  

  diğer yerlere sirayet etmiyor. 

“Hasene ise nuranî olduğundan, tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir. Çünki 

âyinede nuranînin timsali ziya verir, hâsiyeti var; kesifin misali ölüdür, 

hayatsızdır, tesiri yoktur.”     (Kastamonu Lâhikası – 8) 

Hemen yukarısında: 

 “Öyle de,        kalbin ve   âyinelerinde rızasız, ihtiyarsız gelen pis ve çirkin ve 

            Hayalin   küfrî hatıralar zarar vermezler.”  

Hayale        âyine diyor. 

Hayal aynana gelir. Bu geleni alır almaz, değerlendirmeyi tahayyül yapar. 

Hayalde galiben ihtiyarsız olur, gelir. Tahayyülde, ihtiyar var.

 Hayaldekileri kendine mal eder tahayyül. 

Buna Misal: 

“En nihayet hayal ise selasil-i cibalden bir daire-i muhiti tahayyül eder ki, 

semanın etrafına temas ediyor.”     (Muhâkemat – 65) 

      Hayal, tahayyül ediyor. Tahayyül ziyadeli mastardı ve kişinin kendi üzerine 

döndürüyordu. Hayal ise mastardır. Tahayyül hayalden çıkar.                          

Hayalsiz tahayyül olmaz. 

Cenab-ı Hakk’ın icraat-ı rububiyetine rıza ve razı olmaktan hasıl olan           

halet-i ruhiyelere verilen cevaptır Rıza-yı İlâhi. 

İHTİYAR        TAHAYYÜL        HAYALDEN ALIR. 

SERBEST BÖLGE         CÜZ’-İ İHTİYARİNİN SURETİ 

TAAKKUL        CÜZ’-İ İHTİYARİNİN KANUNİYETİ 

TASDİK         CÜZ’-İ İHTİYARİNİN HAKİKATI 

 İLTİZAM        CÜZ’-İ İHTİYARİNİN MAHİYETİ 

 

 



 

*Manalar; kalptekileri ve        

  vicdandakileri alarak dimağın kalbe açılan kapısı olan iz’ana. 

İz’andan, itikada. 

İtikaddan iltizama. 

İltizamdan tasdike. 

Tasdikten taakkula. 

Taakulden tasavvura.  

Tasavvurdan tahayyüle. 

Terzihane denilen hayale, 

 tahayyül emreder ki; bu manaya uygun libas kes ve dik ve giydir.  

 Kısacası: Manalar kalpten.  

Elbise giydir diye emreden tahayyül. 

Terzihane ise hayal. 

Elbisenin kendisi kelâm. 

HASAN AKAR 
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