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ZAMAN -15 DERSİ 
“Zaman canlı, ruhlu ve şuurludur.” 

 
Birisine kızdığımız zaman ona verdiğimiz ceza konuşmamaktır. Demek ki konuşmak; 
nimettir. Konuşmak; kendini paylaşmaktır.  
 
• Saat zamanı gösterir ama zamanın ne olduğunu göstermez.  
• Herkese farklı akar zaman. 
 
Zaman sabit değil. Mesela uçaktan korkan veya sevmediği işi yapan, sevmediği 
kişilerle veya sevmediği yerde oturan kişinin zamanı çok yavaş akar. Sevdiği işi 
yapan için zaman çok çabuk akar. İşte insanların, yani bunun ehillerinin münakaşa 
ettikleri şu: zaman herkese farklı olmasının sebebi anlayış veya tesirden mi yoksa 
hariçten de mi böyle hızlı akar sorusudur.  
 
Nokta-i Nazar: Hariçten de böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü meratib-i hayat 
farklı. Mesela bir taşta ve ağaçta zaman daha yavaş işliyor. Bir ağaç binlerce sene 
yaşayabiliyor. Aynı şekilde melekî hayat doğru gittikçe, sanki daha hızlı akıyor ve 
aynı zamanda çok iş yapmanın mantığı bu olsa gerek.  
 
Çok ilginç bir şey söyledin, maşallah. Çünkü buna ait bir notum, bir tesbitim var. Sen 
ağacı misal verdin, ben şöyle yazdım: Cinler 700 ve 900 sene yaşıyor. Ama bir 
kelime öğrenmeleri için aylarını alıyor. Neye benziyor? Fatiha okuyan bir teyp 
düşünün. Normal hızla okusa hemen okur. Ağır çekimde okusa bir saatte okur. 
Arasını açtı. Zamanın arasını açtı. Saat her saniyede “tık, tık” yapıyor ya, bu 
hareketin sesidir, zamanın sesi değil. Bir elinle bir “tık”ı tut, diğer elinle de hemen 
bitişiğindeki “tık”ı tut, aç ikisinin arasını, iki tarafa sürgü kapıyı açar gibi. Gir içeri. 
Asırlarca yaşa, bir saniye kadar olur. Buranın bir saniyesi oranın asırları.  
 
• Herkese farklı akar zaman. O zaman hepimiz aynı zamanda, aynı yerde imişiz 

gibi olsak bile herkesin zamanı ayrıdır.  
 
Kimisi geçmişte yaşıyor şimdi, gelecekte yaşayanlar var, dünyada ahireti yaşayanlar 
var. Kadınsa erkeği, erkekse kadını yaşayan var. Genişlemiş zamanın içine girmiş, 
yaşayanlar var. Zaman darlaşmış, yoğunlaşmış, geçmiyor.  
 
• Bunu uçakta korkan ile yerde bir şeyler yetiştirmek ve zamanı yetmeyen bir 

çiftçiyi, kişiler arasında kıyas edilerek anlaşılabiliyor. Uçaktakinin zamanı pek de 
geçmiyor, sanki durmuş.  

 
Yani zaman anlayışı, tesiri à ruhadır. Bedensel; eylemdir. Zaman anlayışı à 
ruhsaldır. Ruhsal aldığın tesire göre senin zamanın geçiyor. Bedene tesir etmiyor 
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mu? İki tane 50 yaşında kişi düşünün. Niye bir tanesi 60 yaşındaymış gibi gösteriyor? 
İkisi aynı zamanı yaşadı. Zamanın tesiri bak farklı.  
 
Nokta-i Nazar: Nurcular genellikle genç gösteriyor. 
 
Aynen, kesinlikle. Zamanın herkese yaptığı tesir farklıdır. Buna dair çok ilginç bir 
hadise anlatacağım. 1983’lerde dersanede kalırken olmuş bu hadise. Bu hadise ile 
düşüncenin zamana, zamanın düşünceye; dolayısıyla düşüncenin bedene, zamanın 
bedene yaptığı tesire bakın. Keresteciler sitesi varmış. Orda büyük fırınlar var. 
Keresteler geliyor, tabut gibi kalıblara konuluyor ve bu şekilde fırına veriliyormuş. 
Fırınlama deniliyormuş. Orda çalışan çıraklar var. Ustalar gidince çıraklar temizlik 
yapıp dükkanı onlar kapatır. Sabah da yine onlar dükkanı açar ve ustalarını beklerler. 
O tarihlerde ışıklı kol saatleri çıkmıştı. Bu çırak olan çocukların birkaç tanesinde de 
var bu saatten. Bir gün çıraklar temizlik yaparken birbirleriyle şakalaşıp oynamışlar. 
Oynarken bir tane çocuğu soğumuş fırının içine koyuyorlar. Oyunlarında onu oraya 
hapsediyor. Sonra evlerine giderken onu orda unutuyorlar. Bu çocuğun kolunda da 
lambalı saat var. Bu çocuk orda çalıştığı için fırının kaçta yanacağını biliyor. Çocuk 
tek kaldı. Bağırsa da çağırsa da saate bakıyor ki herkes gitti. Bu çocuk 13-14 
yaşlarında. Bu çocuk çok iyi biliyor ki, dükkana daha kimse gelmeden bir saat önce 
bu fırın otomatik yanıyor. Kendisinin de yanacağını biliyor. Keşle saati olmasaydı. 
Saat düşüncesini, düşünce de bedenini nasıl değiştiriyor. Bakıyor, yanmama altı saat 
var. Yanmama beş saat var. Yanmama dört saat var. Yanmama üç saat var. 
Yanmama iki saat var. Derken o çırak çocuklardan bir tanesi rüya görüyor. Hemen 
fırlıyor, babasını uyandırıyor ve olayı babasına anlatıyor. Hemen gidiyorlar çocuğu 
kurtarmaya ve yetişiyorlar. Fakat çocuk bitmiş. Çünkü 6 saat, 5 saat, 4 saat, 3 saat, 2 
saat. Çocuğu çıkardıklarında hiçbir şey olmamış, ölmemiş. Fakat bu saatin azalması 
ve ölüme yanma ile gitme düşüncesi ile çocuk sanki 80 yaşında olmuş. Aynı 80 
yaşındaki biri gibi sinirleri olmuş, saçlar dökülmüş, kemikleri erimiş. Tamamen 80 
yaşında bir görünüme girmiş. Otomatik hemen emekli yapmışlar. Altı saatte seksen 
senelik tesir! Risale-i Nur’da 26.Lem’ada “harb-i umumîyi (ahirzamanı) gören yaşlıdır” 
diyor. Hadiseler insanı bazen genç tutuyor. Bazen de gördüğünüz bir hadise sizi on 
sene ihtiyarlatıyor. İhtiyarlaması insanın çalışmasından veya bedensel hayattan değil. 
Bedene yaptığı tesir à düşüncelerdir. Zamanın eşya üzerindeki tesir à azimdir.  
 
Sual: Zamanın eşyaya yaptığı tesir hayatın meratibine göre olur desek? Yani hangi 
hayat meratibinde ise, eşyaya zaman öyle tesir ediyor. 
Elcevab: Evet. Mesela hayvansal bir hayat var, bedensel yani. Bir de dimağdaki bir 
hayatı yaşıyorsun veya kalbî bir hayatı yaşıyorsun. Kalbin ve ruhun derece-i hayatı 
var. Kalbin hayatı ve ruhun hayatı var. Ruhun derece-i hayatına girince, senin 
zamanın ruh seviyesine geçiyor. Zaman hiç geçmiyor. Mesela sabah namazının vakti 
imsak ile güneşin tuluu arasıdır ve fıkıhtaki ölçü ile bir buçuk saattir. Bir buçuk saatte 
Kur’an biter mi? Otuz cüz. Bitmez. İmam-ı Azam sabah namazının farzında imam 
olmuş ve Kur’an’ı hatmetmiş. İki rekat namazda! İmsak girse güneş doğana kadar hiç 
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sünnet bile kılmasa, Kur’an’ı hatmedemez. Hatmetmiş, demek bast-ı zaman olmuş. 
Yani iki “tık” arasına girdi.  
 
Nokta-i Nazar: Kastamonu Lahikası 5: “Ehl-i hakikatın sohbetine zaman, mekan 
mani’ olmaz; manevî radyo hükmünde biri şarkta biri garbda, biri dünyada biri 
berzahta olsa da rabıta-i Kur’âniye ve imaniye onları birbiriyle konuşturuyor.” 
 
Çünkü mazi ve müstakbel denilen şey; mekan değildir! Zamanla alakalıdır. Mazi-
müstakbel-hal sözcüklerle ifade ettiğimiz mana zaman anlayışımıza göre değişkendir. 
Zaman; Dehr esmasına dayanıyor. Buna azamî derecede mazhar olmak; 
dünyadaymış, ahiretteymiş, dün, bugün, yarın gibi böyle bir şey yok. Bu konuşmalar 
mekânsal değildir, zaman anlayışına göredir.  
 
Nokta-i Nazar: Emirdağ Lahikası 1-95: “Mesela; berzahta Hâfız Ali (r.h.), her gün 
manen yanımızdadır.” 
 
Evet, maddeden, atomik değil ama yanımızdadır. Mektubat 57 de: “…hatta ölmüş 
evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misalîyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i 
Zülcelal…” Bir kısmını demiyor! Çoğu evliya cesed-i misalîleriyle dünyadadırlar.  
 
Demek ki zaman bir esmadır. Bu esmaya mazhariyetle senin zamanın değişiyor. 
Zamanın altı boyutu var. Bunu 17.Söz’de ve Şualar 29.Lem’a-i Arabiyyede. Felsefe 
nazarıyla sağa baktım, diyor. Zamanın yaptığı tesir. İman geldi, diyor. Sola baktım, 
öne baktım, yani öndeki zaman, arkadaki zaman, üstteki zaman, aşağıdaki zaman. 
Altı boyutu var. Bugünkü fennin ve insanlarının meşgul oldukları à zamanın iki 
boyutudur. İstikbalden hale uğrar, maziye dökülür. Zaman böyle akar. Soldan sağa 
akar. Sol à istikbal. Sağ à mazi. Risalede öyle geçiyor. Üstad Hz zamana kâh nehir, 
kâh şerit, kâh ip, kâh deniz diyor.  
 
• Bir şeyleri yetiştirmek için zamanla yarışan için zaman çok çabuk, yakalanmaz 

şekilde akıp gidiyor.  
 
Zamana zaten “akar” demişler, “nakit” demişler, yani vücud-u haricî vermişler.  
 
• Burada zaman tek yönde hareket ediyor. Yani istikbalden hale uğruyor ve maziye 

dökülüyor. Bu nedenle olayları tek yönden izliyoruz.  
 
Derece-i hayatımız hayvaniyette olduğu için böyle izlemek zorundayız. İstikbalden 
hale uğrayıp maziye dökülüyor. Kalbin ve ruhun derece-i hayatı yok daha. O başka 
bir hayat.  
 
Nokta-i Nazar: Zaman mahluk gibi gözüküyor. O zaman zıdlar var içinde. O zaman 
vücudîden ademe yaklaştıkça, zaman hızlanıyor, mekan da kalkıyor. Demek ademe 
doğru gittikçe, hiçliğini bildikçe… 
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Arkasına geçiyorsun. Zaman olmuyor orda. Çünkü belirleniş yok orda.  
 
• Bu nedenle olayları tek yönden izliyoruz. Tersini düşünemiyoruz. 
 
Tersini düşün. Maziden istikbale git. Şu andaki yaptığımız ameller ahirete gidiyor, 
haşir meydanına dökülüyor. Peki biz yaptıklarımızı görmeye gitmiyor muyuz? 
Yaptıklarımız geçmiş. Geçmişimiz aynı zamanda haşire döküldüğüne göre, haşire 
gittiğimize göre, geçmişimize gidiyoruz. Üstad şöyle bir misal veriyor: karşınıza bir 
endam ayna koyun. Ona doğru gidiyorsun. Gittiğin yer arkan değil mi? Aynayı önüne 
koyunca, ayna arkanı gösteriyor. O zaman o gördüklerine yürümek, geçmişine 
giderken, geleceğine yürüyorsun. Bir yere gitmiyorsun yani. İstikbal hale uğrayıp 
çekip gidiyor. Sen onaylayıp reddediyorsun, bir yere gittiğin yok. Geleceğine 
giderken, geçmişine yürüyorsun. Her şey aslına rücu edecek demiyor mu? Aslımıza 
rücu ediyoruz. Olaylar bitmiş, her şey bitmiş! Biz biten şeritleri şimdi topluyoruz.  

 
 
Tersten bakamamak çok önemli ama kişi bunu başarabilir.  
 
• Herkes olayları tek yönden izlerken, birileri (başarsa ve maziden istikbale baksa) 

başka taraftan da izleyebilir.  
 
Biri böyle izlese ve bize bir şeyler dese şaşırırız değil mi? 
 
• Fizik kuralları geçmiş ve gelecek zamanlarda bir ayırım yapmıyor.  
 
Fizik kuralları zamanda her iki yönde aynı şekilde geçerlidir. Geçmiş nerede ise 
gelecek de ordadır. Bizim lisanla söyleyelim: Levh-i mahfuzun iki defteri var. Bir 
Kitab-ı Mübin, bir de İmam-ı Mübin. Kitab-ı Mübin hazır zamana bakar. İmam-ı Mübin 
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mazi ve müstakbele bakıyor. Mazi ve müstakbelin cem’i à İmam-ı Mübin’dir. 
Müstakbel nerde ise, mazi de ordadır. Kader Risalesinde yuvarlak ayna misalini 
veriyor. Yuvarlak olacak ama. Kur’an’ın da hiçbir harfi köşeli değil ve mevcudatta 
hiçbir şey köşeli değil. Hep elipstir, yuvarlaktır, kavistir. Kadere à yuvarlak ayna diyor 
Üstad. Ne kadar yüksekte olursa o ayna o kadar zamanı içine alır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 İstikbal                         hal                         mazi 
 
 
Aşağıda olan ayna sadece hali alır. Yüksekte duran ayna üç zamanı içine alır. 
Hangisi mazi-müstakbeldir aynada? Aynada mazi-müstakbel yoktur. Mazi-müstakbel 
buradadır. Ayna yuvarlak olduğu için öncesi, arkası, sonu yok. Bu ayna à ruhtur. 
Ruh ve akıl à içsel donanım. Ne kadar olaylardan sıyrılırsan, senin için zaman, dün-
bugün eşit olur.  
 
• Zaman; tekamül kanununun motoru gibi. Her şeyi oraya taşıyan nehir gibi, şerit 

gibi. Zamanı ortadan kaldırırsak, tekamül durur.  
 
Mesela motorla iş yapıyorsunuz, inşaata harç çıkarıyorsunuz. Teleferikle insanları 
taşıyorsunuz. Veya motorla fabrika çalıştırıyorsunuz. Motoru kaldırın… işte varlığın 
motoru zamandır.  
 
• Garip ama zamanın evvel, ahir, zahir ve batın tarafları vardır.  
 
Bu ilk tefekkürlerimdi. Şimdi ise altı yönü var olduğunu 17.Söz’de buldum. Orda altı 
yöne bakıyor. Bakabiliyorsa bir şeye, orda hem zaman var, hem mekan var demektir. 
Kur’an’da şeytanın zamana tabi olduğunu ama iki boyutta tabi olmadığını söylüyor. O 
boyuta girersen, şeytanın tesirinden çıkıyorsun. Kur’an mealen şöyle diyor: “Şeytan 
sağınızdan yaklaşır, solunuzdan yaklaşır, önünüzden yaklaşır, arkanızdan yaklaşır.” 
Bunun karşısına Hüvel evveluhu, ahiruhu, zahiruhu ve batinuhu’yu çıkaracaksın. 
Bununla direnebilirsin. Üstten ve alttan yanaşır demiyor. O zaman insan şu iki 
kanada girdiği zaman şeytanın tesirinden çıkıyor. Orda, o iki yönde şeytan yok. 1-
Vahiy (nokta-i istinad) 2- Sünnet (nokta-i istimdad). İtikadın ve Sünnet-i Seniye. 
Lem’alar 72 de à Siperimiz Sünnet-i Seniye, zırhımız takva. Silahımız da istiğfar ve 
istiaze ve hıfz-ı İlahiyeye iltica. İşte bu iki yöne şeytan giremiyor. Uygulayayım: 
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Takva; günahlardan ve menhiyattan içtinab etmek. Menhiyat, günah değildir. Günah 
olsaydı bunu eklemezdi Üstad. Haramları, günahları biliyoruz. Menhiyat ise; dimağı 
işgal altına alan, doğru düşünmeye mani olan, ilham-ı İlahiyenin gelmesine 
mani olan terklerimiz. Adaveti terk et, gururu terk et, kibri terk et, mana-yı ismîyi terk 
et vs yani terkleri yapacaksın.  
 
Sual: Terkler ile günahlar arasında ne fark var?  
Elcevab: İkinci Lem’ada ibadet iki çeşittir diyor. Menfî ve müsbet. Terkleri okuyayım 
bakalım harama hiç benziyor mu? 
 
TERKLER: 

Ø Allah namına olmayanları terk et 
Ø Aşk-ı mecazîyi terk et 
Ø Zevk-i mecazîyi terk et 
Ø Heva-i nefsini terk et 
Ø Siyaseti terk et 
Ø Menfî taassubçuluğu terk et 
Ø Menfî miliyetçiliği terk et 
Ø Eneyi terk et 
Ø Enaniyeti terk et 
Ø Avrupa malzemeleri ile İslamiyeti müdaafayı terk et 
Ø Tenbelliği terk et 
Ø Şirk ve iştiraki terk et 
Ø Medeniyetin fantazilerini ve icablarını terk et 
Ø Kışrı terk et 
Ø Umuma el atan esasatı kaybeder, terk et  
Ø Tafsilatları ve hayatın detaylarını terk et 
Ø Şahsî menfaatini terk et  
Ø Sefahati terk et  
Ø Terkleri de terk et (ne büyük adamım, bu kadar terklerim var dememek için) 

 
Bunlar harama benziyor mu?! 
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• Zamanın batın tarafıà zamandır. Zamanın zahir tarafı iseà mekandır. Yani 

mekan; donmuş zamandır. Yani batının vücud-u haricîsidir.  
 
Zaman esma olduğu için evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu’su olması lazım. En 
basitiyle zahirisi ve batınısı var. Zamanın zahirisià mekandır. Batınısıà zamandır.  
 
• Çünkü mekandan zamanı kaldırırsanız, mekan denilen bir şey kalmaz. Tıpkı 

buzdan suyu kaldırmak gibi. 
 
Mesela protonun etrafında elektron dönüyor. Elektron ile proton arasındaki boşluk ne 
kadardır? Proton ile ilk elektron arasındaki dairenin mesafesi şu: Ehl-i fizik der ki, 
protonu misket kadar kabul edin ve Londra’ya koyun. Ona en yakın olan elektronun 
geçeceği güzergâh, yörünge İstanbul’muş. İstanbul ile Londra arası kadar boşluk 
varmış proton ile ilk elektron arasındaki mesafe. Ondan sonra ikinci yörünge, üçüncü 
yörünge vs. Bu ara boşluğu düşünün. Proton etrafında elektron dönünce atom olmuş. 
Ve atomlardan müteşekkil mekan oldu. Ben bu elektronu durdursam proton, yani 
atomun çekirdeği onu yutar. Merkezkaç kuvvetiyle çekiliyor, dönme ile merkezden 
dışarı kaçıyor. Onu merkezden uzak tutan onun hızıdır. Saniyede 40 bin km hızla 
dönüyor. Ekvatorun uzunluğu kadar. Zaman; harekettir dedik. Durdur bunun 
hareketini. Merkez onu çeker. Boşluk kalkar ve mekan denilen bir şey kalmaz. 
Mekan; zamanın dışa vuruşudur. Mekan; hareketin dıştaki görünüşüdür. Proton 
etrafında elektron döndüğü için protondan uzak durabiliyor. Dönmese, proton onu 
yutar. Bütünlüğün adı à Kayyumiyet. Elektronun hızını kaldırırsan, merkeze yapışır. 
Her şey merkeze çekilince burda kimse kalmaz. Herkes merkezde olur, yani sıkıştı à 
bu karadelik. Mekan yoktur. Mekanı oluşturan à eşyanın hareketidir. Yani elektronun 
hareketiyle burada bir yer gözüküyor.  
 
Sünuhat’ta zamanın bir hadd-i müstakim üzerinde gitmediğini, helezonik gittiğini 
söylüyor. Haşir meydanını Üstad öyle çiziyor. Varlığa dikkat et. Hiçbir şey düz 
gitmiyor, hep dönüyor. Dönüyor ama yanı yerde dönmüyor, biz öyle zannediyoruz. 
Döndü mü? O bitti. Yine döndüğünde o aynı yer olmuyor. Haşir meydanını nurcular 
dünyanın çizdiği daireyi zannediyorlar. Oysa dünya güneşin etrafında dönerken 
helezonik dönüyor. Oluşan koridor haşir meydanıdır.  
 
 
 
 
 
 
Dünya güneşin etrafında dönüyor, güneş de Şems-üş Şümus’un etrafında dönüyor. 
Yani güneş sistemi de dönüyor. Bir tanesi durursa ne olur? Proton etrafındaki 
elektronun durması ile ne oluyorsa, varlık da öyle olur. Çünkü şecere-i hilkat çok 

Oluşan 
koridor 
Haşir 
meydanı 
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büyük bir atomdur. Küçük atom - büyük atom. Küçük insan - büyük insan. Çünkü 
atomdan müteşekkiliz.  
 
Buzdan suyu kaldırmak ne ise, mekandan da zamanı kaldırırsanız öyledir, yani à 
yok olur.  
 
• Güneşin fotonundan ışık olarak görünürken aynı zamanda ısıdır ve renklerdir. 

Zamanın da en belirgin sıfatı aynı şeyi sürekli tekrar etmesidir.  
 
Güneşten gelen fotonu sırf ışık zannettiğimiz gibi zamanı da sırf hareket 
zannediyoruz. Aynı şey tekrar ettiği için öyle zannediyoruz. Tık tık tık. Üstad “Zaman; 
hareketin levnidir” diyor. Yani zaman; kendisini hareket olarak gösterir ama hareketin 
kendisi değildir. Hareket; zamanın bir sıfatıdır.  
 
• Buna kimsenin itirazı yok ama nedense namazın tekrarına itiraz ederler.  
 
Zamanda her tık aynıdır. İlk tık ile sonraki tık aynıdır. Bu zamanın tıklamasından 
kimse rahatsız olmaz. Niye aynı şeyi tekrar ediyor, demiyorlar. Saat bir. Dün de bir 
değil miydi? Yarın da bir olacak! Hiç kimse aynı şeyin tekrar etmesinden, saatin aynı 
dairede dönüp durmasından rahatsız olup itiraz etmez. Ama namaz niye tekrar ediyor 
diye rahatsız olup sorarlar.  
 
• Uçak motorunun ve elektrik üreten pervanenin de sürekli tekrarlarına itiraz 

kimsenin hatırına gelmiyor.  
 
Elektrik üreten koca pervaneler var arazilerde. Aşağı-yukarı-aşağı-yukarı-aşağı-
yukarı dönüp duruyorlar. Kimse “niye dönüp duruyor” demiyor. Aşağı-yukarı tekrar 
gibi gözükürken aslında elektrik imal ediyor. Bu hareket şehirde buzdolabını 
çalıştırıyor. Bu hareket beni tıraş ediyor. Bu hareket yemek pişiriyor. Bu hareket 
adam öldürüyor, cereyan çarpıyor. Bu hareket fabrika çalıştırıyor. Tekrar mıdır? 
Namazda da böyledir. Allah-u ekber – Allah-u ekber - Allah-u ekber aşağı-yukarı-
aşağı-yukarı. Elde edilen ruhanî enerji ruhtaki istidadları çalıştırıyor. Şehirdeki 
cihazları çalıştırır gibi. Zaman da böyle. Motorun pervanesi de dönüp duruyor. 
Zahirde aynı şey dönüyor ama aynı yerde dönmüyor. Sen aynı yerde döndüğünü 
zannediyorsun.  
 

 
 
 
 
Bunun dönmesiyle bizi ileri itti. Zaman; uçağın motoru gibidir. Mekanı ve 
içindekileri ileriye taşır. Pervane gibi ama haberimiz yok. Hep gideceğiz. Cennette 

Burda bir tur 
döndü pervane 

Burda 2. tur 
döndü pervane 

Burda 4.tur 
döndü pervane 

Burda 3. tur 
döndü pervane 
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de öyle ama orda başka bir boyutta zaman var, batınîdeki zaman var. Zahirdeki 
zaman burda. (Cennet ehli) Pazartesi Âdem as’ı ziyaret edeceksiniz diyor Resulullah 
asm. Perşembe günü bana geleceksiniz, Cuma günü de hep beraber Allah’a 
gideceğiz diyor Allah Resulü. Bak, orda da zaman var.   
 
İşte elektrik üreten pervanenin hareketi şehirde nasıl yansıyor? Hastanede diyaliz 
makinesi çalışıyor, kaynak makinesi, süpürge makinesi, vs çalışıyor. Ama görünüşü 
aşağı-yukarı. Namaz da böyle: aşağı-yukarı-aşağı-yukarı. Ama beden santralında 
ürettiği enerjiyi ruhtaki istidad ve kabiliyetlerinin her birerlerine veriyor. Elektronun 
protonun etrafında aynı yerde dönmesine hiç kimse itiraz etmiyor. Ama niçin bir insan 
Kâbe’nin etrafında beygir gibi dönüyor, der. Namazda aynı şeyi niye tekrar ediyor, 
diye sorar.  
 
• Yemeğin ve nefes almanın tekrarına hiç itirazımız yok ama ibadetlerdeki tekrara 

itirazımız sert ve keskindir.  
 
Nefes alıp veriyoruz, alıp veriyoruz, alıp veriyoruz. Çorbayı bir daha, bir daha 
kaşıklıyoruz.  
 
Sual: Elektronun batındaki karşılığı nedir? 
Elcevab: Elektron ceseddir. Kâbe kalbdir. Onun etrafında dönen (bedenden içeriye 
doğru) his döner, şuur döner, akıl döner. Çünkü o anda tefekkür ediyorsun, o anda 
düşünüyorsun, o anda hisleniyorsun. Dönmeyle hisleniyorsun. Dönmeyle tefekkür 
ediyorsun. Makama göre. Kâbe-kalb-Arş aynıdır. Protonu kalbe koydun. Onun 
etrafında kâh akıl döner, kâh his döner, kâh şuur döner, kâh beden döner.  
 
• Zamanı nesnelerin hareketlerinden ölçüp var olduğunu anlarız. Yani zamanı 

zamanla bilmiyoruz. Başka şeylerle biliyoruz. Ölmek ve dirilmek de sanki saatin 
tık-sus-tık-sus’ları gibi.  

 
Trrrrrt diye gitmiyor. Tık  tık  tık. Bir tık var, bir sus var.  
 
• Susmasında da zaman geçmiyor mu? Geçiyor, susmakta da zaman var.  
Tık da zaman geçiyor da sus da geçmiyor mu? Geçiyor.  
 
• Tık tık’lar zamanın ayak sesleridir. (İmam-ı Gazalî: “Saatin tık tık sesleri kişinin 

kabre giderken ayağının sesidir.”) 
• Susmalar ve tık-tık’lar zamanla alakası yok.  
 
Zamanın, batındaki bir hakikatın, bir nehrin, nehr-i azimin ifadesini bize gösteriyor. 
Mesela barometre basıncı gösteriyor, termometre sıcaklığı gösteriyor. Termometre 
sıcaklığı gösterirken, 60 - 70℃ gösterirken, kendisi sıcak değil. Zamanı gösteren 
saatin kendisi zaman değildir. Zamana işaret ediyor. Bakar mısınız? (Kolunu uzatıp 
işaret parmağıyla pencereye işaret etti). Bazılarınız elime baktı, bazılarınız da 
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gösterdiğim yere baktı. Elime bakanlar zahircilerdir, elimin gösterdiği yere bakanlar 
batıncılardır. Saat zamanı gösteriyor, zamanın kendisi değildir. Zamanı bilmiyoruz ki. 
Zamanın bir sıfatı var: hareket. Hareketle biz zamanın var olduğunu anlıyoruz. 
Mesela benim bir yazımı görseniz veya bir eserimi görseniz, o benim bir sıfatımdır, 
ben değilim. Nüfuz cüzdanım beni tanımlar, suretimdir ama benim ruhsal hayatımı 
anlatmaz. Zamanı biz hareketle, zamanın eşyaya yaptığı tesirden anlıyoruz ama 
zamanın zatını yok daha bilen biri. Yer mi, içer mi, canlı mıdır, akıllı mıdır, ne yapar, 
nerde bulunur, nerde yatar, kimle dosttur? 
 
• Susmalar ve tık-tık’lar zamanla alakası yok. Bu bizim onun hakkındaki alametidir. 

Yuhyi ve Yumit, öldüren de dirilten de Odur. Zamanın tık’ları ve sus’ları gibi ardı 
sıra devam eden tecellinin habercileridir. 

 
Allah’ın bir saati var: tık tık. Başka bir saati var: Allah-u ekber Allah-u ekber. Ne oldu? 
Birisi doğdu. “Esselatu vesselamu aleyk, aleyke ya Resulallah.” Sela okunuyor. Kim 
öldü? Tık tık bir zaman olduğu gibi, doğmak ve ölmek de Allah’ın bir saatidir.  
 
Nokta-i Nazar: Kelamın da zamanı yok, çünkü hiçbir ses kaybı olmuyor.  
 
Saat zamanı gösterir, zamanın kendisi değil. Zamanın kendisini gören yok zaten. 
Herkes “saat kaçtır” diye sorar ama “zaman nedir” diye sormaz. Hareket, güneşin 
hareketi ve eşyanın değişkenliğinden zamanın var olduğunu sanırız ama Alah’ın bir 
kulu sormaz: “Zamanı kim görmüş?” Görmediğime inanmam diyen zamanı hiç 
sormaz. Trafik levhaları “Malatya 10 km” gösteriyor. Tabela mıdır Malatya? 
“Malatya’ya hoş geldiniz” yazan tabelaya mı sarılıyorsun? Zamanı niye görmüyoruz 
diye kimse sormaz. Zamanın tesiriyle alakalı sadece. Saat kaç diyoruz. İki buçuk saat 
geçti. İki buçuk ne demektir, sormaz. Güneş gölgesini iki katına, iki buçuk katına 
çıkarttı. Güneşin gölgesi mi zaman? Bunlar tesirleri. Arabanın boyası arabanın 
sıfatıdır. Hasan’ın sesi Hasan’ın sıfatıdır. Hasan’ın kuvveti Hasan’ın sıfatıdır. 
Hasan’ın ilmi, Hasan’ın sıfatıdır. Ben değilim ki. Benim gömleğim, atletim, bedenim, 
aklım, hissim, ruhum. Bunlar hep benim dışa vuruşlarım, ben değilim ki. Ben kimim 
peki? Bunları soran! Benim ruhum diyen, o. Zamanı kim gördü, zamanı kim yarattı, 
zamanın zamanı var mı, zamanı başlatan yok mudur? Zamanın sonu yok ki, 
başlasın. Nasıl olacak? Zaman da mahluktur. Kim yarattı diye niye sormuyoruz? 
Zamandan önce ne vardı diye niye sormuyoruz. 14 milyar ışık yıl önce big-bang ile 
kainat oldu diyorlar. Peki 15 milyar ışık yıl önce ne vardı? Bunu sorabiliyorum. 
Sorabiliyorsam, düşünüyorum demektir. Düşünüyorsam, zaman vardır. Zaman varsa 
insan düşünebiliyor. Zamansız insan düşünemez. Zamanı kaldırın, düşünceler de 
kalkıyor. Peki ne vardı? Zaman vardı yine. Neye benziyor? Matematiğe. Fizik ilmi 
fiziğe bağlı, tıp ilmi bedene bağlı. Bedeni kaldırın, tıp ilmi olmaz. Fiziği, varlığı kaldırın 
fizik olmaz. Mekanı ve varlığı kaldırın à matematik kalkar mı? Kalkmaz. Matematik 
yine vardır. 5 elma. Elmayı yok edin, 5 hala vardır. Big-bang sıfır zamanda patladı 
diyor. Ondan önce eksi var demektir. Sıfır diyebilmen için -1, -2 vardır. Varlığın bittiği, 
yok olduğu anda matematik yine vardır. Sıfır zaman diyorsun. Ama hiç kimse 
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matematiği kim yaptı, kim yarattı diye sormaz. Allah’ı kim yarattı diye sorar. Zamanı 
niye görmüyoruz diye sormaz, zamanı yaratan Allah’ı niye görmüyoruz diye sorar. 
 
Zaman; Dehr esmasının tecellisidir. An be an tecellinin, alem-i şehadetteki mülk 
görüntüsü harekettir.  
 
• Gece ve gündüz dünya için var. Buna sebeb olan güneş için gece-gündüz yoktur.  
 
Allah’ı kim yarattı? Zamanı kim yarattı ise! Zaman hangi zamanla başladı? Zamanın 
zamanı yoktur. Zamanın zamanı olmadığı gibi, Allah’ın da Allah’ı yoktur. Yaratıp 
öldüren, diriltip yaşatan Allah’tır ama Allah’ın dirilteni ve öldüreni yoktur. Güneşin ne 
gecesi ne de gündüzü vardır ama güneş ile gece-gündüz bilinir, ortaya çıkar. Allah’da 
yaratır ama kendisi yaratılmaz.  
 
• Dünyadaki faaliyeti yorumlarken kullandığımız ölçü birimleri gece ve gündüz.  
 
Eşyayı tanımlamak ve birbirinizle konuşmak için ölçü birimleri var. 
 
• Ölçü birimleri şunlar: 

1. Gece ve gündüz 
2. Ölüm ve dirilmek 
3. Dün ve yarın 
 

• Nasıl ki güneşin gece ve gündüzle alakası yok. Onun tecellisinin bizdeki 
isimlendirilmesinden ibarettir.  

 
Güneşin gece ve gündüzü yok ama onun tecellisiyle bizde yaptığı değişiklik var. 
Güneş ışık veriyor gündüz oluyor, ışık vermiyor gece oluyor. Öyle bir şey yok. Güneş 
devamlı tecelli ediyor. Biz ondan yüzümüzü çevirince gece oluyor, yüzümüzü ona 
döndürünce gündüz oluyor. Dünya etrafında dönüyor, gece ve gündüz oluyor. Gece 
ve gündüzün güneşle alakası yok ama gece ve gündüze o sebebdir. Sebebi; bizim 
ona karşı duruşumuzdan kaynaklanıyor.  
 
• Allah için de ölüm ve dirilmek aynen bunun gibidir.  
 
Allah’ın ölmesi ve dirilmesi yok. Güneşin gece ve gündüzü olmadığı gibi. Ama gece 
ve gündüz onun sebebiyle ortaya çıkıyor. Ölmek ve dirilmek de Allah’ın sebebiyle 
çıkıyor.  
 
• Zaman denilen gizemi açığa bazen güneşin hareketiyle, bazen dünyanın, bazen 

de uzaydaki herhangi bir şeyle anlarız. Anlaşılan o ki, her şeyin arkasındaki 
hareket motoru zamandır. Herkese ayrı muamele eden zaman.  
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Zaman; canlı, ruhlu ve şuurludur. Ne yaptığını, kime ne tesir yaptığını biliyor, çünkü 
zaman Dehr esmasıdır. Esma ölü değildir. Canlı ve ruhludur ve şuurludur. Zaman, 
kime ne tesir edeceğini biliyor. Onun için uçaktakini sıkıyor, aşağıdakini 
genişlettiriyor. Düşüncemize göre bize muamele edendir; zaman. Düşünceler üstü bir 
şeydir. Şuurludur. Batın-ı zaman; canlı ve ruhludur. Zamanın evveli; esmadır. Ahir-i 
zaman; harekettir, dünyadaki hadiselerdir. Zaman; canlı, ruhlu, şuurludur, akıldır, 
kime ne yaptığını bilir. Bazılarına zaman geçmiyor, zaman onu sıkıyor, eziyor, 
çiğniyor, kıvırıyor. Bazılarına göre bast, bast-ı zaman ve tayy-ı mekan. Zamanın 
genişlemesidir bunlar. Kabz ve bast. Bazılarını sıkıyor, bazılarını açıyor. Kim yapıyor 
bunu? Seninle alakası yok. Zaman; canlıdır, ruhludur, şuurludur, kime ne yaptığını 
bilir. Zaman; Dehr esmasıdır. Esma; cansız olamaz, ruhsuz olamaz. Hareket; 
zamanın sadece bir sıfatıdır. Benim sesim bir sıfatımdır, benim kokum benim bir 
sıfatımdır, benim yazım benim sıfatımdır, olaylara mantıklı yaklaşım sıfatımdır ama 
ben değilim. Nüfus kâğıdı benim sıfatlarımı anlatır. Cild no, sayfa no, anne, baba, vs 
beni mi anlatıyor? Benim varlığımdan haber veriyor. O ben değilim. Hareket ve 
eşyanın üzerindeki tesir zamanın varlığını anlatıyor, zamanın kendisi değil. Tıpkı saat 
zamanı gösterir ama saat zaman değildir, zamana işaret eder. Ama zamanı 
bilmiyoruz. Çünkü zamanın zamanı yoktur. Nüfus kâğıdı beni gösterir ama ben 
değilim. Saat zamanı gösterir ama saat zaman değildir. Tarih yazacak bunları 
gelecekte. Zamanın canlı ve ruhlu olduğunu. Şuurlu ve akıllı olduğunu. Ama benim 
ömrün yeter veya yetmez. Bunlar değişik bir şeylerdir. Bunlar ancak Risale-i Nurdan 
ilhamen yazılır. Şükür için söylüyorum, bilin kıymetini. Zaman; canlı, ruhlu, şuurludur 
ve akıllıdır. Kime nasıl sıkacağını, kısa bir zamanda nasıl canını alacağını, nasıl 
ruhunu sıkacağını iyi biliyor. Onun için kısa zaman çok geniş, çok geniş zaman çok 
dardır.  
 
Sual: Bizde hayat var, Allah’da da hayat var, Hayy esması. Bizde zaman var, 
Allah’da da mı zaman var? 
Elcevab: Hayat, Allah’ın sıfatıdır.  İsimleri de. Ama kendisi değildir.   
 
Sual: Mesela biz görüyoruz, Allah da görüyor. Onun gibi. 
Elcevab: Nur-u Muhammedî’nin kaynağı Esma. Esmanın kaynağı sıfat. Sıfatın 
kaynağı şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiye, sonra mahiyet-i zatiye. Hayat; sıfatıdır. Ama 
şuunat-ı zatiye veya mahiyet-i zatiye hayatlıdır demiyor. Bilmiyoruz oraları. Zamanın 
bir sıfatı harekettir. Bir sıfatı da tesirdir. Zamanın bir sıfatı da mekandır. Bir sıfatı da 
manadır. Bir sıfatı canlıdır, bir sıfatı akıllıdır, bir sıfatı şuurludur, bir sıfatı uçaktan 
korkana bir saat zamanı on sene gibi ezer, büzer ama işini seven, taş ocağında 
çalışan veya terleyerek tarla severek çalışan çiftçiye beş saat bir saat gibi zaman ona 
açılır ve onu ferahlandırıyor. O tesiri zaman yapıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Zamanı yapabilmesi için zamansız olması lazım.  
 
Aynen. Hayat vermek sıfatı ise, kendisi hayat üstü, hayattan öte olması lazım. Benim 
sesim benim sıfatım diye ruhum sestir denilir mi? Ruhumda ses ara, bulur musun? 
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Kafada ses var mı? Yok ama ses buradan çıkıyor. Kafamdan ilim çıkıyor, 
söylüyorum, etkileniyorsun. Kafanın içini yarın, bilgi yoktur. Ses kafadan çıkıyor ama 
kafanın içinde ses yok. Allah’tan hayat çıkıyor ama Allah’ın içinde hayat yok, başka 
bir şey.  
 
• Samanyolu galaksisinde her cisme ve varlığa kendini ayrı hissettirmesi gibi 

zaman. Zaman; her bir insana da kendini ayrı hissettiriyor.  
• Hani Fahr-i Kainat Efendimiz asm ahirzamanda zaman çabuk akacak demişti 

ya..bilmana hadis. Dünya, aynı dünya.  
 
Resulullah’ın yaşadığı dünya. Ama ahirzamanda zaman çabuk akacak. Aynı 
dünyada zaman nasıl çabuk akacak? O zaman niçin yavaş akıyordu?  
 
• Dünya, aynı dünya. O zaman zaman niye farklı? Hatta dünyanın eskide ne ise 

şimdi de aynı hızla dönüyor. 
 
Eskide dünya Resulullah zamanında güneşin etrafında hangi hızla dönüyordu ise, 
şimdi de aynı hızla dönüyor. Ama Resulullah diyor ki, ahirzamanda zaman hızlı 
akacak. Biz de sıkılınca kısa bir zamanı çok geçmiş gibi hissediyoruz. Ama sevdiği işi 
yapınca, çabuk geçiyor uzun zaman.  
 
• O zaman ahirzamanda zaman niye daha hızlı aksın? Demek zamanı etkileyen 

başka bir kaynak var diyor Resulullah.  
 
Yani dünyanın dönmesinden kaynaklanmıyor ahirzamanda zamanın hızlı akması. O 
zaman zamanı etkileyen dünyanın hareketi değildir diyor. Başka bir etken var! 

 
• O kaynak ne ise, o hızlı akmasını sağlıyor.  
 
Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü ve güneşin etrafındaki dönüşü aynı. 
Resulullah zamanında da aynıydı, şimdi de aynı. Niye zaman hızlı aksın? O zaman 
dünyanın hareketiyle alakalı değil zamanın hızlı ve yavaş akması ve herkese farklı 
oluşu.  
 
• Ben eskiden beri derdim ve diyorum: uçaktan korkmanın uçakta iken zamanın 

akmasıyla, toprakta çok mutlu ve bir şeylerin peşinde olanın zamanın akması ve 
ona tesir etmesi kesinlikle farklı. Birisinde akmayı bilmezken zaman, diğerinde ne 
de çabuk akıyor.  

 
Düsseldorf’ta Almanya’da 178 metre yükseklikte bir kuleye çıktım. Kenara yanaşınca 
dik cam yok. 75 derece eğik cam var. Cama yattığın zaman kendini havada 
görüyorsun. Aklen hiçbir şey olmayacağını biliyorsun ama yine de yanaşamıyorsun. 
Orda düşünce ile hissimin ayrı bir havadan vurduklarını gördüm. Seyrediyorum ve 
diyorum: “Bu kadar insan şimdiye kadar geldi, bir şey olmadı” diyor akıl. His ise 
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“yanaşma” diyor. His ile akıl çatışıyor. Ölüm korkusu da böyle. Bak, bir şey yok. 
Ölümün başında Fail Allah. Ahiret daha güzeldir. Bilgi böyle diyor ama his “olmaz” 
diyor. Kulede yanaş diyorum, his “olmaz” diyor. Zorlayınca ayak titriyor. Sonra, ben 
bunu köpek gibi yetiştireceğim dedim. Bu his bedenseldir. Bu yükseklik korkusunu 
yetiştireyim dedim at seyisleri gibi. Bazılarının şu sorusuna cevap olsun: “Niye 
inandığım gibi, düşündüğüm gibi bende duygularım olmuyor?” Sana rağmen 
çalışıyor. Endişe etme, seninle alakası yok. Bu his içsel his değil, bedeni meydana 
getiren histir. Bu beden ne idi? Tencereyi getir, koy şunları içine: his, heves, tabiat, 
asab, damar. Bunları karıştır à beden. Bu his işte bedensel his, vicdandaki his değil 
bu. Akıldaki his değil. Hisler enerji paketidir. Bu bedendeki his kızıyor, bağırıyor, 
kenara gitme diye. Niçin? Çünkü bedensel his anı yaşar, geçmiş ve gelecekle alakası 
yok. Kaç senedir bu kuleden kimse düşmedi diyorum, ben geçmişten anlamam diyor. 
Ben şu ana bakıyorum, diyor. Hayatın tehlikede, diyor. Geçmişi yoktur, 
anlatamazsınız. Bedenin ve hissin geçmişi yoktur. Doğuştan âmaya manzara 
gösteriyorsun. Bu ne kadar mantıksızsa, bedensel hisse de mantıklı şeyler söylemek 
aynen öyle.  
 
Bunlar iki şekilde ikaz olur, adam olur diyor Üstad: 1- Hastalıklarla, tokatlarla adam 
olacak veya bunları yemeden adam olma yeri var à 2- Her hissini maksadına feda 
edecek. Her hissini maksadına feda etmek yolu biraz kapalı. O zaman tek yol kalıyor 
bize: musibetler ve hastalıklarla (Kastamonu Lahikası 233: “tokatlar ve elemler ile”). 
O yükseklik korkusu hissini adım adım kenara yaklaşarak köpek gibi yetiştireceksin. 
Her bir adımda ilk çok heyecanlanıyor ama sonra sakinleşiyor. Bir adım daha 
atıyorsun, yine ilk çok heyecanlanıyor ama sonra yine sakinleşiyor. İnsan niçin 
korkar, orda tesbit ettim. Niçin insanlar kuleye çıktıkça, uçak yükseldikçe korkar, yerin 
dibine doğru gittikçe korkar? Korkma nisbetinde insan üşür. Oysa yerin dibine gittikçe 
sıcaklık artar ama o insan donar. Yükseğe çıktıkça da korkudan kanı çekilir. Sebebi: 
Dünya, bedensel hayatımız topraktan yaratıldığı için, hiç kimse aslından uzaklaşmak 
istemez. Topraktan aşağı veya yukarı uzaklaşınca, topraktan olan beden size fatura 
ödettirir. “Beni yuvamdan koparma!” En güvendiğin yer topraktır. Onun için toprağa 
girmekten korkma, diyor Üstad. Çünkü o aslın. Her şeyde aslından uzaklaşma 
nisbetinde korku olur. Allah’tan da uzaklaşan bir düşünce, bir teslimiyet, bir tevekkül 
à onda ölüm korkuları başlar. Onun için Allah cc: “Benden korkanlara kabir, ecel, 
cennet, cehennem gibi hiçbir korku yoktur, hüzün de yoktur.” diyor. “Çünkü benden 
korkanlara ahirette korku yoktur.” Allah bir suça iki yerde ceza vermiyor. Dünyada 
Allah’tan korkanlara ahirette korku yoktur, hüzün de yoktur (mealen ayet). Dünyada 
Allah’tan korkmayana, ahirette ezelî ve ebedî korku vardır, hüzün vardır. Ne mutlu 
dünyada Allah’tan korkana! Çünkü ahirette bunlara ne korku olacak, ne de hüzün 
olacak. Allah ayetinde vaad ediyor. Müjdeler olsun! Korku; bir histir, bir esmadır. 
Havfullahta lezzet vardır. Ona mazhar olduktan sonra Allah kabul ediyor ve ahirette 
daha korku koymayacak sana.  
 
• Zaman; Dehr esması, kendini hareket olarak gösteriyor. 
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Yoksa zaman hareket değildir. Hareket; sıfattır. Mekan; zamanın sıfatıdır. 
 
• Her şeyi mülkten değil, ta melekûttan hareketlendiriyor zaman. Buz-su ilişkisi gibi 

düşünün, mekan-zaman ilişkisini.  
• Şu tabir tamamen bana aittir, alıntı değil: Zamanın mülk tarafı mekan, mekanın 

melekut tarafı ise zamandır.  
 
Peygamberimiz asm ahirzamanda zaman çabuk akacak, dedi. Bu zaman akışı eğer 
hareket ise, hareket aynıdır. Dünyanın kendi ekseninde dönüşü ve güneşin 
etrafındaki dönüşü Resulullah zamanındaki gibidir. Ama zaman hakikaten 
biliyorsunuz ki çabuk akıyor. O zaman zamanın çabuk akması hareketten değildir, 
neredendir? à onu bulun! Ve herkese göre de farklı aktığını bilin.  
 
Nokta-i Nazar: Sözler 729: “Madde rikkat peyda ettikçe, hayat şiddet peyda eder.” 
 
Harikasın! Maddeden uzaklaşma nisbetinde letafet kesbetme, yani kesafet veya 
letafet kesbetme nisbetinde esma tesiri azim oluyor veya zaif oluyor. Mekana 
taalluk eden Esma sıkıyor. Mekana taalluk eden zamandır. Zaman; mekanı 
oluşturuyor diyor Resulullah. O zaman senin aleminde latifleşirse, çok geniş oluyor. 
Kesifleşirse, madde gibi oluyor. Sözler 530: “Nasıl ki su, kendi zararına olarak 
incimad eder. Buz, buzun zararına temeyyu eder. Lüb, kışrın zararına kalınlaşır. Ruh, 
cesed hesabına zaîfleşir. Cesed, ruh hesabına inceleşir. Öyle de: Âlem-i kesif olan 
dünya, alem-i latîf olan ahiret hesabına, hayat makinesinin işlemesiyle, şeffaflaşır, 
latîfleşir.” Mekan ve zamana rağmen, hareket arttıkça, mekanın mekanlık özelliği 
kalkar. Pervane gibi. Pervane döndükçe, boşluk var olur.  
 
Zamanın eşyaya tesiri à hayatın mertebesine göre oluyor. Hangi hayatta yaşıyorsan, 
zamanın ona göre yavaş veya hızlı akar. Eğer bedensel hayatta yaşıyorsan (yeme, 
içme, üreme), zamanın böyle geçecek. Eğer sen aklın mertebe-i hayatında 
yaşıyorsan veya kalbin mertebe-i hayatında yaşıyorsan veya ruhun mertebe-i 
hayatında yaşıyorsan; ki kalbin mertebe-i hayatını yaşıyorsan, ahiret ile burası 
aynı oluyor. Ruhun derece-i hayatına çıkınca da Allah ile beraber oluyorsun.  
 
Şehid bedensel hayattan çıkıp, ki mesela şu anda dersteki hâletimiz bedensel hayat 
mı? Kuru fasulye yedik de mi bu hâlet oldu? Bedensel hayatı yaşarsanız, zaman 
farklı olur. Mesela aynı doğumludur iki farklı kişi ama biri 60 yaşında gözüküyor, 
diğeri 20. Zaman ikisine farklı akmış. Hangi mertebe-i hayatta yaşıyorsan, zaman ona 
göre geçiyor. Mesela dünya güneşin etrafında 12 ayda dönüyor. Ağaçtan elmayı 
kopardık. Bir daha elma olması için 12 ay geçecek. Hızı iki katına çıkar. Elmayı 
kopardık, kaç ay sonra elma olur? 6 ay. Üç katına çıkar! 4 ay. Dört katına çıkar hızını. 
3 ay. Altı katına çıkar. 2 ay. On iki katına çıkar. 1 ay. Yirmi dört katına çıkar. 
Kopardığın anda elma ordadır. Trt trt trt. Trrrrrt. Hep tesiri farklı. Ampul saniyede 60 
defa yanıp söner. O kadar hızlı yanıp söner ki, gözün görme kabiliyetinden daha hızlı 
olduğu için, ampul devamlı yanar zannederiz. Varlık da böyledir. Evet, zaman 
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ahirzamanda farklı geçecek. Sebebi: Mertebe-i hayata göre değiştiği için. İmam-ı 
Azam başka bir mertebe-i hayata geçtiği için iki rekat sabah namazının farzın 
içerisine hatm-i Kur’an’ı sokmuş diyor Üstad.  
 
Nokta-i Nazar: Zeynel Abidin de bir gecede bin rekat namaz kılarmış. Bir dakikada 
bir rekat kılsa bile bir gecede bin rekat kılınamaz. Çünkü bin dakika yoktur. Bir de o 
zatlar aheste aheste kılarmış.  
 
O zatların mertebe-i hayatları farklı olduğu için zaman denilen Esma farklı tecelli 
ediyor. Çünkü zaman; canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır, tanır bizi. Zamanla aran 
iyi olursa, dünü-bugünü-yarını yok. Seni öteye taşır. Ötede iken burada. Büyük zatlar 
lazım olduğu kadar bedeni kullanıyorlar. Çünkü oraya geçtikten sonra burada ne işi 
var?!   
 
Zamanın sıfatları: 
à Hareket 
à Tesir 
à Mekan 
à Mana  
à Canlı 
à Akıllı 
à Ruhlu 
à Şuurlu  
à Bast ve kabz 
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