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ZAMAN 18 DERSİ 
 

“Vücud-İnsan-Şia-Alemler-Mehdi-Mi’raç-Esma-Haşir Meydanı- 
Allah cc için her şey olmuş bitmiş!” 

 
• Zaman; zamandır. Zamanın geçmiş ve geleceği yoktur.  
 
Her an aynısıdır. Dışarıda yaptığı tesirle biz ona unvan ve sıfat veririz. Yani tık tık 
soğukta da tık tık, sıcakta da tık tık. Gece de tık tık, gündüz de tık tık. Zamanın 
zamanı yoktur. Aynı şeydir.  
 

 
Bu şema senin fotoğrafın, röntgenin. Sen, şecere-i hilkatin çekirdeğisin. Bu ağaç 
olmuş halin. İnsan bir çekirdeğe benzer. İnsan; kainat-ı suğradır. Kainat; insan-ı 
ekberdir. Bu senin açılımın. Senden bahsediyorum. Biri sordu: “Peki nasıl gireriz bu 
ağaca?” Şu anda zaten ordasın. Şu an bunu düşünürken ordasın. İçerdesin şimdi.  
 
Sual: Esma Arş’ta değil miydi? 
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Elcevab: Esmanın azamî tecelli ettiği yer Arş’tır. Orda perde yok. Cennet ve 
Cehennem de meratib var. Yukardaki Esma Vacib-ül Vücud’da.  
 
Mahiyet-i zatiye için “âmâ” diyor Peygamber asm. Bunun hakkında ezelî ve ebedî 
bilgi yoktur, olmayacak da. Çünkü bizim bilgimiz, Kelam sıfatına kadardır. Kur’an’ın 
geldiği sübutî sıfattan olan Kelam. Ondan yukarısını bilemezsin. Çünkü çekirdek à 
kök à gövde à dal à yaprak à çiçek à meyve. Geri gel: meyve à çiçek à yaprak 
à dal à gövde à çekirdek. Daha geri gidemezsin. Bir şey nerden gelmişse, son 
noktası da odur. Kur’an elimizdeki son kaynaktır. Kur’an’la varılabilecek tek nokta 
sıfattır. Öteki tarafa işaret eder. Mahiyet-i zatiye hakkında hiçbir şey yoktur, 
olmayacaktır. “Seni en iyi bilen yine Sensin.” O bilinemez. Bizim Allah hakkında 
kitaplardan konuştuğumuz bütün bilgiler Esma makamındadır. Yani Allah, Rahman, 
Rahim vs hepsi bu makamda. Bizim konuştuğumuz Allah esmadaki Allah, mahiyet-i 
zatiyedeki değil. “Ben bu evi tanzim ettiğim gibi o da bu alemi tanzim etti” gibi vs 
esmadaki Allah. Mahiyet-i zatiye hakkında hiçbir şey bilinemez, çünkü mahlukuz.  
 
Sual: Her şeyin kaynağı hayat demiştiniz. Daire-i hayat ortalarda kaldı? 
Elcevab: O daire-i hayat. Hayatın kendisi Arş’ta.  
 
Sual: Arş’tan aşağısı mı mevcudat oluyor? 
Elcevab: Arş’ta Muhyi esması. Esmadadır. Hayy ise sıfattadır. Dairesi daire-i 
hayattır.  
 
Bizim konumuz zaman. Zamanın hakikatı à Levh-i mahv ve isbattır. Zaman nedir 
peki? Kökeni? Dehr esması. Esmanın yeri neresi? Arş. 
 

• Zaman à Dehr esması   à Arş’ta 
• Sıfatlara à Mahiyet denir, aynı zamanda à İstidad 
• Esmalara à Hakikat denir, aynı zamanda à Kabiliyet  

 
Herkes doktor olma istidadındadır ama herkes doktor olma kabiliyetinde değildir. 
Herkes alim istidadındadır ama herkes alim kabiliyetinde değildir. Kabiliyet budur, 
istidad sudur. Su, her şey olabilir. Buz oldu mu, artık buhar değildir. 
Muayyenleşmiştir. Su her şey olabilir. Boş bardak her şey olabilir ama su dolduktan 
sonra artık şekil odur.  
 

• Zamanın hakikatı à Levh-i mahv ve isbattadır.  
• Zamanın sureti à Alem-i şehadette.  

 
Arş ile Levh-i mahv ve isbat arasındaki sürece    à Hakikat meratibleri 
Levh-i mahv ve isbat ile alem-i şehadet arasındaà Ta esîrden.. enerjiye.. atom kadar  
                                                                                   olan meratibleri 
 
 Hepsi de zamanın meratibleri 
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Sual: 100 milyar, 200 milyar galaksiden bahsediliyor. Bu galaksi burada mı? 
Elcevab: Yedi katın dünyaya bakan seması var; sema-i dünya. 200 milyar galaksi ve 
her galakside 200 milyar yıldız, hep o varsayımların veya var olan her şeyin, 
konuştukları veya konuşacakları yedi kat semanın arza bakan sema-i 
dünyasındakilerdir. Daha birinci kat bile değil. Birinci kat da yediye ayrılıyor. Bir katı 
sema-i dünyadır ve dibi yok. İşte orada gezegenlerde alem-i berzahta olanlar 
geziyorlar. Alem-i berzahta oldukları için yedi kat semayı rahat geziyorlar. Yıldızlar 
arası geçiyorlar.  
 
Sual: Vefat etmiş tayyib bir ruh nereye kadar gidebilir? Mesela Üstad Hazretleri. 
Elcevab: Yaşarken nereye kadar gitmişse! 16.Lem’ada çok nadir insanlar, ki onlar 
asrın imamlarıdır, Levh-i Ezelî’ye kadar gidiyorlar, diyor. Nadir dahi olsa. Bunlar 
kutublardır. Peygamber asm’ın mi’racı imkan ve vücub arasında.  
 
Sual: İmkân, mümkinat alemi mi? 
Elcevab: Üç tane vücud var. Vücud; à Mümkin 
                                                         à Mümteni 
                                                         à Vacib 
Vacib à Vacib-ül Vücud. Allah’lık hakikatı.  
 
Sual: O mahiyet mi oluyor? 
Elcevab: Hayır, orda mahiyet denilmez artık. Orda Vacib-ül Vücud. 
 
Sual: Oradaki Esma Mahiyet değil mi? 
Elcevab: Yok, onun bizimle alakası yok. Sıfata kadar bilebiliyoruz. Kur’an’ın 
bahsettikleri, geldiği yere kadar biliyoruz. Şuunat-ı zatiyeye işaret ediyor. Şefkat-i 
mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, lezzet, sürur, şevk, 
iftihar vs. Bunlara işaretler var, bizde donanımları var. Onları burada bilmiyoruz. 
Kur’an’da işaret edilmiş ama orda olacak. Şuunat-ı zatiyenin hakikatını biliyoruz ama 
mahiyetini, kökenini bilmiyoruz. Köken; mahiyettir.  
 
Sual: Cennetteki Rü’yet nazarî mi yoksa seyahat mı? Yani o aleme gitme mi var? 
Elcevab: Bu soruyu tut. Önce şunu bitireyim: 
 
Vacib-ül Vücud; yani vücudu kendindendir. Yani bir şey arızîdir, sıfattır. Bir de özdür, 
cevherdir. Hangisi arızî, hangisi öz nasıl anlarız? Bir şeyi kaldırdığınızda diğeri 
kalkmıyorsa, kalkmayan cevherdir. Mesela buzdan suyu kaldırırsanız, ortada bir şey 
kalmaz. Sudan buzu kaldırırsanız, su yine kalır. O zaman buz arızîdir, sıfattır. Su ise 
özdür, cevherdir. Cevher ile özü birbirinden ayırt etmenin en güzel alameti budur. Biz 
esmayı kaldırdığımız zaman sıfat kalıyor. Nur-u Muhammedî’yi kaldırırsan Esma 
kalıyor. Esmayı kaldırırsan sıfat kalıyor. 
  
Peygamberimiz asm Kab-ı Kavseyn’e giderken Levh-i mahfuza kadar Kelamına 
mazhar oldu. Risalede “kelamına ve rü’yetine” diye sıralıyor. Rü’yetine ve kelamına 
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demiyor. Bu çok önemli. Hiçbir kışır yoktur Risalede. Arş’a kadar cismaniyetiyle 
gitmiş, burakla gitmiş. Kab-ı Kavseynde rü’yetine mazhar olmuş. Bu sağ iken. 
Avamda dünyada rü’yet yoktur, müşahade vardır. Müşahedetullah alem-i şehadette 
avama var. Peygamber asm mi’raca gidince müşahedetullah olmadı, rü’yetullah oldu. 
Müşahedetullah Arş’a kadardır. Oradan sonrası rüyetullahtır. İmam-ı Rabbanî Hz 
diyor ki: “Hayatta iken burada orayı yaşarsa... avamın beklediği ve gideceği 
cenneti havas dünyada ruhunda yaşar.” Havass orayı burada yaşar, ruhunda. 
Beşerî levazımatıyla, bedensel hayatı istediği gibi kullanır. Suretten çıkmış, hakikata 
geçmiş. Cennette beklenilen o ruhanî lezzetleri (cismanî, yeme-içme-cinsellik değil) 
havas, orayı burada yaşadığı için, hakikatını burada yaşar. Avamın beklediği cenneti 
havas burada ruhunda yaşar. Bu sefer ruhunda mi’raç olur. Peygamberimiz asm 
kelamına ve rü’yetine mazhar oldu ve o kapıyı açık bıraktı, diyor. Kapıyı açık bıraktı. 
Ve gidip geliyorlar diyor. Avam; cennette rü’yete mazhar olacak. Dünyada 
müşahede var avam için. Havass ise; mi’racı olduğu için dünyada iken rü’yete 
mazhar oldu. O zaman avamın cennette rü’yete mazhar olmasını havas dünyada 
yaşamış zaten! Fark ne o zaman? Avam; cennette kalacak. Ve bunun dibi sonu yok. 
Havass ise; bu dersleri dinlediği için, en azından... İncil’in iki tane ayeti var. İncil’de 
her şey bozulmuş değildir. “Burada isteyene verilecektir.” Burada verilmiş mi? Her 
isteyene verilmiyor ama verilenler, isteyenlerdir. Paldır-küldür verilmiyor. Peygambere 
bile peygamberlik teklif edilmiş. Üstad İşarat-ül İ’cazda anlatıyor: kamyondan aşağı 
bir şey atarsanız “a’la” olur. Kamyona eşya atarsanız, “i’la” olur. Peygamberlere 
peygamberlik verilmesi anlatırken “i’la” denilmiş, yani teklif edilmiş. Alır mısın? 
Yukarıdan aşağıya atılmamış. Öyle olsa, ister istemez olur, cebir olur, “a’la” olursa. 
Peygambere peygamberlik teklif edilmiş, o da şartlı kabul etmiş.  
 
Havas burada yaşarken rü’yeti olmuş. Peki cennette ne olacak? Burada isteyene 
veriliyor. İlim. “Rızık ve zenginliği istediğime veririm”, diyor. Şimdi bu dünyada 
isteyene veriliyor, ilim. Burada sen istedin ve verildi ise à müjdeler olsun sana, orada 
da verilecek. Çünkü İncil’de “Verilene verilecektir” deniliyor. Ayet. Mesela sana 
şimdi bunlar gösterildi mi? Sen gündüz vakti öğretmen olarak burada bulundun mu? 
Gezebilirdin. Niye buradasın? Çünkü bunları istiyorsun. Bu istemektir. Sana da 
verildi. “İsteyene verilecektir.” Verildi sana. “Verilene..” ki verildi, “verilecektir” (orda). 
Bu Allah’ın bir adetullahıdır. Paldır-küldür “al sana veriyorum” olmaz.  
 
Nokta-i Nazar: Taleb edecek, yani talebe olacak.  
 
Evet, olacak. Bu işletim sistemi başka çalışmıyor.  
 
Sual: Tam manasıyla bu hakikatları anlamamışsak peki? 
Elcevab: O önemli değil. Anla veya anlama. Duymuşsa değil. Taleb etmek! Öyle 
denk geldi de duydu, o olmaz. Taleb etmesi lazım. Öyle bedava yok.  
 
Sual: Kab-ı Kavseynde Rü’yet olmuş, Arş’ta müşahede olmuş. Peki Arş-ı Azamda ne 
olmuş? 
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Elcevab: Arş-ı Azamda Refref bitiyor. Arş’a kadar Burak.  
 
Sual: Doğru hatırlıyor muyum? Mescid-i Aksa’ya kadar burakla, sonra mi’raçla 
yukarı, sonra Refref? 
Elcevab: Mescid-i Aksa’ya kadar gece seyahatidir. Burak ondan sonra devreye 
giriyor. Oradan  yukarıya gidiyor.  
 
Dehr esması hakikattır. Daire-i hayatta zamanın hayat meratibleri kullanılmış. Levh-i 
mahv ve isbattan aşağıda ise mesela esîr kullanılmış. Levh-i mahv ve isbatta zaman 
kemal buldu. Ondan sonra esîrin yedi mertebesi, sonra enerji. Ateistler atom à atom 
altı, kuantum à enerji. Buraya kadar geldiler. Ve bir anda bıçakla keser gibi kestiler 
Cern hadisesinde. Niye bir anda kestiler? Niçin medyada hiç yok? Bir deney yapıldı. 
%76 muvaffak olduk deneyin. Ondan sonra bıçak gibi kesti. Ne oldu? Neye kadem 
bastı? Sırra kadem bastı. Niye? Çünkü ateistliğin çöküşü oldu. Her şey maddeydi. 
Madde ve maddenin hareketiyle oluyordu. “Her şey budur. Niye Allah arıyorsunuz.” 
Biz lise okurken madde, bölünebilir en küçük parçaydı. Sonra atom altına indiler. 
Baktılar ki, atom altı daha kaos, daha kozmetik, daha bütünsel, daha acayip. Atom 
üstü hiçbir şey değilmiş. Artık Higgs atomu = tanrı parçacığı demeğe mecbur oldular. 
Çünkü eğer atom altına inip sıfır olsaydı, hakikaten tanrıya bir yol yok olurdu. “Alem-i 
gayba bir yol olsaydı, atom altından çıkardık. Madem bu surettir diyorsunuz ey dinler, 
suret de hakikatsız olamaz, biz sureti kaldırdık ama altında kimse yok! Ufak bir yol 
olsa, biz matkapla deleceğiz.” Dediler. Bir batılar ki, atom altı atom üstünden daha 
acayip. Niye bıçak gibi kesti? Çünkü bazı ateistler Müslüman oldu. Çünkü bazıları 
cinleri, melekleri gördüler. Vücudunu gördüler. Enerji seviyesindeki cinleri. Çünkü 
cinler atom altı enerji boyutundalar. Melekler biraz daha esîr. Vücudları esîrdir. Çünkü 
cennet de esîrdir. Mesela güneş; enerjidir. Onun daha aslı esîrdir. Cennette huriler ve 
melekler esîrdendir ve cismanîdir. Cismaniyet atom değildir.  
 
Zamanın zamanı yoktur. Aynı şeyin tekrarıdır. Mesela Kâbe’de tavaf ediyor. Niye 
aynı yerde dönüp duruyor, diye soruyorlar. Ama zamanı kimse sormuyor. Zaman da 
Kâbe’de tavaf etmenin aynısıdır. Zamanın zamanı yoktur. Zamanın geçmişi yoktur. 
Zamanın geleceği yoktur. Anı yoktur. Hep tık tık tık tık’tır. Zaman; hadd-i müstakimde 
akmıyor. Zaman                         böyle gitmez. Zaman helezonik bir yay gibi akar. 
 

 
 

Haşir meydanı da şu: Dünya güneşin etrafında döndüğü gibi 
güneş sistemi de komple dönüyor, helezonik. Oluşan hatlar 
haşir meydanını oluşturuyor. Hatların toplamıdır.  
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Sual: Orda anlık temas olmayacak mı? 
Elcevab: Herkese farklı olacak. Zaman herkese faklı akar. Mesela uçak korkusu olan 
biri için uçakta geçen zaman içindeki zamanı düşün. Yerde de severek yaptığı bir işle 
meşgul olan birisi için çabuk geçen zamanı düşün. Aynı zaman içinde ikisine farklı 
geçiyor. Herkese zaman farklı akar.  
 
Herkes haşir meydanını güneş sisteminin içinde zannediyor. Oysa güneş sisteminin 
hareketiyle haşir meydanı oluşturuluyor. Güneş sistemi de helezonik hareket ediyor 
çünkü.  
 
Zaman; canlı ve ruhludur, çünkü Dehr esmasıdır. Esma cansız olur mu? Ruhsuz olur 
mu? Zaman bu nedenle kime nasıl akacağını biliyor. Onun için bazılarını sıkar, 
bazılarını gevşetir. Bast ve kabz eder. Zaman; kendisi şuurludur.   
 
Sual: Derste uyuyanlara zaman hükmediyor mu o zaman? 
Elcevab: Aynen. Kimse duymasın. Zaman onu devre dışı yapıyor. 
  
Zamana yemin olsun deniliyor. Dehr Esmasına. Zaman Esma mıdır? Hakikatı Levh-i 
mahv isbat mıdır? O zaman canlı ve ruhlu ve hayatlıdır. Kime ne yapacağını bilir. 
Mesela bir şey diyeyim, şaşıracaksın. Elimizdeki Risale-i Nur kitabı var ya, o Risale-i 
Nur değildir. Risale-i Nur külliyatındandır. Libas giymiş. Libaslanmış. Risale-i Nur 
canlı ve ruhludur ve şuurludur. İnsan değil o. Manadır. Ruhtur. Mana cansız olmaz. 
Ama libas giymiş. Kur’an mahluk değil ama libas giymiş, Mushaf olmuş. İnsan bu 
cesed değil. Libas giymişim. Cesed; ruhun hanesi ve yuvasıdır. Ben nasıl ki bu 
binanın içindeyim. Benim elbisem değildir. Hanem ve yuvadır burası. Bu binadan 
maksad cesettir. Ruhun libası değil. Ruhun libası bir derece sabit ve ruha münasib bir 
beden-i misalî ve bir gılaf-ı latîfi var.  
 
Nokta-i Nazar: Zamanın kıymetini bilene zaman kıymet veriyor.  
 
Zaman her bir hakikatında canlıdır, şuurludur, hayatlıdır, ruhludur. Kime nasıl 
geçeceğini bilir. Bu nedenle ahirzamanda zaman hızlı geçecek diyor Resulullah 
Efendimiz asm. Esmadır. Hareketlendirendir. Üstad zamana nehir, şerit, hareketin 
levnidir diyor. Zamanın sillesini yer, diyor. Zaman sille vurur, zaman tokatlar. Mesela 

Dünyanın başlangıcı à güneş sistemi 

Dünyanın 
kıyameti 

Haşir 
meydanı 

Asırlar geçecek, birini bulmak 
için. An olacak. Olmuş, bitmiş, 
gitmiş kişide olacak. 
Muamelesi ışık hızında, ruh 
hızında ama haşir 
meydanında asırlar geçecek, 
birisi birisini bulamayacak.  
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kader. Kaderi bir yazı biliyor. Oysa Kader bizi sevketti, diyor. Kader adalet etti, diyor. 
Kader bizi buraya koydu, kader rızkımızı verdi, diyor. O zaman Kader nedir? Esma-i 
Hüsnanın bütünlüğüdür; Kader. Hepsi canlı ve ruhludur. Sen misin derse uygun 
olmayan, tak diye fişini kesiyor. Otur ama sen bu hakikatın dışındasın. Bunu zaman 
yapıyor. Seni devre dışı yapıyor. İstersen sabaha kadar namaz kıl, ibadet yap, kitap 
oku ve bu nedenle derste uyu. Allah’ın rahmeti cemaat üzerinedir. Şu andaki 
alacağın feyzi hiçbir şekilde ferden çalışarak alamazsın. Şahs-ı manevî tecelli ediyor. 
Şu mutluluğu göremezsin. Şu an benim ruhum cennet gibi. Bu hâleti hiçbir şahsî 
ibadetimde, okumalarımda bulamam, bulamıyorum.  
 
Allah gafili bile, fâsıkı bile derse geldiği için affetmiş. Cemaatin içinde bulunduğu için 
onların hürmetine onu da affediyor. Mesela İslam hukukuna göre de ticarette on kasa 
şeftali aldın, akid bitti, eve geldin. İçinde üç tane çürük çıktı bir kasadan. Ben on tane 
kasadan bir tanesini geri al, bana yenisini ver diyemem. Çünkü akid genelidir. Malı 
geri verme hakkına sahip İslam’da. Malın hepsini alır, yeniden verir, parça olmaz. 
Ben de bir kamyon nurcular içerisinde bir çürük elmayım veya şeftaliyim. Ben burada 
bulundum mu, bulundum. İslam hukukunda tek kasa geri verilmez. Hasan’ı çıkarın, 
siz girin denilmez. Ya komple bütün nurcuları geri bid’ata, yanlışa atacak, ya da seni 
de beni de kabul edecek. Girmişsen. Talebe olabilmişsen. İslam hukuku böyle. 
İşletim sistemidir İslam hukuku. Üstad işletim sistemini çok iyi biliyor. İşte işletim 
sistemi olan şahs-ı manevîye girince, tamamdır. Ya yeni akid olacak ya da böyle 
hepsini kabul edecek. Bizi de aradan alacak böyle. İnşaallah. Önemli olan şahs-ı 
manevîye girmek. Şartı nedir? Her gün beş-on dakika Risale-i Nur okumak, kesinlikle 
ve kesinlikle namaz tesbihatını yapmak. Namaz tesbihatını yapan şahs-ı manevîye 
giriyor.  
 
Sual: Yazmak şart mı? 
Elcevab: Üç çeşidi var: yazmak, okumak, dinlemek. Üçünden biri.  
 
Zamanın hakikatı Arş’tan Levh-i mahv isbata kadardır. Levh-i mahv isbattan alem-i 
şehadete kadar da esîrden, enerjiden, atoma kadar süreçtir. Yani buz à su à H2O 
à enerji à esîr à madde-i hayat à ayn-ı hayat à akıl cevheri à ruh cevheri à 
Nur-u Muhammedî.   
 
• Zamanın üç sıfatı, üç hali bir anda yaşanabilir. 
 
Bazılarında. Bu esmaya mazhar olursanız, zamanın üç hali yani geçmiş-hal-gelecek 
yaşanır. Çünkü zamanın kendisinin geçmişi ve geleceği yoktur. Eşyaya yaptığı 
tesirden geçmiş ve gelecek denilir. Mesela senin geleceğin var. 43 senelik geçmişin 
de var. Nerde 43 senen? Geçmişin nerde ise geleceğin de ordadır. Yok ki, an 
yaşıyoruz. İmam-ı Gazalî der ki: “Saatin tıkları kabre giderken ayağımın sesidir.” 
Zaman; aynı şeyin tekrarıdır. Bir tık’ın öteki tık’dan farkı yok. Pervanenin mantıksızca 
aşağı-yukarı-aşağı-yukarı dönmesiyle elde edilen enerji ile memlekette milyarlarca 
farklı cihaz çalışıyor. Fırın ekmek pişirirken, uçak malzemeleri yapılıyor, bilgisayar 



ZAMAN 18 __________________________________________________________ 

 8 

çalışıyor vs. Beden ile de aşağı-yukarı-aşağı-yukarı hareketiyle ruhta indüklenen 
enerji, ruhsal enerjiyle istidad ve kabiliyetler çalışıyor. Namaz gibi, Kâbe’nin etrafında 
dönmek gibi.  
 
Zaman; canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime ne yapacağını bilir. Kimisini sıkar, kimisini 
de devre dışı yapar. Zamanın sillesini yer.  
 
Sual: Bast-ı zaman zamanın olmadığı yer mi? 
Elcevab: Hayır.  
 

 
 
Sabah namazın vakti bir buçuk saat. Bir buçuk saatte İmam-ı Azam’ın arkasında 
cemaat tam Hatm-i Kur’an yapmış. Bir buçuk saatte Kur’anın bütünü okunur mu? 
Cemaati da almış. Usta şudur: iki tık’ı ayırır, içine girer. Üstad ise: onları da içeriye 
almaktır. Usta inşaatı yapar. Üstad ise ona yol gösterir. Üstad; taşıdığı kişileri de 
yanına alabilendir. Usta ise; kendisi gider.  
 
Bast-ı zaman; zamanı bast ediyorsun. Mi’raç da budur zaten. Zaman; Dehr 
esmasıdır. Bu esmaya azamî derecede mazhar olan bir insanda ne olur? Zamanın 
bir özelliği vardır, ki harekettir, nehir gibidir, şerit gibidir. Suyun sıfatı; buhardır, 
buzdur, doludur, kardır. Zamanın da bir sürü sıfatları var. Mekana yaptığı tesirle 
değişir. Sıkar, açar, anlayışını artırır, seni dışarıya atar, seni içine alır. Zaman şuurlu 
olduğu için azamî derecede mazhar olan, içine girer. İçine girince, zamanı yoktur. 
Mesela: masayı yapan adam 1-masa cinsinden değildir, 2-masadan öncedir. 
Zamanı yapan Allah zamandan öncedir ve zamana da benzemez. Zamandan önce 
olduğu için, zamanı yoktur. Zamanı olmadığı için başlangıcı yoktur. Başlangıcı 
olmadığı için, doğuranı yoktur. “Lemyelid velemyüled.” Doğuran olmayınca, 
doğmamıştır. Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan öncedir. Bu 
nedenle masanın kanununa tabi değil. 3-masaya benzemez. Masanın kanunları 
adamdan da beklenilmez. Aynen bunun gibi; zamanı yapanın zamanı zamandan 
öncedir. Zamandan önce ise zamanı yoktur. Zamanı olmadığı için başı yoktur. Başı 
olmayanın da sonu yoktur. Başı olmadığı için doğuranı, sonu da olmadığı için 
doğurma özelliği yoktur. O zaman Allah’ın yaşı yoktur.  
 

Bu iki tık’ı aç, gir 
içeriye..arkaya 
geçtin..istediğin 
kadar iş yapà 
Bast-ı zaman 
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Sual: Zaman Dehr esmasıdır. Allah ona nasıl tabi olmaz? 
Elcevab: Zat esmaya benzemez. Lehül Esma-ül Hüsna = bütün güzel isimler 
Allah’ındır. Masadakiler Hasan’ındır. Masadakiler Hasan mı?! Aynen bunun gibi; 

 
 
 
insanlık makamına çıkarmaktır. Bunlar sana giydirilmiş. Sen kimsin?  

• Enaniyet à Mülktür 
• Ene         à Melekuttur, asıldır 

Enaniyet; ruznamedir, takvimdir, çekirdektir, haritadır (Em 1-146). 
 
Dehr esmasına azamî derecede mazhar olan istediği gibi kullanıyor. Bast-ı zamana 
muvaffak oluyor. Zaman; bazılarına çok çabuk geçer, bazılarına yavaş geçer. 
Bazısına 2000 yıl geçer (‘Adem as), bazısına 63 sene geçer (Peygamber asm) ama 
bereketli geçer.  
 
Sual: Aynı anda birçok yerde bulunması da mı bast-ı zaman? 
Elcevab: Evet.  
 
• Zamanın üç sıfatı, üç hali bir anda yaşanabilir. 

Lehül Esma-ül Hüsna = bütün güzel isimler 
Onundur. İsimler Onundur. Allah isim 
değildir. İsimlerle icraat yapar. Zaman; 
isimdir. Allah onun arkasındadır. Sıfatta 
zaman yoktur.  
 
Sual: “Ruhumdan üfledim” kendimden 
üfledim mi demek yoksa ben yarattım 
anlamına mı geliyor? Kapının kolu kapıya ait 
ama kapı kol değil. 
Elcevab: Aynen. Gibi ama ikisine de 
camidir.  
Nur-u Muhammedînin bizdeki karşılığı à 
ENE’dir. Ene’ye giydirilenler:  

1. Vücud 
2. Hayat 
3. İnsaniyet 
4. İslamiyet 
5. İman 
6. Marifet 
7. Muhabbetullah 

Bunlar insana giydirilmiş. Sen insan değilsin. 
İnsaniyet sana giydirilmiş. Ben gömlek 
giydim diye gömlek değilim. Eğer o makama 
çıkarsa. Peygamberlerin vazifesi; insanları  

Nur-u 
Muhammedî 
(asm) 

Bunun bizdeki 
karşılığı ENE 

Sana giydirilmiş. 
(26.Lem’a) 
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Geçmiş-hal-istikbal, çünkü aynıdır. Bast-ı zamanla zamanın arkasına geçiyorsun. 
Dehr esmasına azamî derecede mazhar olan zamanın arkasına geçiyor. Mazi ve 
müstakbeli hal gibi görür. Dehr esmasına hangi isimle mazhar olunur? Kadir 
esmasıyla. Çünkü Kadir gecesi odur. Üstad, dünkü Kadir gecesine tekrar gelebilmek 
için ya bir sene geçmesi lazım, ya da hiç ona gerek kalmadan maziye geçersin ve 
dünü bugünde yaşarsın diyor. İmam-ı Mübin; mazi ve müstakbele bakıyor, İlim ve 
Emir. Kitab-ı Mübin; hale bakar, Kudret ve İrade. Eğer bir insan Kadir ismine mazhar 
olursa, dünü bugünü beraber görür. Kadir ismine mazhar olduğu için her gecesi Kadir 
gecesi olur. Kadir gecesi senede bir defa avamadır.  
 
• Fiziğin arkasına geçenlerde ise (yani maddenin arkasına geçince) zaman 

gelecekten hale uğrayıp geçmişe dökülmesi gibi işlemez onlarda.  
 
Bizde zaman istikbalden gelip hale uğrayıp maziye dökülüyor. Ama zamanın 
arkasına geçenlerde gelecekten hale uğrayıp geçmişe dökülmez. Üç zamanı birden 
görür. Bir insan zamanın arkasına geçerse, mazi ve müstakbele geçerse, annesinin 
gençliğine geçer ve istediği zaman geçmişi değiştirebiliyor. Annenin çocukluğunda 
sen yoktun ama mazide annen vardı. Mazi ve müstakbel burada var, arkada yok.  
 
Kur’anın nazarında: 

• Olmuş, bitmiş ifadesi var 
• Olacak ifadesi var 
• Oluyor ifadesi var 

 
Bazen cehennemdeki adamın hissiyatıyla konuşuyor Allah. Bazen haşir 
meydanındaki bir adamın hissiyatıyla konuşuyor. Haşa, yani naklediyor. Bazen 
“elemtera” görmedin mi diyor. Yani bir rivayete göre doğmamıştı, bir rivayete göre de 
çocuktu. Kur’an’ın gidişatına bakıldığı zaman bazen kainat olmuş, bitmiş. Çünkü 
Allah sonradan bilmez. Allah zaten biliyor. Allah’ın mazi-müstakbeli yok. Bir şey 
öğrenmez. Allah için olmuş bitmiş. Geçmiş de gelecek de hepsi aynıdır. Şu anda 
cehennemlikler cehennemde, cennettikler cennette à bir ifadesiyle. Ama bir 
ifadesiyle de “olacaktır”. Bir ifadesiyle de “oluyor”.  
 
Bu manada insan nedir? à olmakta olandır. Yani mazi ve müstakbelin tesiriyle 
her şekle dönüşüp ama şu anda olan. Ve tarifi, tanımlaması 20 vecihle Şualar 
218’dedir. Bu 20 vecihi bir cümlede özetle deseler bana: “olmakta olandır” derim. 
Mazi ile istikbale bakıp halde olandır. Mazi ile istikbale bakarak halde konuşup ve 
davranandır. Bu davranışı veya bu sözü mazi ve müstakbelsiz yapamaz, ondan 
kopuk yapamaz.  
 
Sual: Kadir esmasına mazhar olan Dehr esmasına mazhar oluyor dediniz. Niçin 
Kadir esmasına mazhar olan Dehr esmasına mazhar oluyor? 
Elcevab: Kadir; kudretten geliyor. Mekan ve zamanı içine alıyor. Daha şümullü. 
Mesela ilim içerisinde yazı yazmak da var, konuşmak da var. Bunların arkası ilim. 
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Daha cami. İlkokul diplomasında üniversite diploması yoktur ama üniversite 
diplomasında ilkokul diploması da var. Kadir ismi içine alıyor, açıyor, daha cami değil 
ama Kadir ismi vücud-u haricîye çıkarıyor. Çünkü zaman mahluktur. Dehr esması 
mahluk değil.  
 
Mahluk nedir?  
İlmî vücuda kudret taalluk ederse, ilmî vücud vücud-u haricîye çıkar. 
 
Yani çekirdekteki program ilmî vücuddur. Kudret taalluk ederse, ağaç olur. Ağaç; 
mahluktur. Çekirdekteki programa mahluk denilmez, ilmî vücud denilir, vücud-u ilmî. 
Vücud-u haricîsi olabilmesi için kudret taalluk etmesi lazım. Zamanın da eylemi 
harekettir, levndir, şerittir, mahluktur, canlıdır ve ruhludur. O mahluku ayakta tutan, 
vücud-u haricîye çıkaran kudrettir. Kudreti sökerseniz, Dehr esması aslına inkılab 
eder. Onu burada tutan; kudret.  
 

• Kudret; sıfattır. (Yedi subutî sıfattandır) 
• Kadir; esmadır. (Kudret sıfatının esması) 

 
İsa as Kadir ismine en azamî derecede mazhar olduğu için (Geylanî de öyle) ölüleri 
diriltiyordu, Allah’ın izniyle. Çünkü arkaya geçiyorlardı. Ben şimdi vefat etsem, ki 53 
yaşındayım. Geylanî gelse, benim üç sene öncekine gidebiliyor ve elli yaşıma 
diriltebiliyor. İsa as ise kırk senesine gidebiliyor, yani on üç yaşıma diriltebiliyor. 
Çocukluk halime getiremez. Kadir ismine en azamî derecede mazhar olan 
Muhammed asm ruhlar alemindeki beni diriltebilir. Yani mazhariyetine göre icraatın 
oluyor. Mesela Geylanî alem-i manaya girmiş, çünkü Levh-i mahfuza kadar girmiş, 
Fena-yı mutlak olduğu için. Ondan daha aşağıdadır alem-i mana. Alem-i misalin 
Levh-i misalîleri var. Her şey alem-i misalden gelir ama buradan gidenler alem-i 
misale gitmez. Alem-i misalin dairelerine gider. İşte Geylanî alem-i manaya gidince, 
geçmişindeki günah değil ama küçüklüğündeki kusurlarını düzeltmiş.  
 
Sual: Peki Üstad? 
Elcevab: Ondört tane müceddid var. Her yüz senede bir müceddid gelir Hadis-i Şerifi 
var. Her yüz senede müceddid gelince bugüne kadar ondört tane eder. Peygamber 
asm 124 bin peygamberden sonra gelmiş. Hepsinin hatemidir. Öteki peygamberler 
onun muini ve yardımcılarıdır. Son peygamber meyve gibi cami olduğu gibi, son 
müceddid de Üstad Bediüzzaman’dır, Mehdi Al-i Resuldür. En cami olduğundan Kab-
ı Kavseyn’e kadar gitmiştir. 
 
Sual: Bast-ı zamana o kişi kendisi mi muvaffak oluyor, yani kendi kudretiyle mi 
zamanı açıyor da içine giriyor? 
Elcevab: Bir sıfatı o. Rüyada mekanı sen mi açıyorsun? Uyuduktan sonra zaman ve 
mekan açılıyor. Gözün kapalı ama manzaralar seyrediyorsun. Kulak burada 
çalışmıyor ama rüyada çalışıyor. Buradasın ama başka iş yapıyorsun. Mekan içinde 
mekan. Zaman içinde zaman. Tıbben bir rüya en fazla 8 saniyedir, Üstad bir 
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dakikadır diyor. O rüyada yaptıklarını on senede yapamazsın. Dehr esmasına 
mazhar olmak; zamanı aralamak bir sıfatıdır, zamanın içine girmektir. O esmaya 
azamî derecede mazhar olunca, Kadir ismine de mazhar olmuş oluyorsun. Bu sefer 
insanlara hükmetme özelliğine sahip oluyorsun, tamir ediyorsun onları.  
 
 
(Not: Bu dersin sadece “zaman”la alakalı kısımları yazılmıştır. “Zaman” konusu nazara 
alınmıştır.) 
 
19.05.2016/İstanbul 
 

 


