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ZAMAN 19 DERSİ 
“Hastalık ve zanlarımız zamanı değiştiriyor” 

 
• Risale-i Nur’da bast-ı zaman var. 
 
Zamanın genişlemesi var. Zaman; canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır. Kime ne 
yapacağını bilir. Onun için zaman herkese farklı akar. Zaman; Dehr esmasına 
bakıyor. Esma cansız olamaz. Zamanda mekan akıyor. Mekanda zaman akmıyor. 
Mekan; zamanın içinde. İçinde, dışında derken; ruh zahirde cesedin içinde. Öyle 
değil işte. Mesela nur, odunun neresinde? Her yerinde. İçinde diyorlar. İçinde olur 
mu? Dışı ne olacak? Ruh da cesedin içinde değil, her yerinde. Mekan da; zamanın 
her yerinde. Mekan nedir peki? Mekan à mülktür. Zaman à melekutudur.  
 
Risale-i Nur’da bastı zaman yaşanmış. 20 dakikalık bir eser 28.Söz. 20 dakikada 
okuyabilir misin?! 19. Mektub 12 saatlik bir eser. Kaç günde okuyoruz! Dağda, 
bayırda, mehaz yokken yazılmışlar. Risale-i Nur’da bu yaşanmış. Bast-ı zaman var. 
Hepimiz kısmen yaşıyoruz da farkında değiliz. Mesela dalıyorsun bir mevzuya... 
Mekanı aşmalar var mesela. Tayy-ı mekan: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu mekan. Benim 20 dakikam var iftara. İstanbul trafiği yoğun. İki saatte varırsın. Ya 
Rab! Beni yetiştir! Allah da mekanı şöyle yapıyor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mekanı katlıyor Allah. Mesafe azalıyor. Zaman genişlemesi de şöyle oluyor: 
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Herkes haşir meydanını dünyamızın çizdiği yörüngede zannediyor. Bu yörüngenin 
yarıçapı 150 miyon km. O kadar büyük değil ki! Bu yörünge oysa bir andaki dilimi. 
Haşir meydanı nihayetsiz dibi geniş. Kainat ve dünya sistemi kuruldu. Dünya 
kurulduktan sonra güneşin etrafında dönüyor. Kendi ekseni etrafında da dönüyor. 
Güneş sistemi de Şems-üş Şümus un etrafında helezonik dönüyor. Helezonik yayın 
içerisindeki koridor haşir meydanıdır.  

 
Güneşin etrafında dünyanın çizmiş olduğu yörünge bir kesittir. Trrrrrrrrrrrt diye asırlar 
geçecek ki hesap vereyim, haşir meydanına geleyim. Hadiste “güneş bir karış 
tepende” diyor bil-mana. O kadar dehşetli olacak ki, bu mesafe bitmez ki. Kâfir 
diyecekmiş ki: “Ya Rabbi, tamam. Cehennem olsun. Beni buradan kurtar, at beni 
cehenneme.” Bitmeyecek ki. Bazıları da ruh süratinde, hayal süratinde, elektrik 
süratinde, nur süratinde ziya gibi… trt trt.. öldü bitti.  
 
Ampul saniyede 50-60 defa yanıp sönüyor. Trrrrrrrt. Biz zannediyoruz ki, devamlı 
yanıyor. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için görmüyoruz. 
Haşir meydanı da öyle. Trt trt trt. An be an. Böyle helezonik bir yay düşün. Doğdun-
öldün, 60 seneye kadar açtın. 

 
      
         
 
 

Helezonik bir yay düşün. Zaman; 
hadd-i müstakim üzerine gitmez diyor 
Üstad. Dairevari hareket eder diyor. 
Kainatta her şey böyle. Helezonik 
döne döne gidiyor her şey. Mesela 
haşir meydanı: 
 

Bu bir kesit 

Koridor 

Doğdun  Öldün  

60 sene 
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Şimdi bu yayı sıkıştır, sıkıştır, bastır, bastır. 60 seneyi altı dakikada geçersin. 
Normalde 60 senede geçilir. Şimdiki geçen zamandır.  
 
Bast-ı zaman ise; kalb ve ruhun derece-i hayatına çıkınca, bu zamanı bastırıyor. 
Bu yayı bastırıyor. Bastırınca boşluk azalıyor. O zaman geçiş kısalıyor. 
 

 
 
Hissiyat-ı insaniye ruh seviyesine çıkarsa, mazi ve müstakbeli hazır görür. Kalb 
ve ruhun derece-i hayatına çık. Nasıl çıkacak? Zamanın arasındaki boşluğu 
oluşturan à zan.  
 
Nokta-i Nazar: Perdeli esma oluyor, esbablı esma oluyor. 
 
Aynen. Zan. Allah; zannına göredir. Tövbe yani.. Allah’ın rububiyetini sen 
oluşturuyorsun. Bana tecelli şeklini ben yapıyorum. Özel inayet, inayet-i hassa ayrı. 
Ama esbab alemindeki Allah’ın kaderi, yani benim kaderim, yani bana davranış 
şeklini, muamelesinin şeklini ben à zannımla yapıyorum. Allah’ın özel inayeti hariç, 
benim kaderim à zanlar zemininde oluyor. “Ena inde zanni abdi bi. Kulumun zannına 
göreyim.” Misal olarak Peygamber Efendimiz asm’ın yayı 63 santimdi. Ama ben çok 
iyi biliyorum ki, asırlarca hatta Nur-u Muhammedî’nin ilk zuhuratının başlayan bir 
noktadan kıyamete kadar olan bir zuhurat ve zaman dediğimiz o tecellinin bütünlüğü 
idi. Onu birleştirdi birleştirdi, Peygamberimizin zannı. Artık mahluk olduğu için daha 
fazla olmadı işte. 63 oldu. Bütününü sıkıştırdı oraya. Âdem as 2000 sene. İsa as 33 
yaşına mı sıkıştırdı? Hayır, o hala yaşıyor, zannı hala var onun. Bir şeyi 
derecelendiren zıddının müdahalesi iledir. Allah’ın kudreti nihayetsizdir, çünkü 
kudretinin içinde acizlik yok. İlmi nihayetsiz, çünkü ilminin içinde cehalet yok. Zıddı bir 
şeye girerse, orayı derecelendirir. Zıddını çıkartırsan, onun mertebesi yoktur. 
Cennette de mertebelerinin farklılıklarını zanlarımız oluşturuyor. Mesela Füsus-ul 
Hikem’de Muhyiddin-i Arabî Hadis-i Kudsî zikrederken Allah Cennete, Cennet ehline 

Buradaki boşluk azalıyor. 

Sıkıştırılınca geçiş 
kısalıyor. 
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uygun rububiyet, Rab’lık yapıyor. ”Rabbinizim” diyor. Cennet ehli ise: “Senden 
Rabbimize sığınırız.” Allah bu sefer tecellisini düşürüyor. Yine cennet ehli: “Senden 
Rabbimize sığınırız.” diyorlar. Sonra Allah diyor ki: “Gidin alimlerinize sorun. Sizin 
Rabbiniz hakkındaki zanlarınız nedir?” Onu ortaya koyuyorlar ve Allah öyle tecelli 
ediyor, rububiyet ediyor. O zaman “Rabbimizsin” diyerek kabul ediyorlar. Veya 
rü’yetten dönenleri Cennetteki yakınları tanımayacaklar deniliyor. Bunlar hepsi zan. 
Herkesin Rabbi farklıdır. Ama herkesin Allah’ı birdir. “O Rabbine nida ettiği zaman” 
Rabbehu inni messeniyeddurru. Biz “Rabbi inni” diyoruz. Yani “Ben Rabbime nida 
ederim” manasında.  
 
Kalb ve ruhun derece-i hayatına geçme à zanlarımızın azalması nisbetinde 
oluyor. Peki zanları nasıl değiştireceğiz? Zannın altında emr-i nisbî ve emr-i itibarî 
var. Onun da daha altında mana-yı ismî ve mana-yı harfî var. Şu ana kadar 
bulduğum. Mana-yı ismî ve mana-yı harfî bizim emr-i nisbî ve emr-i itibarîlerimizi 
oluşturuyor. Emr-i nisbî ve emr-i itibarîlerimiz de zanlarımızı oluşturuyor. Bunları Zan 
dersinde anlatıyorum.  
 
Risale-i Nur’da bast-ı zaman var, zamanın genişlemesi var. Niçin? Çükü mana-yı 
harfî var. Mana-yı harfîyi fazla işlettirenlerde à zaman genişliyor. O kadar mana-
yı harfî inkişaf ediyor ki, zanlar o kadar azalıyor ki, orayı (ahireti) burada yaşıyorsun. 
Bir parça ilerisin söyleyeyim: ahireti burada yaşamak bir şey değil. Ya? Eğer mana-yı 
harfîyi iyi işletirsek, ki onda işletim sistemi var, emr-i nisbîlerimiz ve emr-i itibarîlerimiz 
sisteme girer. Bunlar da zanlarımız değiştiriyor ve bu sefer ne oluyor? Değil ahireti 
burada yaşamak, “uhrevî bir adam”, ki bu hâleti sana yaşatmak için Allah 
Ramazan’ı koymuş, âyine-i Samed oluyorsun. Âyine-i Samed olmak à ahireti 
burada yaşamaktan üstündür.  Âyine-i Samed. Samed; yani hiçbir şeye muhtaç 
olmayan Allah ama her şey ona muhtaç. Ramazan’da ne yapıyorsun? Yeme, içme, 
cinsellik yok. “Hiçbir şeye muhtaç değilim.” diye mevcudata ilan ediyorum. Onun için 
insan oluyor. Oruç tutmayan insan olmuyor işte. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Sen 
de âyine-i Samed olarak onu gösteriyorsun. Neyi gösterdiğinizi anladınız mı? Ben 
telaffuz etmek istemiyorum. Allah yemez, içmez, eşe ihtiyaç duymaz. Bu ne demek? 
Samed! Buna ayna olmak; Ramazan’da yemez, içmez, eşten uzak durur. Mevcudat, 
18 bin aleme böyle bir şey gözüküyor sende. Âyine-i Samed.  
 
Sual: Bu mana-yı harfî mi oluyor? 
Elcevab: Evet. Mana-yı harfî fikretmekle başlar, yani dimağda mertebesi ayrı, 
vicdanda ayrı, kalbde ayrı. Vicdanda mana-yı harfî bütünsele gelince müşahedetullah 
oluyor. Kalbde ise Latife-i insaniyeye dönüşüyor. Ruhta ise; dört hakikat: zihayat, 
zişuur, vücud-u haricî, kanun-u emre dönüşüyor à ene’ye geçiriyor. İşte âyine-i 
Samed oluyorsun. Hallac-ı Mansur oraya girdi ama şunu diyerek hata yaptı. “Enel 
Hak” dedi.  
 
• Zaman; canlıdır, ruhludur, şuurludur.  
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Kime nasıl akacağını bilir. Herkese göre farklı akar. Bu gelecekte isbat edilecektir 
inşallah.  
 
• Zamanın üç hali, üç sıfatı bir anda yaşanabilir. 
 
Biz haldeyiz ama aynı anda mazi ve istikbali, yani zamanın üç halini yaşayabilirsin. 
Eğer Kadir ismine azamî derecede mazhar olursan, ki o zaman her gecen Kadir 
gecesi olur, dar zaman genişlenir, mazi ve müstakbele inkılab eder ve üç zamanı 
birden yaşarsın, Dehr esmasına mazhar olursun. Dehr esması zemindir, mazhariyet 
Kadir ismi. Kudret sıfattır. Bu sefer üç zamanı birden yaşayabiliyorsun. Risale-i 
Nur’da bu mümkün. Mana-yı harfî nisbetinde Kadir ismi inkişaf eder.  
 
Bizi bir noktadan diğer noktaya yürüten boşluktur. Sıkıştırırsan 600 sene olur 6 cm. 
Peygamberimizin asm zanları hakikatiyle özdeşti, eşit oldu. Biz Cenneti veya 
Cehennemi şimdi görsek hayretle şaşırırız. Sebebi: zanlarımız kalın. Peygamberimiz 
asm mi’raca gidince Cehennemi gördü, Cennete girdi. Hiç şaşırmadı. Öyle bir zannı 
vardı ki, hakikatiyle eşitti. Bu nedenle “gözü şaşırmadı, kalbi yalanlamadı” deniliyor. 
Çünkü zannı ile hakikat aynı, eşit olmuş. Cesedi o kadar nuranî olmuş ki, ruh gibi latif 
olmuş. Azrail as ruhunu almaya geldiğinde karıştırmış, hangisi ruh diye. Peygamber 
asm vermiş, “al budur” demiş. Zannı itikad ettiği şeyle eşit olmuş. Ruhun böyle bir 
inbisatı var. Fevkalade bir inkişafı, nihayetsiz mazhariyeti vardı. Bütün esmaya bütün 
meratibiyle mazhardı. Her ismin mertebe-i azamına ve ism-i azama. Huzur esmasına 
da mazhar, hangi esma o bilmiyorum ama ona azamî derecede mazhar olduğu için 
gaflet yok.  
 
Sual: Ruhun böyle bir camiiyeti mi var? 
Elcevab: Evet. “Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun ayinesi.” Böyle bir özelliği 
var. Ve nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücudları kazanmaya vesile. Sistem böyle 
çalışıyor. Ruhun böyle bir özelliği var. Sende de var bu.  
 
• Fiziğin arkasına geçenlerde ise; zaman gelecekten hale uğrayıp geçmişe 

dökülmesi gibi işlemez.  
 
Şu andaki halimizde zaman şöyle akıyor: istikbalden hale uğrar, maziye dökülür. Bu 
zahirdir. Hakikatta zaman akmaz. Zanlarımız, yani mana-yı harfîmiz inkişafatımız 
nisbetinde üç zamanı birden görebiliyorsun. Bunu nasıl anlarız? Tefekkür. Tefekkürle 
varılıyor buna. Zaten tefekkürle yakalanıyor bu. Bu inkişafat tefekkürle oluyor. Bizim 
mesleğimizde tefekkürün esas olmasını sebebi bu. Nur talebelerinde acz, fakr, 
şefkat, tefekkür esastır. Mesela tefekkür şefkati de kıblesine koyuyor. Tefekkür; her 
şeyin kıblesidir. Adaletin, inayetin, rahmetin, münasebetin vs bunları hep tefekkürle 
kıblesine koyabiliyorsun. Ben bedenden nasıl çıkıp ruhsal, enfüse döneceğim? 
Tefekkürle. Onu bunu tenkid eden kişi adınız gibi bilin ki o dışarıda. İçerde olanın 
böyle bir problemi yok.  
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• Düşüncelerimiz bedenimizi etkilediği, ona göre şekillendiği gibi; düşüncelerimize 
de ilmi hâkim kılarsak, inancı da hâkim kılarsak düşüncelerimize, yani fiziğin 
arkasına geçersek à artık vücudumuza zaman değil, düşüncelerimiz hâkim olur.  

 
Düşüncelerinle siman değişiyor mesela. Düşüncelerimiz bedenimiz etkilediği gibi, 
ilmimiz de düşüncelerimizi etkiliyor. İlmi düşüncelerimize hâkim kılsak ve inancımızı 
da hâkim kılsak, ki inanç ilmin daha arkasıdır. Mesela şu anda oruçluyuz. Başka 
zaman olsaydı duramazdık. İnanç şu anda ilme à ilim düşüncelerine à 
düşüncelerin de bedene hâkim. Onun için yemek istemiyor. Eğer oruç olmasaydık, 
akşama kadar kudururduk açlıktan. İnanç ilme, ilim düşüncelere, düşünceler de 
bedendeki hormon salgılamalarına diyor ki: “Bu adam saat 20:50’ye kadar yemek 
yemeyecek.” Bu sefer salgılamalar duruyor. İman ilmi à ilim düşünceleri à 
düşünceler vücuddaki hormonal salgılamalarına hâkim. Ona göre çalışıyor. Tuvalete 
boşaltmıyor, çünkü akşama kadar bir şey girmeyecek diyor. Çok affedersiniz ama 
iftardan 15-20 dakika sonra artık endişe etmiyor ve depoyu dışarıya bırakıyor.  
 
İnsanların çoğunda düşünceleri cesedine bağlı. Bu asırdaki insanların en zayıf 
damarı hastalık damarıdır. Bir insan çok doktora giderse, rüyalarını ve hastalıklarını 
internetten sorgularsa, onun mutlu olma ihtimali, imkanı yok. İkide bir hastalıkla 
meşgul olan bir insanda beden zirvede, hâkim. Ruhu bedenle meşgul. Emirdağ 
Lahikası 2-165 de: “…ve Ramazan-ı Şerif’in içinde böyle hilaf-ı kanun en çirkin bir 
şey ile ruhunu meşgul etmemek ve dünyayı hatırına getirmemek için has dostlarıyla 
dahi görüşmeyen, hatta şiddetli hasta olduğu halde, ruhu ve kalbi vücuduyla 
meşgul olmamak için ilaçları almayan ve hekimleri çağırmayan…” Eğer ikide bir 
cesedi esas alıp düşüncelerine merkez koyarsan à cesed ruha hâkim olur. Cesedsel 
salgılamalar à düşüncelerini oluşturur. Cesed hâkim olursa à düşünceler o cinsten 
olur.  
 
• Düşüncelerimiz bedenimizi etkilediği, ona göre şekillendiği gibi; düşüncelerimize 

de ilmi hâkim kılarsak, inancı da hâkim kılarsak düşüncelerimize, yani fiziğin 
arkasına geçersekà artık vücudumuza zaman değil, düşüncelerimiz hâkim olur.  

 
Zamanın eşya üzerindeki tesiri muhteliftir, deniliyor Lem’alar 16 da. Denizdeki sandal 
ister istemez bir sağa vuruyor, bir sola vuruyor. Zaman da böyle tesir ediyor eşyaya. 
Eğer düşüncelerimizi bedenimize, ilmi düşüncelerimize, imanı da ilmimize 
hâkim kılarsak à artık zaman vücudumuza hâkim olmuyor. Vücudumuza 
imanımız hâkim oluyor! 
 
• Nasıl ki simalarımız, suretlerimiz ve fiillerimiz düşüncelerime göre şekillendiği 

gibi.. 
 
İnsan niçin böyle davranıyor? Çünkü öyle düşünüyor. Simalar niçin farklı? 
Düşüncelerinden, ilimden ve imanından. Biz bedenimize düşüncelerimizi hâkim 
kılacağız. Düşüncelerimize de ilmimizi hâkim kılacağız. İlmimize de imanımızı hâkim 
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kılacağız. O zaman zamanın tesirinden çıkıyor. İmanı ne kadar hâkim kılarsak o 
kadar zamanın ve mekanın dışında hakikatlardan tefeyyüz edeceksin. O zaman ne 
oluyor? Alameti şu: öteyi burada yaşıyorsun, tatlı bir hal yaşıyorsun.  
 
Ramazan; seni aç bırakmak için değil. Allah’ın Samediyetini anlamak için. Ona delil 
nedir? Oruçlu iken bilerek bir şey yesen, içsen orucun bozuluyor ama bilmeyerek 
karnın doyana kadar yesen bile orucun bozulmuyor. Ama açlığın gitti. Eğer Allah seni 
aç bırakmak isteseydi, bilmeyerek doyana kadar yediğinde orucun bozulurdu. Tam 
üstüne çay içecekken oruç olduğunu, yani Allah’ı hatırladın, koydun kenara. Tokken 
Allah’ı hatırladın. Demek ki netice Allah’ı hatırlamak.  
 
• Zaman çoğumuzun nazarından kaçması sürekli tekrar edip durmasından.. 
 
Tık tık tık. Hergün aynı tık tık bıktık demiyor, her gün namaz kılmak usanç veriyor. 
Zaman; aynı şeyin tekrar edildiği zannediliyor. Oysa her an bir şe’ndedir. Allah her an 
yeniden yaratıyor. Onun için bıkmıyoruz.  
 
• Devamlı tekrar etmesinden zamanla kimse ilgilenmemiş. Zamanın sürekli tekrarı, 

mevsimlerin tekrarı, gece-gündüzün ve içindekilerin ortaya çıkmasına sebeb 
oluyor. Zaman aynı ama kış, ama yaz.  

 
Zamanın kışı yok, gecesi yok. Zamanın zamanı yok. Zamanın geçmişi yok. Zamanın 
geleceği yok. Zaman zemindir. Yani kış geldi. Zaman kış değil. Kış geldi, yaz geldi 
à yani zemin değişti. Mevsim kış, mekan kış. İşte bak, mekan zamanda. Zaman, 
mekanda değil. Zamanın gecesi yok, soğuğu yok, yazı yok, dünü, yok, geçmişi yok. 
Zaman zemin, kış mekan.  
 
• Kâbe’deki tekrar, namazın tekrarı, ibadetlerin tekrarı à zemindirler.  
 
Bunlar da zemin. Nasıl ki zaman zemin ve onun üzerinde kış var ise, aynen öyle de 
Kâbe’deki tavaf zemindir, namazdaki eğilip kalkmak zemindir; netice değil. Zaman tık 
tık tık netice değil, zemindir. Onun üzerinde mevsimler çalışıyor. Tavaf zemininde, 
namaz hareketleri zemininde de insan inşa ediliyor, ruh inşa ediliyor. Tık tıkların 
üzerinde mevsimler, gece-gündüzler inşa edildiği gibi.  
 
Sual: Toprak mıdır zaman? 
Elcevab: Diyebilirsin. Mir’at da diyebilirsin.  
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