
 

 

-Aslını ifade etmeyen hiçlik derelerinde ve                                                 

adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor.                   (S:209) 

 

-Vücudda bin adem gördüm.                         (S:219) 

     

 -Küfür          bir fenalıktır,       

            bir tahribtir       

           bir adem-i tasdiktir.                   (S:320) 

 

- Sende iki cihet var:                              

Birisi,         icad ve     tahrib,  Diğeri   

       vücud ve    adem,    

       hayır ve      şer,     

      müsbet ve    nefy,    

      fiil cihetidir          infial                   (S:320)   

 

- Bütün maasi ve        

 mesaib ve    adem olduğu      (S:472)

 nekaisin esası  

 

-Zîhayatlara         âlâm ve       

         mesaib ve  suretinde bazı hâlât 

        meşakkat ve             arız olur ki;   

         beliyyat  

                    

O hâlât ile hayatlarına            

envâr-ı vücud         teceddüd edip            

zulümat-ı adem tebâüd ederek      

 hayatları tasaffi ediyor .”                    (S:472) 

 

 

 

  



 

     

      -Vücudunda            adem,          vardır ”.        (S:478) 

       Ademinde         vücudu  

 

-“ İsraf adem âlemleri hesabına çalışıyor.”        (S:519) 

 

-“ Kendini bilse,   kâinat kadar bir zulümat-ı adem içindedir.”  (S:478)  

vücud verse;    

 

-“ tabiatı          evham derelerine ve                          

 tesadüfü        adem kuyusuna ve           atar” 

şerikleri,        imtina’ ve             

    muhaliyet       zulümatına ve                                                                          

din aleyhindeki felsefeyi         esfel-i safilînin dibine      (S:598) 

 

-İşsiz adam,        vücudda adem hesabına işler.”       (S:730) 

(Bundandır ki, sıkıntıdan kurtulamıyor.) 

 

-“ Cenab-ı Hak öyle bir Kadîr-i Mutlak’tır ki; 

Adem ve     kudretine ve   nisbeten iki menzil gibi, gayet kolay 

vücud ,      iradesine          bir surette oraya gönderir ve getirir.” 

Ademe         kudretiyle    gönderir. 

 Vücuda         iradesiyle         getirir.               (M:59) 

                -“Daire-i ilim içinde bulunan adem ise,        adem-i haricîdir ve  

                           vücud-u ilmîye perde   

                                   olmuş bir ünvandır.” 

 -“Vücud için         adem,             

hayat içinde mevttir.” (S: 730) 

İlmin ifade edildiği zemin.       

Vücud-u ilmîsi var ademin.                     

Ademe kudret  taalluk etmemiş. 

 



 

* Boşluğa düşmek. 

* Sebepsiz ve kaynaksız; kaygılar, endişeler, korkular. 

* Cehennemî yangınlar. (Cehennem’in malzemesi ve yeri var,                    

adem bilakistir.) 

* Vehim. 

* Aşk-ı mecazî. 

* İmansızlık, küfür ve ye’is, ümitsizlik, yetimlikler, sahipsizlikler… 

* Şeytan’ın adem âlemleri hesabına çalıştırması, boş ve fuzuli işler… 

* Sopasız sopa, ateşsiz ateş, tokatsız tokat, elemsiz elem,                  

varlıksız varlık, boşluğa düşmek, dipsiz kuyu, sebepsiz psikolojik  

sorunların kaynağı. 

* Cehennemsiz cehennem, Cehennem’e gitmeden Cehennem’e sokan… 

* Ölmeden önce ölmek, ademî şeylerin kaynağı ve menbaı… 

* Hayatı manasızlaştıran, anlamını yitirten, dünyasını dar edip,  

cehennemin  küçüğüne dönüştüren, dini hükümleri sorgulatıp, 

yargılatan, kendini örten, dimağına sis bombası attıran adem. 

* Her türlü  aklî ve kalbî zulümatlar ve zeval firakların kaynağı…                    

Varı yok ve yoku var gösteren. 

* Şerdir, karanlıklıdır, insanda da böyle haletlerin menbaıdır. (m:59) 

 
     -Çünki         vücud         ve gibi ve nakizeyn gibi iki zıddırlar.” (M:310)        

       adem 

 

 -“Adem insana ; .farazî had çizdirir.      

                 .Varı yok , yoku var gösterir.     

                 .Emr-i itibarîyi besleyen.                        (L:136) 

 

                -“ fena ve      bir perdedir,      

          zeval,        bir tazelenmektir;     

         mevt ve     ayrı ayrı menzillerde gezmek hükmündedir  

          adem         diye düşünüp, 

       tamamıyla 



 

. hirkatli          

. firkatli,                             

. hazîn,      dehşetli  halet-i ruhaniye;                        

. karanlıklı, 

 

. sürurlu,         

 . neş’eli,        

 . lezzetli,    bir halete inkılab etti ”       (L:245)  

 . nurlu,                        

. sevimli,          

. ünsiyetli  

 

-Kâinatın, varlığın  içine ademi koyup musa llat ederek tebdil             

ve tebeddüller ortaya çıktı.Vücudun ademe direnmesinden 

faaliyetler, kayyumiyetler ortaya çıktı.Cehennem azap verir ama 

bunu yapamaz.Adem varlığı  tehdit ediyor; varlık, vücudda ona 

direniyor. O direnmenin ifadesi kayyum…                                        

Kayyumun bu manadaki zemini…   (Ş:73,74) 

         - Vücud         hayr-ı mahzdır,      

         nurdur,  

 

         Adem         şerr-i mahzdır,       

   zulmettir.”  (Ş:80) 

 

( Demek; zulmet ademdir ve Vücud-u 

ilmîsi var vücud-u haricîsi yoktur.) 

          

          

               

(m:314), (Ş:102) 

TEFRİT MERTEBESİ  

ADEM-İ KABUL 

VASAT MERTEBESİ  

VÜCUD-U İLMÎYEYE 

PERDE OLMUŞ BİR 

ÜNVANDIR. 

İFRAT MERTEBESİ  

KABUL-Ü ADEM 

ADEM 



 

-“Şerr-i mahz olan adem”                 (Ş:229) 

      - “Elbette        adem,        

          i’dam,        

          hiçlik,      hakikat noktasında    

          mahv ,    ehl-i imanın dünyasında yoktur.  

          fena: 

        Kâfirlerin dünyaları        

   Ademle,         

             firakla, doludur.”        (Ş:254)    

   hiçlikle,        

   fânilikle 

 

-CENNET       bütün vücud âlemlerinin mahsulâtını taşıyor ve 

dünyanın yetiştirdiği  tohumları  bâkiyane  sümbüllendiriyor. 

CEHENNEM       dahi, hadsiz dehşetli adem ve 

hiçlik  âlemlerinin çok elîm neticelerini  

göstermek için o adem mahsulâtlarını  kavuruyor ve 

o dehşetli Cehennem fabrikası, sair vazifeleri 

içinde, âlem-i vücud kâinatını âlem-i adem 

pisliklerinden temizlettiriyor ”    (Ş:259)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vücud kâinatları ve             birbirleriyle             

hadsiz adem âlemleri         çarpışırken  

 

Cennet ve     gibi meyveler verirken ve               

Cehennem  

 

 

 

 

 

    

 

BURADAN ÇIKARIMLARIM: 

.Cehennem’i fabrikaya benzetiyor.                  

.Adem ile hiçlik aynı olmadıkları.   

.Cehennem , adem mahsulatlarını KAVURUYOR. 

.Cehennem ,âlem-i adem pisliklerini TEMİZLİYOR          

.Adem, Cehennem’den daha aşağıda ve kötü olduğu 

.Cehennem ,vücud âlemlerindendir ve    

         vücud âlemleri  hesabına  çalışıyor 

.Cehennem değil , adem dehşetli.                                              

Ama  avam bunu bilemez. 



 

  

 Bütün vücud âlemleri  “Elhamdülillah Elhamdülillah ” ve   derken  

 bütün adem âlemleri          “Sübhanallah Sübhanallah”             ve 

   İhatalı bir kanun-u mübareze ile 

 melekler    ve       

 şeytanlarla 

 hayırlar     tâ kalbin etrafındaki  ilham, vesvese ile mücadele ederken; 

 şerlerle,  

Birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder, mes’eleyi halledip 

karanlık kâinatı  ışıklandırır.”                 (Ş:262) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“ Kâinatta adem âlemleri hesabına  çalışan  şerirlerden” (Ş:266) 

(Demek adem: Adem-i mutlak değil, hiçlik değil.                                                                        

Baksana adem âlemleri diyor. Vücud-u haricîleri yoktur.)  

-Yoksa  . adem ve                 

  .hiçlik ve             karanlıklarında  yuvarlanan”  

 .zeval ve       

 .fena                             (Ş.630) 

 ÇIKARIMLARIM: 

.Adem  hiç “Sübhanallah” der mi?                    

Demek adem; yokluğun yokluğu, 

varlığın ademi , vücud-u ilmî, ilmin 

ifade  edildiği perde, ünvan.   

                                             

.Cennet, bütün  vücud âlemlerinin               

mahsulatını TAŞIYOR.                                                   

 

.Cennet , dünyanın yetiştirdiği 

tohumları  bâkiyane sümbüllendiriyor. 



-“Adem varlığın zıddı; abesiyet, kıymetsiz ve ehemmiyetsiz şeylerin zemini” (İş:53) 

-“Zira adem   . şerr-i mahz olduğu  gibi,     

           . bütün musibet  ve de meciidir ”     (İş:81)  

           . masiyetin 

                -CENNET                                        CEHENNEM    

   

   RÜ’YETULLAH     ADEM  

Haşa: Cehennem Allah’ın zıddı değil. Rü’yetullahın zıddı ADEM.           

Cennetin zıddı,Cehennem olduğu gibi…       

Cennet’ten üstündür           Rü’yetullah                    

Cehennem’den üstündür       Adem                           (İM:130) 

-“Adem ise       büyük bir elem ve       

      şerr-i mahzdır.”                       (İM:190) 

-“Adem ise illeti iktiza etmez”                         (BM:272) 

-Vücud         Kab-ı Kavseynden Levh-i Mahv İsbat’a  kadar.                                   

Varlık ise        Levh-i Mahv İsbattan tâ Âlem-i Şehadet dahil içinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Şeytan         vehmi, vehimde          kuvve-i hayaliyeyi                                        

bu da         tasavvuru,   bu da         taakkulu harekete geçirir.                       

İnsan inandığı gibi vücud öyle çalışır ve öyle muamele  görür.                               

İşte  bu sürecin  tümüne SİHİR denir.     

 Vehimle,  Şeytan  insanın;  ŞEVK (şaika)  ve SEVK( saika) duygularını  

aktif edebilirse , insan sihirlenmiş gibi  hareket etmeye başlar.  

 Nasıl ki; semanın yüzündeki göz olan Şemsin yeryüzünde  icraat 

yaptığı gibi, insanın yüzündeki gözde, karşıya öyle icraat yapıyor. (Mu:89) 

 



 

 

-Adem        hayatın  ifade edildiği  zeminsiz zemin     

         Yokun yoku         

         hayatsızın hayatı       

         Vücudsuzun vücudu       

         Mahluksuz mahluk        

         İlimsiz ilim         

         Cehlin cehli.                                                (S:507) 

-“hiç bir şey        hiçten ve      icad edilmediğine”     

        ademden 

Ademde ifade ediliyor, yoksa ademden  icad edilmiyor. ( L:323) 

-Zat-ı Vâcib-ül Vücud          Vücub      

       Mekandan tecerrüd     

       Mekandan münezzehiyet    

                Vahdet 

             

     Bunların toplamına (cem’ine )   

      ZÂT-I VÂCİB-ÜL VÜCUD denilir. 

Vahdet sıfatı da          Vücudun en sağlam ve      

         tagayyürden ve         en mukaddes  Vahdet 

        ademden                    sıfatı olan 

VAHDET    . Sağlam        

         . tegayyürden en mukaddes      

         . ademden en mukaddes. 

Zât-ı Vâcib- ül Vücudun         en has hâssası ve     ezeliyeti ve  

          lâzım-ı zâtisi olan     sermediyeti; 

Vücudun         en   has hassası ve     ezeliyet ve     

      lazım-ı zâtisi               sermediyet 

Vücudun zemini        Ezeliyet  ve vücudun zaruri sıfatları    

     Sermediyet   (L:343) 

 

- Bütün lezzetlerin menbaı           faaliyette                           

Bütün elemlerin menbaı        ademde  

 

- Vücudu ademden kudretiyle çıkarıyor. “Emr-i Kün Feyekûn” ile 

çıkarıyor.           ( Ş:24), (L:435) 

 

         



 

 -“bütün kusurlar       ademden ve                     -ki birer ademdirler - ve             

               kabiliyetsizlikten ve  vücudî olmayan  

     tahribten ve    ademî fiilerden geliyor.” 

               vazife yapmamaktan             (Ş:262) 

 

      -Vücud kâinatları            ve              hadsiz adem âlemleri 

 

             Birbiriyle çarpışırken 

 

  CENNET   CEHENNEM 

 

   gibi meyveler verirken 

 

               Bütün vücud âlemleri               bütün adem âlemleri 

  

  “Elhamdülillah Elhamdülillah”   ve      “Sübhanallah Sübhanallah” 

     

       derken  

 

İhatalı  bir kanun-u mübareze ile 

 

                  melekle                                        şeytanlarla ve 

                 hayırlar                                          şerlerle, 

 

     tâ kalbin etrafındaki 

  

İlham,                                           vesvese 

 

İle mücadele ederken,”       (Ş:262) 



 

-Cehennem’den       daha acı  ve             ademden,     

            korkunç olan             hiçlikten,      kurtulmak  

                           İdam- ı ebedîden,        için” (Ş.621) 

        fena-i mutlaktan 

      (Kurtardığına göre oralar var.  Olmayandan kurtarılmaz. )   

               Makamlarına koyarsak:     

1- Adem                    Daire-i ilimde      

 2-Hiçlik                    Arş      

 3- İdam-ı ebedîden          Levh-i Mahfuz    

 4- Fena-i mutlaktan         Arş-ı Azam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Masnuat, 

- Hususan zîhayatlardan 

Birtek ferdi, 

“Ademden haydi vücuda çık,      

 vazife başına gir”                                (Ş:659) 

 -“Vücudun velev Cehennem’de olsun,      

   ademden daha hayırlı olduğu        

    vicdanî bir hükümdür ”                                 (İş:81) 

-“Vücud desen onu giydim       

     Ah ademdi çok bela gördüm. (S:219) 

   -Çünki  .küfür ve          

       .isyan ve    tahribdir,       

       .seyyie,              ademdir.”                (S:465) 

 

ADEM 
HİÇLİK 

FENA-İ MUTLAK İDAM-I EBEDÎ 



 

-“Zira  .tevakkuf        

            .sükûnet,      bir nevi ademdir, zarardır.”    (M:45)  

  .Sükûn,        

   .atalet,        

            .istirahat,         

           .yeknesaklık; 

- Dine lâkayd kalmak, alaka duymamak       adem-i kabuldür                  

inkâr etmek ise        kabul-ü  ademdir ki ademin ifrat mertebesidir. 

    O zaman  

Ademin tefriti           adem-i kabul.  

Ademin ifratı             kabul-ü ademdir.  
                (M:314) 

“.Dalalet ve                            

.şer ve       bütün çirkinliklerin       .ademdir    

.musibetler ve     .esası,             .nefiydir.                                        

.masiyetler ve     .mayesi;                     

.belalar gibi 

Onlardaki  .fenalık ve      ademden  geliyor.”     

  .çirkinlik, 

Adem ise,          

  ademî şeylere        

        istinad edebilir. 

Ademî birşey,         

         madum birşeye illet olur.”       (L:72) 

-“Madem        küfrün ve    mahiyeti        nefiydir ve    

       dalaletin                            inkârdır,    

           cehildir ve    

           ademdir,” 

Burada küfrün hakikatı değil ,    

küfrün mahiyeti                                

bu dört  temele dayanıyor. (L:121) 

 

“İmkanat ise          ademdir     

   hem nihayetsizdir. 

    (M:285) 



 

- “ Musibetlerin,            aslı ve                ademdir”    (L.217)   

   Şerlerin,             mayesi      

 hatta günahların 

       -“Küfür ise hakaik-i imaniyeyi        inkâr ve    olduğundan    

                          nefy          ademdir.”     (Ş:81) 

                     Küfür ademîdir, ademdir. 

              -“Enaniyetin vücudu ise         Haksız temellük ve       

                      âyinedarlığını bilmemek ve     

           mevhumu muhakkak bilmekten 

 

               İleri geldiğinden,      

             vücud rengini ve      

                               suretini almış  bir ademdir.” 

Buradaki Enaniyet; benlik, gurur, kibir manasına  gelen 

enaniyet.Yoksa diğeri değil. Yani kâinatın ruznamesi, 

haritası değil. 

Enaniyetin vücudu   ademdir. Niçin ademdir ?            

 –Çünki; bu üç  tane sıfatla vasıflandığı için.    (Ş:81) 

- “Ademe müncer olan veya      hâlât dahi                        

ademi işmam eden                  şerr-i tazammun eder.” 

Kâinatın çekirdeği olduğumuzdan, şecere-i hilkatte ne varsa bizde de 

var. Ademi işmam eden halet-i ruhiyeler var. Senin bunun farkında 

olman.  İnsanlık âleminde şöyle kendini gösteriyor adem; dipsiz 

kuyudayım, kendine ve başkasına  güvensizlik, korku, endişe, ye’is, 

hayata karamsar bakmak, öz güven sorunu, yetimlik duygusu ve hissi, 

sahipsizlik duygusu ve hissi, kimsesizlik, hadiselerin kurbanı olmak. 

Acımasız hadiselere “dur diyen yok mu?” diye isyan hisleri, öksüzlük 

gibi haletler hep ademden kaynaklanıyor. Hem bunlar cehennemden 

beter hislerdir. Bunlar zaaf-ı imandan veya imansızlıktan fırsat bulup 

cehalet zemininde ifade ediliyor. Bu ve bunun gibiler hep ademden 

çıkıyor. Bunlar VEHMÎ tahrik eder. Vehimde, tasavvur ve tahayyülü 

aktif eder. Bunlarda aklı inandırmaya çalışırlar. 

 

 

 



 

Elhasıl: Adem         Şeytanı      

       Şeytan        vehmî     

       Vehim         tasavvur ve tahayyülü   

      tasavvur ve tahayyülde         

taakkulu(aklı)etkisi altına almaya çalışır.   

(S:472/240) 

-Ademî fiillerin, fâilidir adem. Ademi şeyler               

ademe gider şu yüzde o fâildir, fiil sahibidir.    

              

 ADEMİN HAKİKATI         DAİRE İLİMDE.                   

ADEMİN MAHİYETİ        MEC’UL’DE görünüyor. Veya KAB-I KAVSEYN’DE 

          (S:537/242) 

VEHİM             ANAHTAR                                 

TAHAYYÜL        GİRİŞ KAPISI  

      .Dersten sonra dersin mevzusunu  hayal edersen                

gaye-i hayal, davan olur. Cehennem korkutur. Adem ise              

ye’is verir. Elem aldığın herşey ademîdir ve onu işmam eder. 

Cehennem realitedir, vücud-u haricisi var. Ademin ise          

vücud-u ilmîsi var.Vücud-u haricisi yok. Onun için sıkıntı, 

paniklerin bir sebebi  olmayabilir. Cehennem azap verir, 

adem ise elem verir. Adem, fıtratın ifade edildiği zemin. 

Cehennem, fıtratın  zıddı değil. Fıtratın karşıtı adem. 

“Cehennem dahi olsa beka isterim” sırrı burada yatıyor.         

Çünki: Fıtratın zıddıdır adem.Cehennem ademin meyvesidir. 

Adem, Cehennem’den beterdir. (Ş:621),(S:741) 

Ademin çeşitlerinden kurtulmanın yolu:  

MARİFETULLAHTIR, İLİMDİR. Adem  sanki atomdaki proton 

ile elektron arasındaki  boşluk. Veya yazıyı gösteren harfler 

arasındaki boşluklar. (S:740/242) 



 

 

-Daire-i ilime kadar          Âlem-i Gayb                       

Âlem-i Şehadet                Daire-i Kudret                            

Âlem-i tagayyür eden         Âlem-i nura geçiyor.                   

Cennette dahi âlem-i nurun içinde                                 

Fenadan          bekaya  Cenneti de içine alan.     

         Sidret-ül Münteha’ya kadar.  (M:287/243) 

       -Adem varın yoku.      (L:9) 

 

            VÜCUDA                                     ADEME 

 .HAYIRLAR                                  .ŞERLER                      

.GÜZELLİKLER                             .MUSİBETLER                           

.LEZZETLER                                 .ELEMLER                           

.İYİLİKLER                                    .FENALIKLAR                          

.SEVABLAR                                   .HATTA MASİYETLER  (Ş.80/245) 

 

-İnsan bir berzahtır. Ademden vücuda, vücuddan ademe geçmesinde berzahlık 

sıfatıda var. Ki “herşey senin küfrün ile ademe düşer.” İnsanda “adem” likte var. 

Çünki şecere-i hilkatin çekirdeğidir.O zaman ademde var insanda. (Ş:230/245) 

-“Cehennem’in aleyhinde bulunmak, ademe taraftar olmaktır ki,” (Ş:230/245) 

-Adem, âlem-i şehadeti hareketlendiren ara boşlukları gibidir. Hem adem ;         

âlem-i şehadetteki  emr-i itibarî ve emri nisbînin tahakkuklarına vesiledir.           

Âlem-i şehadeti donukluktan kurtaran ademdir. Çünki ; eşya ademe düşmeye 

karşı direnecek, silkinecek…                                   (İm119/245) 

 

                                           -Yukarıyı te’yid eden: 

            Ademî sayılan         itibarî emirlerdir.   ademden çıkarlar.  

                Vehmî düsturlardır. 

                                                Bundanda  

.Cereyan eden namuslar        ortaya çıkar.                        

.Hükmeden kanunlar  

.Namuslar ve kanunların vücud-u ilimleri var,                              

vücud-u haricîleri yok.     (S:510) 



 

-Adem, nisbet dünyamızın temelini oluşturuyor.Yani;  

emr-i nisbî ve   Emr-i itibarînin zeminini oluşturuyor.  

Adem, varlığın hareketini sağlayan ara boşluğu  

gibidir. Şeytan, bu âlemin hesabına  çalıştığı için  

muktedir görünüyor.    (L:70,84/247) 

                

-“ Fenalıklar  ve    ademîdir ve                                          

 kusurlar       tahribtir.”    (Ş:360) 

-İnsanlık âleminde              emr-i itibarî ve      cem’ine  adem   

     emr-i nisbîlerin 

BİZİM ADEMİMİZİN ZEMİNLERİ: 

.ADEMDEN ŞEYTANA…                   

.ŞEYTANDAN VEHME…                   

.VEHİMDEN TASAVVURLARIMIZA…                     

.TASAVVURLARIMIZDA;  EMRİ NİSBÎ & 

EMRİ İTİBARÎLERİMİZE TESİR EDER. 

Buradan yola çıkarak, acaba şöyle bir oluşum                 

doğru mudur? 

  

.TAHAYYÜL       LEVH-İ MAHV İSBAT 

.TASAVVUR       KÜRS                                 

.TAAKKUL      DAİRE-İ İLİM                                            

.TASDİK         ARŞ                                                        

.İZ’AN            LEVH-İ MAHFUZ                                  

.İLTİZAM       ARŞ-I AZAM                                          

.İTİKAD         MEC’UL        (L:84) 



 

 

 

 

Mec’ul 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -“Şeytan cüz’î bir emr-i ademî ile imanı  mühim tehlikelere atar” (L:74) 

 

-Ve şer ademî olduğu için, abd ona fâil oldu.” (L:84) 

 

Demek şerde insan fâil. Halketmek Allah’a mahsus. 

 

-Fenâlıklar ve      ademîdir ve                                                                    

kusurlar,             tahribîdir.”            (Ş:360) 

 

-Halbuki azîm tahribat ve      bir tek emr-i itibarîye  terettüb 

  ve hadsiz ademler,      ademîye                         edebilir.” 

 

Tahribatın kaynağı,             emr-î itibarî ve                           

    fâili                yapmamaktan olan ademden… 

 

DEMEK; EMR-İ İTİBARÎNİN BÖYLE BİR ÖZELLİĞİ VAR.                         

ADEM  ŞEYTANI,  ŞEYTAN VEHMİ,                                          

VEHİMDE  EMR-İ İTİBARÎYEYİ TAHRİK EDİYOR. 

EMR-İ İTİBARÎ             ALLAH-U ÂLEM TASAVVURDA GÖRÜNÜYOR 

İNSANLIK ÂLEMİNİN ADEMÎ             EMR-İ NİSBÎ                                      

KÂİNATTA    ADEM İSE               DAİRE-İ İLİMDE. 

 

İLTİZAM 

TASDİK 

TASAVVUR 

TAHAYYÜL 

TAAKKUL 

İZ’AN 

İTİKAD 



 

    Vâcib-ül  Vücudda ise         Sıfat-ı Zâtiyede olan VÜCUD’DA… 

      Adetullaha uymamak, Sünnet-i Seniyeyi yaşamamak, adem hesabına  oluyor. 

“ Ademî işmam eden hâlât dahi (tembellik, uyuşukluk, gayretsizlik, yapmamak, 

uhuvetsizlik, ihlassızlık  gibi sıfatlar adem hesabına  olduğu için) şer’i tazammun 

eder.”     (S:465) 

-İşsiz adam ademe çalıştığı için sıkıntıdan kurtulamaz . Bunlar kendilerini dinlerler. 

Risale-i Nur’un talimatından çıkmamak gerekiyor.      (M:477) 

-Sıfât-ı Zâtiyedeki  “vücud” da           Adem         

                       mümkün ve      

           mümteni 

 

Hani, Allah(cc) “OL” dedi, oldu. Peki neye “ol” dedi ? Olana “ol” denilir. İşte 

burada. Yani, ademdeki vücuda hitap etti. Adem, vücud-u ilmîyeye perde 

olmuş bir ünvandır. 

Yani(M:59) “Hem adem-i mutlak zâten yoktur, çünki bir ilm-i muhit var. Hem 

daire-i ilm-i İlahînin harici yok ki, bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde 

bulunan adem ise, adem-i haricîdir ve vücud-u ilmîye perde olmuş bir 

ünvandır. Hattâ bu mevcudat-ı ilmiyeye bazı ehl-i tahkik “a’yân-ı sabite” tabir 

etmişler.” 

                                 Antika tesbit:  

Ehl-i tahkikin dedikleri  

“A’yân-ı sabite”   

Levh-i Mahfuz değil  

DAİRE-İ İLİMDİR. 

Daire-i ilmi görmemişler, direkt Levh-i Mahfuz demişler.  

Kudret, Daire-i ilimdeki  “ademe” taalluk ediyor.Yoksa kudret Sıfât-ı Zâtiyeye 

taallukları yoktur. Daire-i ilmi inşa eden sıfât-ı sübutiyedeki  “vücud” dur.    

          (Ş:659) 

-Mevtin biraderi  ve       olan atalet-i mutlak ile”             (Mu:81)               

ademin ammizadesi  

-“Hasaret ise ademin semeresidir.”                                          (Nİ:45) 

-“Ademin kabahatini ,                        

vücuda vermek kadar                                                                                

ahmaklıktır.”                                                                             (Mün:92) 

 

Vâcib-ül Vücud’un hadsiz 

kudret-i ezeliyesi ademin 

muvazenesini bozar her şeye 

lâyık bir vücud giydirir.” 



 

Vehimde böyledir. Adem         Şeytanı.                    

Şeytan           Vehmi .                                                                                                    

Vehim          tasavvuru.                                                                                           

Tasavvur           Emr-i itibarîyeyi tahrik ederek ortaya çıkmaya  

çalışır. O zaman; negatiflikleri , olumsuzlukları , vehim ve  

vesveseleri  haşa, Allah’a (cc)  ve melaikelerine isnad etme.           

Bunlar bu silsileden çıkıyor. İnsan bunda fâildir.                                      

Bu silsileyi  ilim yok eder, bertaraf eder. Cehalet de bu silsilenin  

adıdır. Cehalet onu davet eder manası;  bu silsilenin, düzeneğin  

adıdır. Cehalette ademidir ve ademî vücuddur. Çünki; “ilim onu tard  

eder, cehil onu  davet ader” bu sistemi  bilmeyle alakalı.                

Cehalet bu silsilenin adı. İlim ise bütünlük içinde bunu farkedip   

bilmektir. Bilmek, ilim varlıktır ve mahluktur fakat vücud-u ilmi  

cinsindendir, vücud-u haricîsi(atom, esir) cinsinden değil bu ilim.  

Nasıl ki; daire            âlemde yok zihnimde var, gibi…                     

Emr-i itibarî, Emri nisbîyeyi . Bu ikiside: ZAAFLARIMI,  

TİRYAKİLİKLERİMİ, CEHALETİMİ, GEÇMİŞ GÜNAHLARIMI ,  

KORKULARI, YE’İSLERİ, BEN MERKEZCİLİĞİMİ vs vs’lerimi aktif  

etmeye çalışır.Hele kimsesiz olduğunu, kimsenin sana yardım  

etmediğini, edemeyeceğini telkin eder. Şeytan kalpteki;                       

emr-i itibarî & Emr-i nisbîyi tetikliyor . Bunlar da dimağdaki  

tasavvuru  tetikliyor. Emr-i nisbî          tahayyülü.                                 

Emr-i itibarîde        tasavvuru tetikliyor. Birisi zaaflarımı, biriside  

tiryakiliklerimi oynatıyor.  

-“Vücud, adem gibi; birinin vücudu ötekinin ademini ister.” (S.T.İ:50)  

Vücuda çıkmak, bir yerden ve şeyden ayrılmaktır.                           

Ademsiz vücud olmaz. Olursa ki  vardır. O da, Vâcib-ül Vücud’dur.  

 



 

Eğer adem varlığa musallat olmamış olsaydı, vücuda dönük kalırdı ve 

hareketler, teceddüdler olmazdı. Hem vücud meratibleri  olamazdı.            

Hem  adem olmamış olsaydı mevcudat ezelî ve ebedî  olurdu. Ne, nasıl 

yapılmış ve duruyorsa  o öyle kalırdı. Varlığın  hareket sahası ve nisbiyet 

zeminidir adem. Bu ince  manayı herkes anlamaz. Fakat çok önemli. 

        -Cinnî ve     şeytanlar ve              umur-u şerriyede ve      istimalleri     

 insî           muzir maddelerin      ademiyede                      dahi,” 

   Demek: 

.İnsî şeytanlar var.                                                                                              

.Cinnî şeytanlarda var.                                                                                   

.Şeytan zaten var.                                                                                                      

. Bir de muzır maddeler var.          

      Kullanılıyor.      (Ş:262/252) 

-“Adem ise, oluyor bir cüz’ün ademiyle;     

  tahrib eshel oluyor.”  

Peki tüm şartlardan biri  olmayınca  vücuda gelmiyorsa,                          

o var olan şartlar nereye gitti? Vücud tümünün vücuduna vâbestedir.                         

Diğer vücudlar ademde kaldı. 

Tasavvufçular ademi ikiye ayırdılar: 

1- Ademi sarf 

2- Adem-i tafsil 

Risale-i Nur buna  şöyle diyor: 

1- Adem-i sırf 

2- Adem 

      Benim tesbitim bunların yerleri: 

1- Adem-i sırf - sarf-     Sıfât-ı Zâtiyede olan “vücud” da 

          (Tasavvf.) 

Burada 3 vücud var. a) Adem-i sırf 

     b) Mümkinat 

    c) Mümteniler. 

2- Adem veya adem-i  tafsil    (Tasavvufçulara göre) 

  Burası da  “Daire-i ilim” de 

 

 

Bunların tümü                                                                    

umûr-u şerriyede ve                             

ademiyede 



 

 Burası  vücud-u ilmîyeye perde olmuş bir ünvandır. 

Daire-i ilimde  bulunan ademden  vücud-u haricîyeye çıkabilmesi  için bir 

berzahtan geçiyor. O da  mümteni  vücud. Bu  berzahtan  mümkün vücuda  

çıkıyor.                                                       (S:706), (M:471),(L:134) 

-“İns-ü cinn şeytanları                                                                                                                

az bir fiil ile                          

büyük tahribat ve   yaparlar.”                                   

dehşetli yangınlar 

“ büyük tahribat”         dimağda  

“dehşetli  manevî yangınlar” da        kalbte yapmaya çalışıyorlar.  

Bunların muktedir görünmelerinin sebebi; yaptırmamakla  yapıyorlar,  

bozmakla meşgul oluyor ve ettiriyorlar.  

Niye hayvanlar da, delilerde bu olmuyor? Çünki ; bu donanımları  

olmadıklarından şeytanlar müdahele edemiyorlar. Şeytan,               

bana müdahele edebiliyorsa benim donanımlarımın vücudunu,  

sağlamlığını gösteriyor.      (Ş:258/254)  

                  -Ve adem ile  hasıl olan ebedî firakları,      

  mütemadiyen                                                                                                                           

  onun fikir yoluyla  hayatına zulmetler  veriyor.” 

FİKİR: YOLDUR, AYNI ZAMANDA BAĞDIR.                                                                                

ŞEYTAN, BU YOLU KULLANMAYA ÇALIŞIYOR.                                                                         

ALLAH- U ÂLEM FİKİR        TAAKKULDA BİR BİRİMDİR.                                                            

ŞEYTAN,  VESVESESİNİ VE VEHMİNİ FİKİR YOLUYLA  YAPMAYA ÇALIŞIR.                           

DİREKT BİR ORGANA, UZVA VE BİRİME MÜDAHELE EDEMİYOR.                                                   

FİKİR YOLUYLA; TASAVVURA, TAHAYYÜLE VE TAAKKULE GİRİP, TESİR ETMEK 

İSTİYOR. ŞEYTAN; “ADEM” DEN ZULMETLERİ HAYATINA TAŞIMAYA ÇALIŞIYOR. 

İNSAN KÂİNATIN ÇEKİRDEĞİ OLDUĞUNDAN, KÂİNATTA NE VARSA İNSANDA DA 

VAR. O ZAMAN HEM ŞEYTAN, HEM DE ADEM İNSANDA  MEVCUD VAR. 

TEMBELLİK ŞEYTANIN KULAĞI.                                                                                                        

FİKİR ŞEYTANIN KULLANMAK İSTEDİĞİ YOLU.                                                                               

VEHİM VE VESVESE SİLAHI.  

 



 

   Bunlara karşı senin: 

Zırhın : Takva 

Siperin: Sünnet-i Seniyesidir. 

Silahınız: İstiaze& istiğfar & hıfz-ı ilahiyeye ilticadır.    

(S:145),(L:72) 

       -Elbette       adem,         

       idam,        

      hiçlik,        

      mahv,                                                    

               fena 

Kâfirin dünyaları       ademle,       

     firakla,         doludur.”  (S: 462/255)  

    hiçlikle,      

    fânilikle   

İman ile küfür arasındaki  enfüsi  âlemdeki  fark bu… 

Kâinatın çekirdeği olan  insanda  adem ; emr-i itibarî ve                     

emr-i  nisbîyle  ortaya çıkabilir zulmetler. Bu yolla  insanın  hayatına  

zulmetler veriyor. 

“Halbuki âzîm tahribat ve   bir tek emr-i itibarîye  ve                   

hadsiz ademler,                    ademîye  

    Terettüb edebilir.” 

Allah –u âlem  

ademin bizdeki karşılığı:   Emr-i itibarî ve     

              Emr-i nisbîlerin     

    Cem’inden vücud-u haricîyelere   

              perde olmuş bir  ünvandır. 

Emr-i itibarîyle         kalbe vesvese vermeye  çalışıyor. 

Emr-i nisbîyle de        dimağa vehim vermeye çalışıyor. 

Emr-i nisbîyle dimağın        tahayyülüne  te’sir ediyor. 

Emr-i itibarîyle de      dimağın tasavvuruna te’sir etmeye çalışır. 

Bunları yapmak için bir illet, meziyete gerek yoktur. 

 

 

Hakikat noktasında ehl-i imanın 

dünyasında  yoktur ve 



 

                     

 “Ademler ise,       illet istemezler”      

        (S:465), (M:285/255) 

-“Demek kendi şahsî vücuduna,      

         hadsiz ademler ve         yüklenir.”      

               firaklar 

Herkesin  hususi dünyasını ortaya çıkarıp şekillendiren, emr-i itibarîyle  

ortaya çıkan vücud adem iledir. 

Adem, senin  emr-i itibarîni ve emr-i nisbîlerini aktif ediyor.                         

Emr-i itibarî ve Emr-i nisbîler de senin hususi âlemini şekillendiriyor. 

Kişinin fıtratında olup, vazifesi olmuş olduğu halde yapmıyorsa,                       

o istidadı ve kabiliyeti ademi olur. Bir şeyin hakikatı ve mahiyeti  

arasındaki  nihayetsiz meratiblerin  ortaya çıkması  ademin  devreye 

girmesiyle  oluyor. Mesela: Cemil sıfatının;  bir gülden, çocuktan, sesten 

vs’lerden tutta  tâ aslı  olan sıfata  ve esmalara  kadar ki hakikat 

mertebelerinin  zuhuruna  vesile ve zemin olan  ademdir.                         

Adem  vücudsuz vücud. İlimsiz ilim. Varlıksız varlık.                 

(M:229),(Bm:521/255/256) 

 

-Eğer o intisab olmazsa  ve    hadsiz     .firaklara ve   

    bilinmezse                     .zevallere ve    mazhar olur”

                        . âdemlere 

 

İman intisaptır. Adem  küfür hesabına olduğu için o intisabı kat’ eder. 

Hem küfür örtme  manasındadır. İman,  fıtratımı  izhar etmektir ve               

hakiki gayelerine tevcih edip, intisab etmektir. Küfür ise bilakistir. 

 

HİDAYET: Allah canibinden sana tecelli ve zuhuratıdır. 

İMAN İSE: Allah’ın sana karşı  zuhuratı ve tecelliyatını onaylamaktır. 

Yani; hidayete cevap vermektir. O zaman hidayet fıtratına  bağ atmış. 

Sende  onaylarsan, fıtratın Allah(cc) ile hidayet  vesilesiyle  bağlanır. 

Küfür bu fıtratını örtmektir. İman,  fıtratını açığa  çıkarmaktır. İnkâr edip 

reddetmekle kişi ademe düşer ve adem  âlemleri adına fâil olur şerlere… 

(M:289/256) 



 

         

       -Üç tane vücud var. Birde ademî vücudsuz vücud var. 

1- VÜCUD        VACİB                                                                                                               

2- VÜCUD        MÜMTENİ                                                                                                

3- VÜCUD        MÜMKÜN                                  

4- VÜCUD        ADEMÎ  (Vücudsuz vücud). Adem-i sırf.       

       (Ş:658/258) 

          “ Daire-i ilim içinde bulunan adem ise,                                 

  vücud-u haricîdir ve       

  vücud-u ilmîye        

  perde  olmuş bir ünvandır” 

          

  “ Perde olmuş bir ünvandır”  Burada  perde örten, kapatan değil,                  

ortaya çıkmasına vesile olan sinema zemini gibi zemin.                                  

Nasıl ki;  sinema  perdesinde filmin izhar edilmesi gibi...  

   

“Ünvandır”: İsim olmuş.Yani; fiilimin gözükmesi, vücudun gözükmesi ,         

tezahür etmesi için zemin, adresine verilen isim, ünvan…  (M:59/258) 

-Sefinenin dümenini  tutmamak ademî fiil. Yapmamakla, yapmak. 

        (S:465/259) 

                     -Adem-i kabul         Ademdir.      

  Kabul-ü adem ise        Vücuddur.       (M:314/259) 

           -Hem adem-i mutlak  zâten yoktur.     

  Çünki  bir ilm-i muhit var”. 

                Adem-i mutlakın zıddı        ilm-i muhit    

       Adem var. Adem-i mutlak yok.     

   İlm-i muhit de         sıfattır. 

“Adem-i mutlak yok, adem-i sırf var”.    (M:59) 

-“Adem-i mutlak ise,       

hiçbir cihetle                        

menşe-i vücud olamaz .” 

 

-“Demek bütün  enva’ın fasılları  ve    adem-i sırftan muhtera’dırlar.”            

umum a’razın havass-ı mümeyyizeleri,              (Muh:125) 

 

 

 



 

Muhtera’: İcad edilmiş.  

Demek adem-i sırf var. Buradan çıkartılıyor.  

ADEM-İ SIRF        SIFATTA OLAN VÜCUD” DA BULUNAN. 

ADEM İSE          DAİRE-İ İLİM DE BULUNAN 

-O Kadîr-i Mutlak        

      emr-i Kün feyekûn ile                                                                         

o hadsiz kudretiyle ve       

       nafiz iradesiyle,                                                                                 

o yazıya sürülen ecza gibi,      

       gayet kolay    

                 ve sühuletle                                                            

kudretin bir cilvesi olan kuvvetini                                                 

o mahiyet-i ilmiyeye sürer,     

      o şeye vücud-u haricî verir,                                           

göze gösterir,       

   nukuş-u hikmetini  okutturur.”   (L:240) 

Mahiyet- i ilmiye       Daire-i hayat da görünüyor.  

Kudret        Sübuti  Sıfât  

Kuvveti        Esma-i fiiliyede görünüyor. 

“Halbuki  adem-i sırftan         vücudu ve    aklımız tasavvur  

vücud-u mahzdan          adem-i sırfı              edemiyor.” 

Adem-i sırf       Sıfât-ı Zâtiyede bulunan “Vücud” da                   

Vücud-u mahz         Yine sıfât- ı Zâtiyede bulunan “vücud” da 

Bunlar birbirinin ifade edildiği zemini 

Aklımızın tasavvur edememesi ie, aklın Levh-i Mahfuz kaynaklı 

olmasından. Vücud ise sıfât-ı Zâtiyede olmasından… 

 

 

       -“Ve o iki kışlada fena ve      perdelerinde yatan mevcudat”   

      adem                (M:392) 

Mevcudat, Daire-i ilimde yatıyor. Perde; örten, kapatan, gizleyen 

manasına değil, vücudun ifade edildiği zemin ve unvan… 

Acaba…(!) Ademin evrendeki  “KARA DELİKLER” olabilir mi? 

Ademin dimağdaki karşılığı         TASAVVURLARIN İÇERİKLERİ. 

Emr-i itibarîlerin ve     dimağdaki karşılıkları  Allah-u âlem;                            

emr-i nisbîlerin            tasavvurda. Burası  daire-i ilimdirler. 

 

 

HASAN AKAR 


