
Hasan Akar 

nurdersi.com



Ruh nerede ve nereden çıkacak?

Ahiret nerede ve nereden çıkacak?

Amellerimiz ahirete nasıl dönüşecek?

…gibi sorulara cevap olacak harika misaller….



1.Misal:Kurt
 Çürüyen bir et parçasını düşün. Bunu yersen hayatını 

ortadan kaldırır. Çürümeden önce ette hiç birşey yok. 
Çürüyünce kurt nerden çıkıyorsa, senin cesedin de 
toprakta çürüyünce, kurt gibi ruhun da öyle çıkacak.

 Kurtta hayat var, ruh var, şuur var, duygular var, hisler 
var. Bu kurt ölünce bakterisel mahluklar çıkıyor.

 Hiçbir şey yok olmuyor, yalnız inceleşiyor. 

 Otu sığır yiyiyor. Sığır ölüyor, et çürüyor. Et inceleşiyor, 
kurt çıkıyor. Kurt da ölünce bakteri canlılar çıkıyor. O 
da ölünce enerji partikülleri, enerji boyutarı çıkıyor vs.



2. Misal:Kelam
 İnsan konuşuyor. Konuştuğumuz zaman: ‘’Ay çok 

duygulandım’’’’ veya çok kızdım’’ veya ‘’aa ufkumu 
açtın’’ veya ‘’bana örnek oldu, mesaj verdin’’ diyoruz. 
Ben konuştuğum zaman o kelamın neresinde benim 
duygularımı yükleyip sana gönderiyorsam yani 
kelamın, konuşmamın neresinde duygular, neresinde 
fikirler varsa, senin ruhun da bedeninin orasındadır. 



 Ağızdan çıkan kelamda duyguları taşıyor, fikirleri 
taşıyor, hisleri taşıyor, çünkü konuşan insanı 
dinleyince ne diyoruz? Bazan öfkemiz artıyor, bazen 
duygusallığımız artıyor, bazen maneviyatımız artıyor, 
bazen bizi bizden ediyor, bazen de bizi biz ediyor o 
kelam.

 Kelamın neresinde duygular varsa, kelam benim 
duygularımı  nasıl öteye dışarıya taşıyorsa, senin 
bedenin de ruhunu öyle taşıyor. 



3. Misal: Enerji
 Mesela duygu yani his, bazen bir öfke, bazen bir şehvet, 

bazen ulvi güzel şeyler yapıyoruz. Sporda da öyle. 
Konsantre olduğun zaman insan durgundur. Konsantre 
olduğu zaman, birşeyi hayal ettiği zaman vücudda korkunç 
bir enerji çıkmıyor mu? O konsantre gücü ile mermer 
kırılıyor. Veya öfke hissi gelince, vücudda korkunç bir 
enerji çıkmıyor mu?

 Sen dururken, hiç bir şey yokken, bazen bir şehvet, bazen 
bir öfke, bazen bir olumlu düşünce kabına sığmaz gibi bir 
enerji aktif olmuyor mu? Bu his olmadan önce o enerji, o 
güç nerdeydi? Ne ile onu aktif ettin de ortaya çıkarttın? 



 Düşünce güçtür. Düşündüğün anda, hayal ettiğin anda 
– beden ile alakası yok- ruhda var olan güç aktif oluyor. 

 Aktif olmadan önce o güç neredeydi? O güç duran 
halinde nerede duruyordu ise, senin ruhun da bedende 
öyle duruyor, ahiret de ruhunda öyle duruyor. 

 Bedende ruh, ruhda o güç…



4.Misal:Rüya
 Rüya görüyorsun. Rüyada ne kadar alemler açılıyor. 

Akşam yatarken, karanlık odada, karanlık kafada 
bakıyorsun ki, birileri ya geliyor ya sen gidiyorsun ve 
gündüz alemi gibi. Rüyadasın ama rüyada Üstad
geliyor gündüz, bize ders yapıyor, bilmediğimizi 
öğretiyor.

 Bediüzzaman Hz 1960 da vefat etti. Bana ama on gün 
önce geldi ve dimağı anlatıyor. 1960 nerde 2018 nerde! 
Mekan ise; Üstadın mezarı belli değil, ben İstanbul’da. 
Gece geliyor bana dimağı anlatıyor.



 O çürümüş ve yok olmuşsa, kim kime, niçin, nereye 
gelip ne anlatıyor? Ve aynı vakaya mutabık anlatıyor. 
Bu budur, bu da budur diyor.

 Uyku bedenimizin neresinde? Uykunun içerisinde 
rüya var. Gir içeriye. Rüyanın içerisinde Bediüzzaman
var. Bediüzzaman içerisinde benim bilmem gereken 
bilgileri gelip aktarıyor. Hani kopukduk o alemlerden?

 O alemler bende nasıl yaşanıyorsa ,ruh da bedende, 
ahiret de ruhumuzda böyle yaşanıyor.



5.Misal :Bilgi
 Amellerimiz nasıl Cennet veya Cehenneme, mükafat ve 

mücazata dönüşeceğine örnek: Bir insan düşün. Dışardan
bilgi alıyor, ya hoca anlatıyor veya bir öğretmen anlatıyor 
veya sen kitap okuyorsun. Kafana girdi. Kafanın neresinde 
bilgi? O bilgi kafanda ses değil, resim değil, şekil değil, harf 
değil. Kafanda nasıl duruyor?

 Kafandaki bilgi – şu anda ben konuşuyorum – ben 
konuşurken ve ilmi örnekler verirken,benim bu sesimi 
duyarken, ilmi bilgileri duyarken, kafamın cahil olduğunu 
diyebilir misin? Kafamın bomboş olduğunu diyebilir misin? 
Diyemezsin!Kafamın dolu olduğuna, bu bilgilerle 
donatıldığına delil: konuşmamdır. 



 Soruyorum: Benim kafamda ses olarak bilgi yoktu. 
Kafamdaki bilgi nasıl sese dönüşmüşse, insanın ameli 
de ahiret olarak dönüşecek. Yani kafamdaki bilgi şekil, 
harf, yazı,ses vs şeklinde bulunmuyor. Ama daha önce 
aldım onları, öğrendim, ezberledim, hepsi duruyor. Ses 
olarak mı duruyor? Şekil olarak mı? Hayır. O bilgiler 
nasıl sese dönüşüyorsa, senin amelin de ahirete öyle 
dönüşecek.



6.Misal: Şefkat
 Bir insan bekarken notördür. Kendisine has duyguları 

vardır. Evlilik muamelatı oluyor, çocuğu oluyor kadının ve 
erkeğin. Çocuk doğduğu zaman çocuğa karşı şefkat ortaya 
çıkıyor, sahiplilik çıkıyor. O şefkat, çocuk şefkati, çocuğu 
olmayanda olmaz. Yani şefkati var ama o cinsden değil. 
Hayvanlara şefkat ayrıdır, anne babaya şefkat ayrıdır, 
evladına bambaşkadır. Hayatını ortadan kaldıracak kadar, 
şefkat fedakarlık yaptırır.

 Çocuk yokken o şefkat ruhunda var idi. Evlendikten ve 
çocuğun olduğu zaman, çocuğun doğması sanki sende 
ruhunda da şefkat doğuyor.

 Evlilik muamelesi şefkate nasıl dönüşüyorsa, yaptığımız 
ameller de ahirete o şekilde dönüşecek.



7.Misal:Meyve
 30.Lem’ada ism-i Hakim konusunda şöyle bir örnek 

var: Rızıkda lezzet, insanda iştiha vasıtasıyla ism-i 
Hakim tecelli eder. 

 Meyvelerde, rızıklarda; koku ve lezzet var. Buna 
mukabil insanın ona karşılık gelecek iştahı var.

 Koku ve lezzeti Allah cc meyvenin neresine koymuşsa, 
Cennet ve Cehennemi de insanın ruhuna öyle koymuş.



8.Misal: Buz
 Buzun neresinde su var ise, ahiret de ruhun 

orasındadır.

 Yani insanın ruhu, 18 bin alemin donmuş hali. Suyun 
da donmuş hali buz. Ama doğuştan suyu görmemiş 
insan , hep buz görse, buzda yaşamış olduğu halde, 
suyu hiç görmemiş olsa, biz ona ‘’buz ama aslı sudur’’ 
nasıl anlatırdık, nasıl isbat ederdik? 

 Allah cc; buzda suyu, rızıkda, meyve ve gıdalarda 
kokuyu, tadı nasıl koymuşsa, hangi ilim ve teknoloji ile 
koymuşsa, ahiretin yapısını insanın ruhuna öyle 
koymuş. 



9.Misal: İlham
 Soruyu soruyorum, bırakıyorum. Kah namazda, kah Risale-i Nuru 

tefekkür ederken, kah yürürken, kah rüyada cevap geliyor ama 
çoğunlukla namazda geliyor.

 Soruyu soruyorum ve hiç ummadığın yerde kim, kime, neyi, ne zaman 
cevap veriyor? Nereden cevap veriyor? Soruyu ben gönderiyorum. 
Bunun adı ilham, sünuhat, tuluat, işarat, rumuzat gibi isimlerle 
vasıflanmış cevap şekilleri oluyor.

 İlham; teveccüh ediyorsun, soruyu soruyorsun, cevabı bilmiyorsun. Ne 
zaman geleceği belli değil. Soruyu sordun ise buna gelen cevap; 
ilhamdır. 

 Soruyu sormayı da bilmiyorsun,cevabı da bilmiyorsun, bir anda hiç 
ummadığın bir yerde garib bir şeyin kendisi ve cevabı geliyor. Bu da 
tuluattır, doğma.

 İnsanı et ve kemik olarak düşünürsen, soruyu ben sordum, bazen de 
sormadım. Bazı haletler, bazı hisler, bazı duygular, fikirler, tefekkürler 
nereden geliyorsa, orası ahiret.



10.Misal: Kabz ve bast haletleri
 Cennet ve Cehennemi , Cennet ve Cehennemde arama. Zaten 

sen bunları yaşıyorsun.
 İnsanda Celal ve Cemal tecellisi olarak insanda kabz ve bast

haletleri var  (Kastamonu 8). Yani bazen kabz basar, celal 
tecellisi: buhran, bunalım, panik, panikatak, of poflar ve 
dayanamıyorsun. Bu nedir? Allah cc uyanması gereken  ruhlar 
için Celal tecellisini aktif ediyor, seni sıkıyor, sıkıntı yapıyor, ta ki 
bak! Bu  70 bin perdeden geçmiş Cehennemin süzülmüş, 
tereşşuh etmiş sızıntısı sende şu anda ve buna dayanamıyorsun. 
Bunun aslı cehennem. 

 Bazen de bast oluyor: sürur, neşe, saadet, bulutların arkasına 
geçiyorsun. Bununla da sana diyor ki, cennetin 70 bin perdeden 
geçmiş, tereşşuh etmiş sızıntısı sende gözüküyor. Cennet hali 
yaşıyorsun. Bunun aslı cennet. 



 İnsanın bazen sıkıntı, bazen sürur ve neşe, bazen buhran, 
bunalım yaşaması – sığırlar ve melekler  ve şeytanlar böyle 
değil, onlar tek boyutlu yaşar- insan ise hem şeytanlığı, 
hem melekliği, hem hayvanlığı yaşıyor. Yani aleminde 
bazen Celal hakim oluyor, bazen  Cemal hakim oluyor. 
Bazen neşe, sürur, bazen sıkıntı ve kabz haletleri oluyor.

 Aynı et ve kemikte iki tane zıd şey nasıl bulunabiliyorsa, 
neresinde ise, ahiret de ruhun orasındadır. Ahireti aslında 
biz yaşıyoruz. 

 O sıkıntı ile cehennemi, sürur ile cenneti yaşıyoruz. Onun 
işaretleri zaten , ona işaret ediyor. 



11. Misal:Zaman
Madem ahiret bu kadar açık, bu kadar ortada, niye 

ahireti görmüyoruz? Ve ahiret dünyanın neresinde?
Çokça yaşadığımız ama farketmediğimiz bir misal: 
Mekanda zaman var. Yani ‘’zamanım yok, zamanım 
geçti’’ gibi şeyler söylüyoruz. Zaman o kadar açık, 
bedihi, kullandığımız halde, içinde bulunduğumuz 
halde, hiçbir Allah’ın kulu zaman hakkında şüphe etti 
mi? Ama hiç kimse zamanı görmüyor. Zamanı gören 
var mı? 

Zaman mekanın neresinde ise, ahiret de dünyanın 
orasındadır. 



 Mekanda zamanı görmediğimiz gibi ama zamanın içindeyiz, 
Allah’ı da görmüyoruz. Çünkü bir şey mutlak ve muhit olursa, 
gözükmez. 

 Risalede ‘’Allah cc niye gözükmüyor’’ sorusuna şöyle cevap 
veriyor: Şiddet-i zuhurundan ! 

 Mesela temmuz, ağustosda semadaki güneşe bakılmaz. Mutlak 
bir şekilde semayı nuru kapladığından , gözükmüyor. 

 Zamandan hiç kimse şüphe etmiyor , içindedir  ve yaşıyor ve 
zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime nasıl akacağını , tesir  
edeceğini bilir. Einstein da zaman izafiyet demiş. Müslüman 
olsaydı, izafiyete canlıdır, ruhludur, şuurludur ekliyecekti inan. 

 Zaman herkese farklı tesir ediyor. 



12. Misal:Çekirdek
 Elimizdeki bir çekirdekde içinde kocaman bir ağaç 

olduğundan bir şüphe var mı? Çıplak gözle, bıçak ile 
çekirdeği yarsak, çekirdeğin içerisindeki ağacı, ağacın 
içinde bulunan meyveyi, meyvenin içinde bulunan 
tadı, kokusu, şeklini, ağacın hacmini, kütlesini 
çekirdeğe bakarak görür müyüz? Hayır, göremeyiz ama 
içinde ağaç var mı yok mu diye şüphe etmiyoruz. Ne 
zaman görürüz? Ne zaman çekirdeği toprağa atarız, 
çekirdek ortadan kalkmadıkca yani çekirdek 
çürüyünce, içinde gözükmeyen ağaç gözükür. 



 Çekirdek gözükürken, ağaç gözükmüyor. Ağaç 
gözükürken, çekirdek gözükmüyor. 

 Çekirdek çürüyünce, içindeki ağaç ortaya çıktığı gibi, 
insanın bedeninde bulunan ruh da beden çürüdükten 
sonra tamamen ağaç gibi kendisini ifade eder.



13. Misal:Odun
 Odunun içinde duman ve ateş var. Duman kapatır, 

içinde nur var. Odunun içerisinde ışık var, aydınlatıyor. 
Odunun içerisinde iki tane zıd unsur var. Duman örter. 
Nur, ışık açar. Üçüncü bir unsur olarak ateş var. 

 Odunun en büyük düşmanı ateştir, odunun içinde. 
Odunu yakınca, duman örtüyor. Çıkan nur, yolumuzu 
aydınlatıyor. 

 Odun hiçbirisine benzemiyor. Ne nura, ne dumana, ne 
ateşe. Ama iki tane zıd unsur var: duman ve nur. Ve 
sıcaklık, ateş var.



 Odunun içinde iki tane zıd, nur ve duman, hangi ilim 
ve teknoloji ile oduna yerleştirilmiş, konmuşsa –
odunun her yerinde duman var ve her yerinde nur var-
hangi ilim ve teknoloji ile Allah cc dumana ışığı ve 
dumanı yerleştirmişse, insanın bedenine de ruhu öyle 
yerleştirmiş.

 Ruhda da Celal tecellisi olan cehennemi, panik ve 
panikatak gibi şeyleri+ ruhda da Cemal tecellisi olan 
sürur, neşe gibi şeyleri yerleştirmiş. 



Su buzun neresinde ise, ahiret de 
dünyanın orasındadır….


