
 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 Hayvanların da cüz’-i ihtiyarîleri  vardır.                                                                       

Cüz’-i ihtiyarî şimdiki zamana bakıyor.                                                                                          

Alt yapısı meyelanlardır, yani hislerin  cem’idir.                                                                            

Bu da bedensel ve hayvanî hislerde mevcut.                                                                                      

Akıl ise iradeyi veya irade, aklı  kullanır.                                                                     

Aklın tercihlerini irade ile  yapıyor.                                                                                                     

O zaman hislerin  dışa vuruşları          MEYELANLAR.                                        

Bunlarında dışa vuruşları           CÜZ’-İ İHTİYARÎ'dirler.               (S:465/233)                                                             

 His kendi  kendini inkâr etmez, edemez.                                                                       

Ben yokum diyemez. Çünkü yokum diyen var olan…                                                                                

O meyelanda: Cüz’-i İhtiyarîden  vazgeçmek, kullanmamak                                                               

bir üst makamın  tercihini gösteriyor. O da İRADEDİR.                                

İradenin sahası MAZİ- HAL- İSTİKBALDİR.                                                                            

Cüz’-i ihtiyarînin sahası  HALDİR Kİ       KİTAB-I MÜBİN’İN bizdeki  ifadelenişidir. 

                        (S: 212/ 234)  

     

Cüz’-i ihtiyarî         silâh-ı insanî 

(S.210: 212) 

     Kader         İslâmiyete        hâlî                                                                            

Cüz’-i ihtiyarî       imanın         vicdanî             (S:463/232)                                                    

Teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için       Cüz’-i ihtiyarî önüne çıkıyor.   

           (S:463/233)                       

 Kader            Nefsî gururdan                                                                                                         

Cüz’-i ihtiyarî            Adem-i mes’uliyetten kurtarmak için.                      

            (S:463/233)  

 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
        

 

Meyelan & tasarruf        Emr-i itibarîdir.              (S:447/236) 

 

Cüz’i-i ihtiyarînin üss-ül esası olan       meyelan        E.itibarîdir.         (Matüridîce)  

Cüz’-i ihtiyarînin üss-ül esası olan       tasarruf          E.İtibarîdir.         (Eş'ariyece)    

 

 

 Hayvanların amellerinin safiyetini bozan         iştiha sahibi bir nefsleri  

                                cüz’-i ihtiyarî olduğu.                                     

Demek; fıtrat-ı asliye olan fıtrat-ı selimeyi bozan,                                                   

safiyetini  ihlal eden  cüz’-i ihtiyarîleridir.                                                                       

Hayvanların da mazi ve müstakbelleri olmadığından                                                                       

cüz’-i ihtiyarîleri hazır  zamana bakıyor.                                                                      

Tercihlerini  hazır zamana göre yapıyor.                                                                                     

Hazır zamandaki tercihler    CÜZ’-İ İHTİYARÎ'dirler.                                                                             

O da hislerin hülâsasından çıkan                                                                                   

meyelanlarının  dışa vuruşlarıdır cüz’-i ihtiyarları….              (S:354/235)  

           

Melaikelerinde cüz’-i ihtiyarîleri var.                            (S:354/236) 

                                                       

Cüz’-i ihtiyarînin icada kabiliyeti yok. (S:464/236)                                                        

 " Cüz’-i ihtiyarînin  meydan-ı cevelanı,                                                                   

kısacık şu zaman -ı hazır ve bir ân-ı seyyaldir."                                                                                                                     

 Şimdiki zamana baktığı için  hayvanlarda kullanıyorlar.  

      

Bizim Kitab-ı Mübinimiz 

Cüz’-i  ihtiyarımız. İrade-i cüz’iyemiz. 

Bizim İmam-ı  Mübinimiz 

(S: 210/236) 

      ÜSS: Esas, asıl, kök, 

temel.    

                                  

                                  

ÜSS-ÜL ESAS: Hakiki sağlam temel.       

                           

                                                                                     

 

ESAS: Temel, kök, rükun, şart, hakikat  ve mahiyetler. 



            

            

             

İrade-i cüz'iye-i insaniye 

cüz'-i ihtiyarîsi  

Emr-i 

itibarîdir. 

HADSİZ BİR RAHMETE İNTİSAB ETMEK İÇİN KULLANIYOR.      
(L:230/237) 

GAYR-İ MÜTENAHÎ  BİR KUDRETE İSTİNAD ETMEK VE 

İMAN, CÜZ'-İ  İHTİYARÎNİN ELİNE VESİKA VERİYOR. 

CÜZ'-İ İHTİYARÎDE BU VESİKA 

 Geçmiş ve gelecek zamana nüfuz etmeyen         CÜZ’-İ İHTİYARÎ  

 Cüz’-i ihtiyarînin dizgini     CİSMİN VE HİSLERİN ELİNDE.   

İMAN İSE   Cismin elinde olan cüz’-i ihtiyarîyi kurtarıyor,              

                                     kalbe ve  ruha teslim ediyor.          

 (L: 230/237- S:210/236-S:467) 

 İstidatlarının yularını, cüz’-i ihtiyarînin eline vermiş.                                                            

Cüz’-i ihtiyarînin yularını da şeriatın; kelâm ve irade sıfatın eline vermiş.                                           

Bu da İRADE…                                 (İş: 73/237) 

                                                                                                                                   

Resul-ü Ekrem (A.S.M) efendimiz risaleti, cüz’-i ihtiyarîyle kabul etmişler.    

           (İş:49/237)                                                 

"Bizzarure herkes  kendisinde bir ihtiyar hisseder."                       (S:466/237) 

  HİS       İHTİYAR 

(S:466/ 237) 

(S:468/236) 



                Hattâ her şeyde bir nur-u kasd,                                                                                                   

      her şe'nde bir ziya-yı irade,                                                                                                              

      her harekette bir lem’a-i ihtiyar,                                                                                                                       

      her terkibde bir şu’le-i hikmet       

      

      

      

      

 Hem nur                                                                     

      

 Hem lem'a     

     

 Hemde şu'le     

      

                                    

 Fıtratta          israf ve                                     

 hilkatte         abesiyet olmadığına         

     

semeratının şehadetiyle                     

nazar-i dikkate çarpıyor. 

hepsi ziya ile kaim. En câmi’ 

ziya olduğu gibi, karşılığı da 

irade en câmi’dir.                                            

  (S:519/ 238)   

NUR                 KASD 

   ZİYA                      İRADE 

LEM'A              İHTİYAR 

ŞU'LE                  HİKMET 

Kavanin-i  mahsusa                 kasd             nur 

Nizamat-ı  umumiye             irade                  ziya 

Harekât-ı muttaride                ihtiyar                   lem'a 

Cam gibi, altında                  hikmet              şu'le 

   (S:523/238) 

        ZERRE    İKTİDAR         TEL                  İHTİYAR  

              ŞU'LE                 HAYAT  LEM'A                  ŞUUR 

 DAKİKA                 ÖMÜR  

(L:118/239) 

 



  

 

  

    irade ile               tanzim         etmiş    

ihtiyar ile               tezyin                                             

                           (L: 225/239) 

İhtiyar              sırr-ı teklife       bakıyor. 

İrade            hikmet-i imana 

(Ş:580/ 239) 

İhtiyar           kasde         bakıyor. 

irade            meşiete   

                       

 (Ş:654/239) 

"İhtiyarı tazammun eden niyetin 

tesiri azalır."                                                                          

Niyet             ihtiyarı  içine  alıyor.                        

Niyet daha câmi’                                          

                        (HŞ: 143/239) 

       İlm-i ilahî,                   

                     

ihtiyarımıza taalluk 

etmiş.                                            

(S: 466/239) Cenab-u Hakkın(cc) 

                           

ihtiyarî var.                                                   

 (S: 543/ 240) 

Kader       nefsi gururdan                                                 

       Cüz’-i ihtiyarî         adem-i mes’uliyetten   

(S:463/ 240) 
 İnsanın elinde           cüz’-i ihtiyarî  var.              

(L:131/241) 

Tek bir silâh-ı insanî olan o cüz’-i ihtiyarî        hem nâkıs    

                     hem kısa                                       

                    hem âciz,    

                    hem icadsız    

                     hem noksandır.  

         

(L: 229/241) 

olduğundan   

kesbten başka 

birşey                           

elinden gelmez. 

Cüz’-i ihtiyarî        silah-ı insanîdir.                           

hem acizdir. Çünkü  emr-i itibarîdir. 

hem kısadır.                                                                 

Çünkü şimdiki zamana  bakıyor. 

   

 (S:210/ 240) 

Kurtarmak                     

içindir. 



 

 

Nâkıstır 

kısadır 

âcizdir 

icadsızdır 

noksandır 

zaiftir 

Cüz’-i  ihtiyarînin   

sıfatları 

(S:210/243) 

 "İnsanın ihtiyarî eserindeki adem-i kemal, cebr-i nefy, 

    ihtiyarı  isbat eder.    

        (HŞ; 137/242) 

Büyük 

âlemde

 

   

Kitab-ı 

Mübin 

Küçük 

âlemde

   

Cüz'-i 

ihtiyarî 

Büyük 

âlemde  

İmam-ı 

Mübin 

Küçük âlemde 

İrede-i cüz'iye-i 

insaniye 

(S:210/243) 

"Şu meyelanlar bütün birer                  emr-i tekvinî  

            birer                   hükm-ü Yezdanî  

                              birer                   fıtrî şeriat   

           birer                  cilve-i irade                                        

     ( S:701) 

İrade-i  ilahî nedir?               idare-i ekvanî  

 vicdandaki tecelli aynen böyle    cilvelerdir ki:              incizab ve                                         

                             cezbe 

CÜZ’-İ İHTİYARÎ          Sanki daha çok cisme, 

dünyaya ait işlerin tanziminde kullanılıyor. 

Ve aynı zaman da hayvanî hislerin 

tatmininde görünüyor.   (İm: 66/243) 

 



            

             

     

     

     

     

     

 İhtiyar         dünyada (âlem-i şehadette)                              
irade       Âhirette (âlem-i batında,     
melekûtde)  kullanılıyor. 

           İhtiyar&İrade          iki göz gibi.                                 
Deccal ve Süfyan  ve Yahudilerin  ihtiyar  sahibi 
olduklarını, iradelerinin iptal edildiğini…. 

İhtiyara      cüz’-i deniyor. Çok az yerde                               
cüz’-i irade-i insaniye deniyor.                                                 
Demek iradenin cüz’isi yok. Çünki oradaki 
taayyün ve teşahhusten geldiği için  irade var. 
Üstad tek yerde  S: 468'de:  İrade-i cüz'iye-i 
insanîye kullanıyor.  Bu da Emr-i itibarî  
manası olan  Mec'ul  manasında. İrade,                           
irade mahiyetinde  olduğu.  

 

İHTİYAR           zekavete. Mevcuddan seçmek. 

Mülk tarafım. Zahirdeki imanıma.                                                          

İRADE             Akla. Gaybi ortaya çıkarmak. 

Melekût tarafım . Bâtın imana                                                                             

Kader : Evvel+ Âhir+ Zahir+ Bâtın isimlerine  

câmi’, câmi’-ül hakikattırlar.   

  İRADE            dileyen,  eşyanın zâtına, 

ruha, Allah'a iman ederiz.                                                                                      

İHTİYAR              Seçen,  eşyanın sıfatına, nefse,  

imanı tercih ederiz.                                                                              

Kader melekût tarafından                     bakmaktır.                                             

Cüz’-i ihtiyarîde  mülk tarafından 

 İmanın hakikatini       halî                                               

 İmanın mahiyetini     vicdanî   

         

         

 boyutlarından yaşar.                      

CÜZ’-İ İHTİYARÎ: Rabbimin irade 

ettiklerinin içerisindeki 

tercihlerimdir.                                            

İRADE İSE: İmanın 5 esaslarını 

ruhuma mal edip, hayata 

tezahürlerinin halet-i ruhiyesinin 

zeminidir.                                                   

      KADER       BÂTINA                       

CÜZ-İ İHTİYARÎ       ZAHİRE 

İsteyerek suç işlemek suç değilse, 

suç nedir?                                             

KADER: Allah-melekût ve mülkün  

insanda yorumlanması,                                   

İRADE ise şuurlu kabullenmek, 

CÜZ’-İ İHTİYAR  bunları fiile 

tercih etmek.                             

CÜZ’-İ İHTİYAR          Mülke dönük 

İRADE İse              Kadere dönük                      

cüz’-i ihtiyarımızla 

yorumlayamadığımız  eşyayı, 

irademiz kaderle yorumluyor. 

Cüz’-i ihtiyar          KİŞİLİĞİNİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN 

İRADE             Allah'taki karşılığına sahiplenmek. 

İnsan o kadar cahil ki iradesinin ve ihtiyarının                          

varlığını bile bilmiyor.                                                                                                     

 Kaderin karşısına             cüz’-i ihtiyar                                                    

 İradenin karşısına            Zât-ı konmuş.  

    13.DEFTER                                                                           

HASAN AKAR 

 

 


