
 

 

➖PENCERELER➖ 

Risale-i Nur'da ne çok pencere var değil mi? 

Her kelime bir pencere 

Bizi kendi hakikatimize açıyor. 

Pencereden temâşâ edilir. Nur alınır. İçerisi 

nurlanır. Havalanır.... 



Risalede her pencere kendi hakikatimize açılan bir 

nazar ediş.  

Dışarıya gayra değil ama bendeki bene, tılsıma... 

Ondandır âfâki okursan 

başkasına okursan pencerelerden kendine 

bakamazsın 

İç âlemine okursan, enfüsî okursan bak o 

pencerelerin içinde daha ne pencereler var. 

Bir nazarım dünyada pencerelerden bakış hakikate 

mânen gidiş..  

Hatta melekiyet kesbeddiyse  ruh dahi kuş misali 

pencerelerden hakikat âlemlerine havalanıp yine 

geri geliyor. 

Ruhun kapıdan çıkmasıysa dönmemek üzere 

vefat... 

Ruhumuza açılan hakikat pencerelerinden güzel 

âlemlere nazar etmeli, oralara alışmalı ki 

kapıdan çıktığımızda gideceğimiz yer de âşinâsı 

olduklarımızdan gayrı değil. 

Fevki olabilir ama gayrı değil. 

 



Pencereden lillah için kıymetli büyük meleğe hoşça 

bak... 

Ondaki hassasiyeyi gör ki,sana kıymet verdi 

Sen küsme diye Rabbine soru sordu? 

Onu Allah için tanı ve sev ki 

verdiğin kıymet takdir edilsin. 

Pencereden teselli verici gördüğün Allaha hürmetli 

melek  

kapına zulüm göndermez. 

 

 

 

(Tefekkür) 

Musa as asasını kızıl denize vurdu firavunu o 

denizde helak etti  

Bizim asayimusa mız da firavun nefsimizi onun 

tebaiyetini İle birlikte kızıl deniz kızıl kitaplarda 

helak ediyor  

Kâfirleri susturuyor 



Belkide Risale i nurun açılmasına vesile asa yi 

musa olabilir 

Tefekkür  

İnsan sevdiklerinin kendisini sevmesiyle mutlu 

oluyor  

Demek her sevilmek mutlu etmiyor. 

Bir sevgili varki sonsuz seviyor  

Bende onu çok seviyorum. 

 

(Tefekkür) 

dunyanin donmesiyle gunesten aldigi ısı ve ısigi 

külli intazamin ağacin çekirdeğine ilka edilen 

poramram vakit ayinesinde ortaya çikmasi.agacin 

namazi. 

söz.44 de şu kasr ı kainatin intizami hakimanesini 

müşahede edip sani i zülcelal in vahdaniyetine 

şehadet etmek ....kitabi kainatin tercümani ayati 

olan Muhamed i arabi a.s.m in risaletine şehadet 

etmek demek olan mağrib namazi diyor. 

namaz vaktinde miraçta zamansiz ve mekansiz 

kelam ve ruyetini şereflenmiş. 



nuru muhammediye ilka edilenlerin vakit 

ayinesinde ortaya cikarilarak Ahmed de 

gorunmesidir. 

namaz vakti miraçda yaşadiklarimizi hatirlama 

aslinda 

vakit aralarinda alemi sehadette ahmedi 

yasiyoruz. 

ama namazda nuru muhammediden 

cikartabildigimiz defineler kadarini. 

 ama namazda nuru muhammediden 

cikartabildigimiz defineler kadarini. 

surekli muhammed asm risaletten aldigini 

ahmadde gormek icin namaz gerek. 

gunes dunya donuyor ama cicek ondan poragram 

almassa cürüyor. 

[25/sen sadece alemi sehadette suretini yaşamak 

icin geliyorsin 

sen sureti yaşarken ayni anda zamansiz mahiyetin 

kelam ve ruyeti ile serefleniyor. 

sende sureten secde diye gorunuyor. 

 



(Burada rü’yetullah mı müşâhedetullah mı) 

Efendimiz sav miraçta çok meratib-i külliyeden 

geçtikten sonra sonsuz sırları müşahede den sonra 

*rü'yet-i cemaline* mazhar oldu değil mi. 

Ona sav nasip oldu. Beka kapısı açıldığı için ahiret 

kapısı açıldı. Bu konuda burada rü'yet ifadesi 

mecazdır diyen de var ama Efendimize sav has 

belki mi'racta rü'yetullah. 

Yalnız miraçtan gelirken kapıyı açık bıraktı. 

Ama burada bizim için müşahedetullah üst sınır 

old. için Rü'yetullah ahirette. Böyle anlıyorum. 

Eksik ya da hata varsa düzeltin inşaallah. 

 

*PAKETİ AÇTIN MI* 

 

İnsan bir çekirdek ya! 

*Kabuk bura cinsinden.* 

İnbisat edeceği şecere de ahirete, bekâya açılan 

cinsten. 

 



Çekirdek kabuğundan çekirdekliğinden geçmezse 

kendini *terk etmezse* çürüyüp tefessüh edecek. 

 

*Ademe vücud rengi verdiği için kendi çukurunda 

bozulacak.* 

*Kabir, cehennen çukuru..* 

 

Ama çekirdek çekirdekliğinin farkına varıp 

*bismillah* ile 

kendi *hakikatinin anahtarını* açarsa  

*Şecere-i hilkat* yolunda inbisat edecek. 

Bura cinsinden olana çekirdekliğine *varlığını 

bağlamadığından* hiçliğini bilecek tılsım açılacak... 

 

Bekaya giden yol fenâ kapısından geçiyor. 

 Fâni olma, 

İfnâ makamı... 

 

Nasıl ki insan çekirdeğinin buradaki hali bura 

cinsinden 



*Berzah âleminin de küre-i arza açılan kapısı kabir 

toprağı cinsinden.* 

 

Buradaki mümin insanın çekirdeği tuba ağacı 

olmaya filizleniyor. Berzah perdesi aralandığında 

burada toprak görünen *kabrin hakikati 

*cennetten bir bahçe oluyor.* 

*Cennet bahçesi tuba ağaçlarını ister.* 

Bu tuba ağacı içinde *cennetin* dahi programını, 

*âlemini* taşıyor. 

 

Çekirdeğin dışı kabuğu benim beşeriyetim. 

Kendimi kabuktan ibaret zannediyorsam(!) 

Kabir toprağının ötesine geçemeyeceğim zannı 

nefsi çok korkutur. 

Kendini kışırda boğma hali. 

*Taakkul berzahından dünyada geçersem 

çekirdeğimin hakikati buradan açılıyor.* 

Kışrın içinden lübbü asıl cevheri buldun ya!  

Kabuğu neylesin insan insanlığını bulunca... 



*Paketin içindeki mücevheri bulanın gözü gönlü 

paketi arar mı?* 

 

SELAMUNALEYKUM 

 

NASILKI BIRYERE YOLCULUGA ÇIKTIĞIMIZDA 

NAMAZI SEFERI OLARAK KILIYORUZ YA, 

ISTE DUNYA DA RUHLAR ALEMINDEN YOLA 

CIKTIGIMIZ,BIR MUDDET DUNYADA KONAKLAYIP 

AHIRETE GIDEN BIR YOLCULUKTURYA,BU 

YOLCULUKTA DUNYA ZEVKLERINI SEFERI YAPALIM 

KISA VE OZ OLSUNKI KABIR ISTESYONUNDAKI 

CENNETE GOTURECEK UCAGI KACIRMAYALIM 

AHIRET AZIGIMIZI HAZIRLAYALIM,BIR ANI SEYYALE 

OLAN OMURUMUZU 80 SENE OLDUGUNU 

DUSUNUP 

EGLENCELER. VE OYUNLARLA ÖLDURMEYELIM 

YOKSA DUNYADAN CENNETE 2 AYLIK BIR MESAFE 

VAR BIR GUNU  60, 80 SENE,DUNYADA GECICEK 

KABIRDEN SONRA 59 GUN VAR 60 LA ÇARPSAK 

UZUN BIR YOL INSALLAH BILETI NAMAZ OLAN 



UCAGI KACIRIP YURUMEYIZ ,DEYILMI, NEFSIN 

ISTEKLERINI SEFERI DUNYA SAFALARINI SEFERI 

YAPALIM,BIRSAAT UĞRASIP BIR DAKKA'DA YEMEK 

GIBI ,TV SEYRETMEK GIBI BUNLARI KITAP 

OKUMAYA ÇEVIRELIM DERSE GIDELIM IBADET 

TEFEKKUR YAPALIM 

ÇUNKI 

GERI DÖNUS YOK 

Rahmet karabulutlardan iner pembe bulutlardan 

inmez,Allahin rahmetti,musibet ve hastalik 

bulutlariyla iner,kim o bulutun altindakine dua ile 

yardimlasmak ile o bulutun altina girse o rahmet 

yagmurundan gunahlari yikanir,imani yeserir,Allah 

icin yardim eden dostlari da Allah bos 

cevirmez,zaten ,yardim etmeyende o rahmetten 

mahrum kalir 

ALLAHIM RUHLAR ALEMINDEN BASLAYIP EBEDE 

GIDEN YOLCULUGUMUZDA 

BIZI SENDEN GAFLETTE BIRAKMA,RASULUNU 

SAV.DOSTLARINI USTADIMIZI,KUR ANI RISALE I 

NURU ,VE RISALE I NURUN SAHSI MANEVISINI 

YANIMIZDAN AYIRMA,KABIRDEN SONRA BIZE IYI 



ARKADAS OLACAK,RIZIK OLACAK ,ELBISE ,BARINAK 

OLACAK BURAK OLACAK ISIK NUR OLACAK 

,HERSEY BIRYANA SENIN RIZAN OLACAK. HZ 

MUHAMMEDIN ŞEFAATINI. KAZANDIRACAK 

AMELLER NASIP ET,ALLAHIM BEN KÖRUM 

SAGIRIM CAHILIM ACIZIM FAKIRIM GUNAHKARIM 

SEN NASIP ETMEZSEN BEN KOLUMU 

KALDIRMAKTAN PARMAGIMI OYNATMAKTAN 

ACIZIM,NASIL ELDE EDEBILIRIZ 

IKI CIHANDADA IYLIK VER GORDUGUM 

GORMEDIGIM 

DOSTLARINI KULLARINI YARDIMCI GONDER HATTA 

BUTUN SEBEPLERI KALDIR ARADAN BIZ HALILIN 

GIBI YANLIZ SENDEN ISTIYORUZ,HABIBIBIN GIBI 

,SADE KENDIMIZE ,AILEMIZE DEYIL ONCE BUTUN 

MUSLUMANLARA ICINDEDE BIZE VER,TUT 

ELLERIMIZDEN ALLAHIM ACI BIZE,AFFET BIZI SEN 

AFFETMEYI SEVERSIN. BIZIDE AFFET,SANA RESLIM 

OLUYORUZ SANA TEVEKKUL EDIYORUZ, 

BIR DUNYA DOLUSU FANI DOSTLARIMZ OLSA SEN 

DEN BASKA KIMSEMIZ YOK 

SEN SEN YANLIZ SEN VARSIIINN ALAHIIIMM 



 ISAN SEVDIGININ SEVDIGINI SEVMEDIKCE 

O SEVGI NOKSAN OLUR 

HZ MUHAMMED ALLAHI OKADAR COK SEVIYORKI 

ALLAHIN COK SEVDIGI KULLARINI DA NEFSINDEN 

AILESINDEN ÖNDE SEVMIS ,BIZ SEVIYORUM SENI 

YA RASULLALLAH DERKEN UMMETINI 

,SEVMIYORSAK DEMEK ONU YETERINCE 

SEVMIYORUZ,YARADILANI YARADAN ADINA HOS 

GORMUYORUZ 

BISMILLAH DEYIP VERIYORMUYUZ 

GERIYE BAKALIM EGER TESEKKUR ETMEDIGI 

,MINNET ETMEDIGI ICIN YARDIM ETTIGIMIZ 

HEDIYE VERDIGIMIZ SEVDIGIMIZ INSANLARDAN 

SIKAYETCIYSEK KUSURA BAKMAYALIM BISMILLAH 

DEYIP ,MANASI OLAN ALLAHIN ADINA 

VERMEMISIZ,BIZ BIR ULAKTIK,TEK DUSUNCEMIZ 

YARADANI MEMNUN ETMEK DEYILMIYDI,E 

,OZAMAN BU DARGINLIKLAR NIYE 

YANLIZ KALMISSIN 

RABBIMDEN EMANETINI NEFSIMIZ HESABINA 

GOTURUP IHANET ETMIŞIZ,AFEET ALLAHIM 



INSANLARIN TESEKKURLERI SANA OLSUN SENIN 

OLMALI BIZ SENIN RIZANI ISTIYORUZ 

BIZI SANA YAKIN EYLE NEFSIMIZI SANA UCURAN 

BIR BURAK EYE YARABBIIMM 

 ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMED  

 

 ALLAHIM AFFEETT 

 BU KARDESLERIMI  

ICINDE DE BENI HIDAYETINI SALAHATINI VEERR 

ALLAHIM DUA ETTIREN DE SENSIN BEN DEN HAYIR 

GELMEZ ŞER GELIR,KABUL BUYUR DUAMI 

BURADAKI KARDESLERIMI NUR VE DIYER CEMAAT 

TARIKATTEKI ORTADAKI,KARDESLERIMI DE 

,CENNETINE LAYIK EYLE CEHENNEMINDEN AZAT 

EYLE MAHBUBLARINDAN EYLE HUZUR SIFA 

MUTLULUK VER 

ALLAHUMME SALLI ALA SEYIDINA MUHAMMED 

: Allahim dunyada paşa Ahirette geda dilenci etme 

yarap,dunyada tok ahirette ac etme bizi sana 

sevgine doyur,senden baska sebeplere ,birakip 

alçaltma,bizi senin kapini calip senden isteme 

izzetini nadip et aramiza araci birakma 



 

*VİTRİNE Mİ TÂLİBSİN* 

 

(Önce nefsime) 

 

Vitrinleri alabildiğince süslenmiş, haraketli 

caddelerin, bol ışıklı mağazaları  

Ve yaşı her ne kadar büyük dahi olsa ruhu kemale 

eremeyen, çocukluktan çıkamamış emmâre nefis! 

Ruhunu tüketimin câzibesiyle doyuracağını 

zannediş belki de tükenişin ta kendisi. 

*Dükkan olsun ya da insan..* 

Vitrinine fazlaca özen gösteriyor, oraya çok 

harcama yapıyorsa 

*(maddi ya da mânevi);* 

Ondan uzak durma temâyülü  gelişiveriyor 

insanda. 

 



Vitrinine fazlaca masraf yapılmış lüks dükkandan 

alacağım alelâde bir ürüne nasıl ki bu masrafın 

bedeli yüklenecekse, 

beşeri yönüne fazlaca ihtimam gösteren veya 

*mânevî hallerini kerâmetvârî bir tarzda şahsî 

dükkânında pazarlayan(!)* 

kendine dâvet edene de 

davete icâbet edene de 

nefis bu pazarlama ücretini biraz pahalıya 

mâledecektir. 

Lâkin bu pazarlayış hakiki elmas arayıcılarını ise 

cezbedemeyecektir. 

 

Vitrine önem vermeyen ciddi hakikat 

arayıcılarından isen 

*ümmî bir Bekir ağa da gelir biiznillah seni bulur.* 

*"Nurların irae ettiği miftahları gördüm ve 

gösterildi. Anladım ki bu anahtarlar ile icab eden 

kapıları açıp o Nurlara ehil olan kardeşlerimi –min 

gayr-i haddin– arayıp bulmak vaziyeti âdeta bana 

emrolunup o Nurlardan güneş gibi nur saçılması 



hususunda ben de bu hali kendime vazife 

addettim.*  

 

   *O Nurlardan almış olduğum anahtarları teslim 

ile hain-i din olan mülhidlerin elleri 

kımıldanmayacak derecede kırılması için hamden 

lillah bu kardeşlerimi arayıp buldum. Emanetullah 

ve emanat-ı Peygamberînin (asm) gayet parlak 

yakut ve zümrütten kıymettar olan hazinelerini o 

zatların ellerine teslim ettim. Elhamdülillah Cenab-

ı Hak muvaffak etti.* 

Risale-i Nur - Barla Lâhikası(54) 

 

*Asıl kıymetli taşlar; elmaslar, yakutlar, pırlantalar, 

sarraf tarafında muhafaza edilmekle beraber 

alıcısına özel çıkarılır, takdim edilir.* 

Yani vitrin aramak yerine ehlini aramalı. 

Üstadın kendisinde küçük kerametler arayan 

stajyer avukata verdiği cevap vitrin arayıcılarına ve 

şahsî dükkânına çağırıcılara şamar olacak cinsten. 

 



*"Bir adamın çok sevdiği, sevimli, sevgili bir tek 

oğlu varmış. Adam bu kıymetli yavrusuna, çok 

değerli bir hediye almak için, kuyumcu dükkânına 

götürmüş, Çok çeşitli elmas  ve mücevherattan 

hangisini beğenir ve isterse oğluna alacakmış.* 

 

*"Mücevherat dükkânında, kuyumcu adam, 

dükkânı süslemek için; tavana, çok çeşitli 

renklerde, kırmızı, yeşil, mavi, mor, pembe, sarı 

her renkte büyük balonlar asmış. Çocuk dükkâna 

girince mütemadiyen tavandaki balonlara bakarak, 

'Baba ben bu balonlardan isterim' diye tutturmuş, 

başlamış ağlamaya. Adam, 'Oğlum, ben sana çok 

pahalı ve kıymetli, elmas, mücevher alacağım' 

diyormuş, Çocuk ise, 'Ben balon isterim' diye 

ağlayıp duruyormuş. Bu misali bana anlatan 

Bediüzzaman, sözlerine devamla:* 

 

*"Ben Kur'ân'ın elmas ve mücevherat dükkânının 

bekçisiyim, dellalıyım. Ben baloncu değilim. Benim 

dükkânımda, benim pazarımda, Kur'ân'ın ebedi ve 

ölümsüz elmasları var. Ben bunlarla meşgulüm. 



Ben Kur'ân nurunu ilân ediyorum, balonculuk 

yapmıyorum' dedi.* 

Son Şahitler  

 

 

 Ve kendini sîgâya çekmen lâzım olan üç mühim 

soru: 

1. Balonculuğa mı heveslisin Kur'an'ın mücevherat 

dükkânının dellallığına mı? 

 

2. Balonlara mı tâlipsin Kur'an'ın elmas ve 

mücevherâtına mı? 

 

3. Baloncuları mı takiptesin Kur'an'ın dellâlını mı? 

 

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ 

incir yavrusuna süt nar ise yavrusuna şarab i 

kevser veriyor.Allah cc. ikdidar ve ihtiyarini birakip 

acz ve fakr manevi rizk memesine ağzini dayayan 

kuluna tipki incir gibi bir memeden süt yani 



marifetullah diğer memeden şarab i kevser 

muhabbetullah akiyor.Gul fabrikasi muhabvetullah 

memesinden nur fabrikasi marifetullah 

memesinden içiyorlar. 

muhabbet ve marifet isteyen acz ve fakr bilmesi 

kafi. 

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

Beynimizin içi kapkaranlık ama ne garibtir ki 

dışarıda göz aynamızdan yansıyanları beynimizin 

arka kısmında seyrediyoruz. Ama maddi yapı 

itibariyle yine karanlik beynin içi. 

Karanlık bir beynin içinde nurlandırıyor Rabbim 

bizi. 

 

 



 

 

 

Yazarken hayal ediyorum ki Risalelerin yeni te'lif 

edildiği elle çoğaltıldığı eski zamandayım. 

Sanki hakikatleri yeni okuyorum. 

Elbette ki zâhirde milyonlarca Külliyat tab'edilmiş, 

basılmış, teksir edilmiş. 

*Peki benim âlemlerimde?* 

Bu soru yankılanıyor içerilerde... 



Sözler'i kendi içimdeki kâinata ne kadar 

okutabilmişim. 

Ne kadar dinletebilmişim? 

Hep düşünürdüm Hüsrev ağabeyin Risaleler bu 

kadar yayılmışken hâlâ elle aslına sâdık Kur'an 

hurûfuyla yazmaya kat'î teşvîkini. 

Kendimde bulduğum cevap 

bu oldu... 

Dışarıya okuturken başlangıçta kalemle intişar 

olmuşsa 

Şimdi yazarken de kendi âlemlerime nakşediyor 

olmalıyım inşaallah. 

 



 

Bismilahirrahmanirrahim  

Tefekkür  

Her yağmur tanesi için bir melek yaratılıyor  

Bir su damlasına binip o yagmur damlası başka 

damlalara karışmadan yere selametle 

indiğindirildiğinde o melek Alkışlıyor ve 

bütündamlalardaki  melekler beraber Allah ın 

sanatını Alkışlıyorlar ve o melğe  kıyamete kadar 



sıra gelmiyor dakik ve anlık her damlaya yeni bir 

melek  

 

İnsanda bu melek misali bir su damlasıyla yaratılıp 

dünyaya indiriliyor ruhu verilip cismaniyet 

aleminde cisim giydiriliyor 

İnsan olan insanlar hayatı bir gökten toprakga inen 

Nisan yagmuru gibi hayatının başlangıcından  

hitamında toprağa düşene kadar Allahın sanatını 

alkışlar  

Nezaret ettiği sudan başlayan tarla olan toprak 

misali anasına düştügü gibi su ve topraktan 

yaratılan nefsi de toprağa düşer  

Alkışlar eşliğinde âhiretine gider  

Bizde Alkişlamalıyız Allahın kusursuz sanatlarını 

hayatımız boyunca  

Gök ve yerin izdivacında Bahar Şenliği sanatlara 

esbab oldugu gibi  

Ruhlar Alemiyle dünya aleminin izdivacından  haşir 

baharında dunya tarlasında atılan tohumların 

ahiret manzaralarını levh-i mahfuz resmi geçidini 

alkışlamak görmek muhteşem olsa gerek. 



Tefekkür  

Risale i nurda yer ve göğün izdivaci geçiyor  

Gök erkek se yer kadını temsil ediyorsa  

Yer küre nin her yeri ni kök kuşatmıştır kaplamış tır  

Erkek kadının koruyucusu olmalı  

Hanımında baharlara vesile olmalı  

Kadın zevcin âhireti olmalı cennetti olmalı  

Erkek bu gözle eşine bakmalı  

Eger o zevcesini iyi kaplamaz kusatmaz sevgisiyle 

duasıyla yeşermesine vesile olmazssa kendi ve 

zevcesininde âhiretine zarar verir. bazan güneş 

açmalı bazan yağmalı bazan gece gibi dinlendirici 

olmalı. 

Eşine verdikleri ahirette ona bir cennet baharı 

olarak döner.  

Kadın da toprak gibi verimli deniz gibi tebessüm e 

tebessümü yansıtabilmeli  

Bilmeli ki eşi onun çatısıdır . Korumasıdır o olmasa 

üzerindeki yaşayan latifeler sanatlar fezaya uçmak 

gibi olur ahirette elinde birşey kalmaz. Gercekte 

karı ve koca kıymetlerini hiç anlayamıyorlar. 



Ene bir deniz olsa had sınırını aşsa ozaman 

tusunami olur yerşeyi yutar harab eder 

 

     KAN GRUBU MÜZÂKERE 

Kan gurubu özelliklerini düşündümde 

Üstad hz leri nin halının 0 gurubuna benzettim 

Risale ı nurun şahsî manevisi nin kan gurubu da 0 

özelliklerini taşıyor gibi 

0 hiçlik makamı 

: 0 herkese verir Yanlız kendi gurubundan  alır 

 Üstad kimseden birşey almazmış 

Hatta ikram edermiş 

 Kimseye soru sormazmış 

Herkes ona sorarmış 

 İhlas düsturları kimseden birşey beklemeden 

Allah için yapmak 

Allah için vermeyenden almamak 

 

Kendi gurubundan almak 



Diğer guruplar var 

Ab gurubu 

 Her gurupdan alır sadece kendi gurubuna verir 

 

Yalnızca kendini düşünen nefis 

A gurubu ve b gurubu da hem 0 dan alır hem kendi 

gurubundan sadece kendi gurubuna verir kendini 

ve ailesinin ekseninde olan gurup 

 Sonuç itibariyle nur Şakirt leri şahsî manevisi 0 

gurubu 

Kendi gurubu ne olursa olsun nurlara giren 0 da 

kan gurubuna yanı ihlas damarlarında dolaşıyor 

Herkes aynı nimetleri yiyor ama kiminde 0 kiminde 

a b ab kan oluyor 

gruplar 0'dan türemişmiş 

Bir de entersan bir şey bu kan grubu dahi 

değişebiliyormuş zamanla 

 Aslında kan gurubu nun maddesel niteliği deyil 

hallerindeki manevi dersler 



Kan grubunun değişmesi zaman içinde 

olabiliyormuş. Bazılarında rastlanıyormuş. 

"0" hiçliği temsil ediyor ya 

 göre Hz Adem'in kan grubu 

i: Aslımız... 

 Aslımıza dönüşümüz hiçten korkmamakla, ademe 

vücut rengi vermeyi bırakıp hiçliğimizi bilmekte 

yatıyor. 

Şahs-ı mânevîye dahil olmanın bir yolu fâni 

şahsiyetimizi o havuzda eritmek ya 

[O zaman Âdem Safiyullah makamın oluyor 

Asla rücû 

4 kan gurubu 4 unsur var 

 Makam orada kalmıyor zaten o çekirdeğin dahi 

çekirdeği var. 

Nur-u Muhammedî sav 

Asıl neseb 

[ Hava su toprak ateş 

[: Toprak 0 gurubumu 

: Hava ya verir 



: Su ya verir 

: Ateşe verir 

 Yoksa alırmi 

: Havadan alır sudan alır 

: Büyük insan olan kainat 

: Nehirler damarları 

: Su kanmı olur 

: Her şeyin içinde olan şey 

: Hava mıdır 

[07/: Toprak herşeyi dışarı ediyor  

Veriyor 

: Alır gibi görünüyor 

: Fakat almıyor inkılab oluyor daha iyisiyle veriyor 

: Yiyecekler alıyor kanolarak veriyor 

 Toprak ışık hava su alıyor 

Patlıcan biber domates vs... 😋 veriyor 

: Su özünde hava oksijen hidrojen var 

: Ateşte oksijen azot mu var 

: Yanlısı varsa duzeltın 



[ Toprak da da Esir gaz su tas toprak 

[07/02 23:38] Nilgün: Özünde hava var 

: Toprak 0'ı temsil edebilir çünkü küre-i arzın 

temeli taş 

Toprak da taşyan geliyor 

 Hz Adem den önce topraktan önce taş taştan 

önce su sudan önce gaz gazdan önce esir vardı 

 0 hava ya benziyor 

: A gurubu ve b gurubu da biri ateş biri su 

: Ab toprak 

: Toprak nefis topraktan yaratılan bir varlık 

 Sizde fikrinizi yazın 

: Mesela aynı seyi yiyen iki insan farklı kan grubu 

ikisinde farkli şeye dönüştürülüyor 

: 0'a 4 elementten birinin rengini vermek adem 

vücut rengi vermek bence 

: Ademe 

: 0 siyah gibi 

: Bütün renkler onda göründüğü gibi (renklerin 

aslı) 



 zihnimi soktun bir vartaya  

0 tüm elementlerin çekirdeği olmalı haddizatında 

hepsini ihtiva ediyor. Ama hiçbiri değil.  

Siyah... 

Âdem as.'ın üzerine konmuş nur gibi. 

Bütün elementlerin üzerinde şekillendiği zemin. 

: Sayıda 0 bir değeri yok gibiyken sayıların başında 

 

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧 

Rüyamda abdest alıyordum ezan okunuyordu 

bende eşime şöyle diyordum 

 

Madem ölüm ölmüyor ve ecel gizlidir, her vakit 

gelebilir. Ve madem kabir kapanmıyor; kàfile kàfile 

arkasından gelenler oraya girip kayboluyorlar. Ve 

madem bu hayat-ı dünyeviye gayet sür'atle 

gidiyor. 

Söz bitti deprem salladı Allahın izniyle  

Uyandım 

: Hep Risale i nuru yaşayarak öğreniyorum 😊 



: İnsan hasta olduğunda sıtma tutar  

Ateşi çıkar 

Ak yuvarlar kendi etrafında hızlı şekilde dönerler 

bu esbab dan sebepten vücud ısınır ateşi çıkar 

vicut ısınınca üşümeye başlar ve titrer mikropları 

vicuddan atmak için  

Dünyada sıtma olmuş titriyor günahları ve 

günahkarları üzerinden atmaya çalışıyor  

İnsan kendi etrafında bir dönüp hızlı bir şekilde 

tövbe etmeli lailahe illa ente subhaneke inni küntü 

minezzalimin demeli 

Vicut terler ateş düştükçe  

Burada yagmur yağıyor  

Biryandan ALLAH ın gazabı 

Bir yandan ALLAH ın rahmeti  bereketi 

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧 

 

: Dün bir kardeşler yazışıyorduk 

 Durun göndereyim 

: Fakat o biçarenin 



 iki elinde 

 iki ilacı vardır ki,  

 

onları eğer istimal etse,  

 

biiznillah o iki yara,  

👉iki kırmızı güle  

inkılab ederler.  

Mesnevî-i Nurîye(Bd.)(sh:490) 

 İki yara  

İki kırmızı güle inkılab eder 

 Öyle tatlı hissiyat ki tarif edilmez 

Geçmişim O'ndan 

İstikbalim O'na 

: Gül manası açtırılmış... 

 Şu kelâm-ı tevhidînin, onbir kelimesinin her 

birinde *birer müjde* var.  

Ve o müjdede *birer şifa ve o şifada birer lezzet-i 

maneviye* bulunur. 



: BİRİNCİ KELİME:  *َهّلالَ ّالِا َهَلِآ َال* 

 

  ُ da şöyle bir müjde var ki:  

 

*Hadsiz hacata mübtela*,(fakr yarası) 

*nihayetsiz a'danın hücumuna hedef* (acz yarası)  

olan *ruh-u insanî* şu kelimede  

öyle bir *nokta-i istimdad*(fakr) bulur ki, bütün 

hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını 

ona açar  

ve öyle bir *nokta-i istinad* (acz) bulur ki,  

bütün a'dasının şerrinden emin edecek bir kudret-i 

mutlakanın sahibi olan kendi Mabudunu ve 

Hâlıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir, 

Mâliki kim olduğunu irae eder.  

Ve o irae ile, kalbi vahşet-i mutlakadan ve ruhu 

hüzn-ü elîmden kurtarıp, ebedî bir ferahı, daimî bir 

süruru temin eder. 

Mektubat - 223 

{Al sana bir gül-ü Muhammedî} 



: Gül bahsi geçmişti 

 Tevafuk okuduğum yerde gül-ü muhammedî geldi 

Ve kardeş bana burayı göndermişti 

: Ne tevafuktur ki  

Bugünkü okuduğum Asa-yı Musa yerimde de 

burası geldi 

: Hissiyatımı paylaşmak istedim 

: Elhamdülillah 

 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

 

Fakat o biçarenin iki elinde iki ilacı vardır ki, onları 

eğer istimal etse,  

biiznillah o iki yara,  

👉iki kırmızı güle inkılab ederler.  

Mesnevî-i Nurîye(Bd.)(sh:490) 

 

Burası var ya hakikat tansiyonumu düşürüyor. 

İki yanımda dehşetli yara 



İki kırmızı güle inkılab etmesi 

Nazarım 

Uyku içinde lehv (oyun) olan dünya hayatına 

bağladığın kalbin iki yanı yaralı 

Sağdaki yara fakr 

Soldaki yara acz 

Acz derinden derine kanatıyor. 

Fakr da çıban gibi yayılıyor. 

İçeriden çökertiyor. 

İki elinde ilaç 

Kur'an'ın şifâhenesinden 

Tâlimi 

Onu kullanınca yaraların kırmızı güle dönmesi: 

Nur-u Muhammedi sav 

İki yanımdan intisab 

Kalbimin nesebi 

Resulullahı sav hep yanımda bilmek îmanla 

 

Acz ve fakr yaralarının kırmızı güle dönüşmesi 



Aczimiz fakrımız bize şefaatçi oluyor. 

Şefaat Efendimizin sav duası ahirete sakladıgı.. 

Güller şefaatinin müjdesini mi temsil 

ediyor.🌹🌹🌹 

🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑 

: Büyük insan olan kainat sekeratında kıyametin de 

zelzeleler oluyor 

 Cennetlik malzemelerle cehennem lik malzemeler 

ayrılıyor 

: İnsanda öldüğünde küçük kainatın da ki cennetlık 

malzemelerle cehennemlik malzemeler ayrılıyor 

 Yayıkta kaymak ayrıştıgı gibi 

 Birde ölmeden ayrışanlar var 

[ Ölmeden ölenler 

 Cehennem malzemelerini üzerinden atanlar 

: Terk edebilenler 

[: Yada cennetlik mazemeyi terk edip cehennemlik 

malzemeyle kalanlar 

[: Ölüm se Allah ya insana ölümü musahhar ediyor 

insan o ölüme binip cenneti alaya uçuyor 



: Ya ejderha midesinde yanıp parçalanıyor 

: Bu insanın merdane ölümün yüzüne bakmasıyla 

 Ve Rabbine iltica etmesiyle 

Dua etmesiyle 

[Kolay oluyor 

: Yada iltica etmemesıyle zor oluyor. 

🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏 

 


