
Gölge

    Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemal-i mutlak sahibi, Zat-ı Zülkemalin ve
Zülcemalin bir isminin bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o Kâmil-i Mutlakın varlığına ve
kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye, gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, âyinenin
bekasına âşık olmuştu.  

  َحْسُبَنا هللاُ َوِنْعَم اْلَو۪كيُل

geldi, perdeyi kaldırdı.  
Şualar / Dördüncü Ş ... riye-i hasbiye (Sh:63)

Not: gölge çalışmamın ana metni budur. 
baki ve sermedi bir ismin gölgesi olmak nedir?olunca nasıl hissederiz ve neler yaşarız? 
bunların cevablarından enfüsi izdüşümlerim olmakla beraber gölge ile alakalı püf noktalı olarak gördüğüm yerlere işaret
ettim. akıldan ziyade kalbe bakan kendime yaptığım bu derse isteyen iştirak edebilir. 
3.olarak vahdetül vücuda kendimi nihayetsiz uzak görmekteyim. 
hiçliğini bir derece dahi olsa bilemeyenler bunu okursa yanlış anlayabilir.ben bu vahdetül vücuda çekilen yanlış anlamalardan
hiç birini kastetmedim.vehmi rububiyetini terk etmeyen bu manalardan önce hiçliğini bilmeye çalışsın sonra bakabilir. 

    Ene dahi, hüvenin üzerine yaptığı gölgelikten inkişaf etti. Yani kendisi gitti, hüve meydana çıktı. Yani hüveden inşikak etti..
ve o hüve ile  

  لَْيَس كَِمْثِلِه َشْيٌء

(C.C.)a işaret etti.  
Mesnevî-i Nurîye(Bd.) / MESNEVİ-İ NÛRİYE (Sh:262)

Not: (gölgesi olmak ..)ayinedarlığını bilmektir. 
şuur u imani ile ayinende gözükenlerin maliki (güneşi görmekle) senin olmadığının farkındalığıdır. 
reşha olup maddeden tecerrrüd etmektir. 
kendi mana-yı isminden tecerrüd ile b İSMİ llah sırrıdır. 
kendi adına değil Allah adına başla. 
(işte başlıyoruz. 
çok lezzetli bir dersim bu kendime yaptığım. 
gittikçe açılacak.) 

sen, mukayyed ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın. Onun yalnız bir kısım akisleriyle, gölgeleriyle temas
edebilirsin

Sözler / On Altıncı Söz/Üçüncü şuâ (Sh:210)

Not: reşha olup,risalete mazhar olarak ve maddeden hür olup eneyi delerek ve ayinedarlığını şuur u imaniyle ,ayineni
görmekle bilip, 
sende ifade edilip senin olmayanları(yani her şeyi)fark edip furkanlaştığın zaman yani eneyi hüveden ayırdığında kendinde
fani olup onda beka buluyorsun.işte onun gölgesi oluyorsun. 
onun gölgesi olduğum zaman gölgeyle temas edecek kimse kalmaz.yani vücud rengim ve vehmi rububiyetim! 
gölgenin yegane muhatabı güneştir. 
artık ben bana bırakılmadım. 
ben bende değil onda ifade edildim. 
onun bekasıyla benim için layemut bir hakikat tahakkuk etti! 

    Vahiy gölgesizdir, safidir, havassa hastır. İlham ise gölgelidir,
Şualar / Yedinci Şu ... 14-15. mertebe (Sh:125)



    Ferd-i Vâhidin ilm-i ezelîsinin âyinesinde bulunan mahiyet-i eşya ve suver-i mevcudata gayet suhuletle, kudret onlara vücud-
u haricî giydirir ve âlem-i manadan âlem-i zuhura getirir, gözlere gösterir.

Lemalar / Otuzuncu L ... tesi/4. işaret (Sh:371)

Not: ş 125i L371e tatbikle:(benim mahiyetim sermedi ve baki bir ismin gölgesi olmak vechinden)ilm i ezelinin ayinesine
inikas eden esmanın gölgeleri vahiy gibi umumi olarak ve kimsenin mahiyetine has olmayarak yansır. 
benim mahiyetim ise baki ve sermedi bir ismin gölgesi olmakla ilham gibi hiç olan bana has oldular. 
çünkü ben ismimde fani oldum. 
umumi bir gölgeyi benim mahiyetime fani olmam ile has kıldım. 

    Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster.
Sözler / Onuncu Söz/Suretler/5. suret (Sh:57)

Not: mahiyetim onun gölgesi olduğunda güneşe muhatabım.zira gölgenin kendisi sadece aslı görüyor.çünkü gölge ile temas
edecek bir vücud rengi yok. 
onun gölgesi olduğumda onu kapatma istidadın ortadan bitamamiha kalkıyor.her daim onu göstermek ve ona işaret etmek
gölgenin lazım ı zarurisidir. 
sana bakan sendeki onu görür seni değil. 
mesela ziyanın gölgesi nurdur. 
gölgenin kendisinin dahi ışığı var. 
gölge güneşi kapatamaz. 
böyle bir şansı yok. 

    Bazı istidat, cüziyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor.
Sözler / Yirmi Dördüncü Söz/İkinci dal (Sh:360)

Not: anladığım kadarıyla r.nurda gölge kelimesi iki cihette istimal edilmiş. 
biri istidada bakıyor. 
diğeri esmaya.ben ikinci cihet olan esmanın gölgesine ağırlık verdim bu çalışmamda. 
mesela reşhaya güneşin safi ve gölgesiz ve külli bir inikası var.bu gölgesiz olma durumu kendi ayinesindeki renklerle kendine
vücud rengini vermeyerek eneyi (damdan delik açmak gibi veya hologram yapıya nefsül emre bir pencere açmak gibi)delerek
hüveden inşikak edip ene inkişaf ederek ayineyi görmüş. 
bendeki bekanın bana ait olmadığını görmem gibi.. 
işbu halde istidadımda gölge olmadığı için baki ve sermedi bir ismin gölgesi oluyorum. 
yani istidadımdaki gölge yerine baki ve sermedi bir ismim gölgesi oluyorum. 
istidad cihetiyle gölge onu kayıtladığı halde,
esmanın gölgesi olmakla ise enede vahid i kıyasi terk edildiğinden onu kayıtlamam muhaldir. 
esmanın gölgesi olmakla ona mugayir veya zıt gibi şeyler yapabilecek harici bir vücud yok.kısaca 
gölgenin iki yönü var. 
1.istidad cihetiyle kapatıp kayıtlayan. 
2.baki sermedi bir ismin gölgesi olmak cihetiyle kayıtsız olarak onu gösterip açan. 
kendine ait müstakil ve mevhum vücud renklerinden tecerrüd ettiğinden gölge olmakla ona işaret edenin ta kendisisin. 
daha iyi bir tanımla :ayn ı işaretsin. 
sana bakan onu görür yani. 
seni görme şansı yok. 

       Şu kâinatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemaller ve hüsünler, bir cemal-i sermedî cilvelerinin bir nevi
gölgeleri olduğunu

Sözler / Otuz Üçünc ... eşinci pencere (Sh:746)

Not: benim mahiyetim sermedi bir ismin gölgesi olursa bu mezkur cemaller ve hüsünler dahi bir nevi sermedi bir ismin
gölgeleri olduğundan adeta sen dahi gölge olduğundan onlarla bir nevi arkadaş oluyorsun ve mahiyetiniz aynı menbadır. 
mesela şu kainatın mevcudatı zihninde diriliyor ve beka hissi dahi vicdanında olup her ikisi vicdanda zuhur ediyor. 
onun gölgesi olmakla vicdanındaki beka senin ayinende gözüken değil bir nevi sıfatın oluyor(çünkü sen yoksun.onun
bekasıyla layemut oldun) ve bu mevcudat dahi senle güzelleşiyor.(sen demekteki maksat:ben ben diye yazdımsa da sensin
yine ol ben-emirdağ L.) 

seyyar mevcudatın üstünde parlayan lemaat-ı cemaliye dahi bir cemal-i sermedîye işaret ederler



Sözler / Otuz Üçünc ... eşinci pencere (Sh:746)

Not: yine mezkur paragrafın devamı olan bu cümlede: 
sen kendi ayinendeki kabarcıkların parlayıp gitmesini ve arkadan gelenlerin gidenler gibi parlamalarını şuur u imani ile
ayinende seyrediyorsun  
sen o parlaklığın (gölgeninde ışığı ve nuru olmak cihetiyle ve sen de gölge olduğundan)kendisi oluyorsun. 
geçip gidenler ise senin ayinenin tebeddil etmesidir. 
sen gölgesi olmakla geçip gitmiyorsun.çünkü onun gölgesi olmakla senin için layemut bir hakikat peyda etti. 
bütün va-esefalar aynayı farketmemek kaynaklıdır. 
la uhubbul afilin 

        Ne vakit o ebleh; güneş, âyinenin ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse bütün muhabbetini
gökteki güneşe çevirir. O vakit anlar ki âyinede görülen güneş; âyineye tabi değil, bekası ona mütevakkıf değil

Lemalar / On Yedinci ... dördüncü nota (Sh:158)

Not: aynen bunun gibi bekam ayineme mütevakkıf değil.baki bir ismin gölgesi olmak haşa ayinemde müstakil olamaz. 
gölge ayine ile kaim değil; 
esma ile kaimdir. 

her bir şeffaf cüzde ve su katrelerinde, güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması,
ehadiyet misalini gösterir.

Mektubat / Yirminci M ... akam/4. kelime (Sh:257)

Not: gölgenin kendisi olmak aynı zamanda ehadiyet misalidir. 

gölgeye yapışmış, âyinenin bekasına âşık olmuştu.  

Şualar / Dördüncü Ş ... riye-i hasbiye (Sh:63)

Not: sırrıyla fani ol! s.230 ve 
şu dünyadan bekaya giden yol ,fenadan gidiyor s.230. 
fani olunca ayineyle kaim olmadığını farkedersin.gölge olursan ayineyi farkedersin. 
isterim fakat bir yar ı baki isterim 
sırrınca sermedi bir ismin gölgesi olmakla şems i sermed senin oluyor. 

    Kitaplar, içtihadlar Kuranın âyinesi, yahut dürbün olmalı. Gölge, vekil istemez o Şems-i Muciz-beyan.  
Sözler / Lemaat (Sh:773)

Not: nazm-ı maani ile ; 
ayine:gölge 
dürbün:vekil. 
dürbün:hasbünalllahu ve nimel vekil(Allah bana yeter ,O ne güzel vekildir)e bakıyor. 
--enenin dürbünüyle kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür.vahid-i kıyasi olan mevhum rububiyetini ve farazi
malikiyetini terkeder--(s.592) 
ene:vahid-i kıyasi cihetinde enenin lazım-ı zarurisi değildir. 
işi anlayana kadar enede görev yapıp sonra terkedilir  
kendi bekasını onda görür. 
herşeyin ondan ona olduğunu görmekle yani ayineyi farketmekle kendinde fani olup baki ve sermedi bir ismin gölgesi olur. 
O zaman (yani bu şartla) kurana gölge ve vekil dahi olsa , 
Kuran:insan olduğundan artık emanete vefa gösterip insanlık makamına çıkacağından onun için gayr yoktur ki kuranı
kapatsın. 
herşeyi ona vermiştir ve onda görmüştür. 

        Eğer taayyün edip perde altından çıksan mükrim iken altında, üstünde zalim olursun. Güneş iken orada, burada gölge
edersin.

Sözler / Lemaat (Sh:792)



Not: sen kendi vücudunu müstakil bilip belirlenme ve kayıtlanma.sen taayyün etmezsen o sende taayyün eder. 
sen (istidad ciheti ile) gölge etmezsen  
o sende gölge eder. 
yani şems i sermedin gölgesi olursun.  

    Her şey, mana-yı ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir. Kendi zatında müstakil ve bizatihî sabit bir vücudu yok. Ve yalnız
kendi başıyla kaim bir hakikati yok. Fakat Cenab-ı Hakka bakan vecihte ise yani mana-yı harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda
cilvesi görünen esma-i bâkiye var. Madum değil, çünkü sermedî bir vücudun gölgesini taşıyor. Hakikati vardır, sabittir hem
yüksektir. Çünkü mazhar olduğu bâki bir ismin sabit bir nevi gölgesidir.

Mektubat / On Beşinci ... alinizin meali (Sh:63)

Not: hiçlik ;bekaya, 
adem(madum);sermediyete kıyas edilmiş. 
--livechillah olsa masivaya girmez ki küllü şeyin hâlikun illa vechehukılıncıyla başı kesilsin  
demek ki baki ve sermedi bir ismin gölgesi olmaktaki gölgenin kendisi(ayn-ı gölge)mavisa değildir. 
gölge güneşe muhalefet edemez. 
ben yoktur gölgede. 
ben ben dediysemde sensin yine ol ben vardır. 

    İşte sahabe ve asfiya-i müçtehidîn ve Eimme-i Ehl-i Beyt  

  َحَقاِئُق اْالَْشَياِء َثاِبَتٌة

derler ki Cenab-ı Hakkın bütün esmasıyla hakiki bir surette tecelliyatı var. Bütün eşyanın onun icadıyla bir vücud-u ârızîsi
vardır. Ve o vücud çendan Vâcibül-vücudun vücuduna nisbeten gayet zayıf ve kararsız bir zıll, bir gölgedir fakat hayal değil,
vehim değildir. Cenab-ı Hak, Hallak ismiyle vücud veriyor ve o vücudu idame ediyor. 

Mektubat / On Sekizin ... sele-i mühimme (Sh:91)

Not: (varlıkların sabit birer hakikati vardır. 
ömer en-nesefi ,el-akaid 1) 
bu vücud zılldır ,gölgedir, 
hayal değil ve vehim değildir. 
gölge ;hayalin arkasındadır. 
mesela --hayal veya fikir ayinesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri..L.85-- 
yani gölgenin menbaı hayal değil. 
hayal; ayinedir, 
gölge;ayineye aynanın haricinde olup ayineye aksedendir. 
hayal veya fikrin zatından(veya mana-yı isminden) çıkmış veya dışa vurmuş değildir. 
hakiki bir surette tecelliyat ayineye tâbi değildir ve ayinede sadece ifade edilendir. 
bu tecelliyatın kendisi gölgedir. 
(not.tecelli veya tezahür gibi şeyler haşa vacib değildir çünkü vahdetül vücud lazım gelir ki böyle bir şey sözkonusu değil) 
eğer baki ve sermedi bir ismin gölgesi olursan layemut bir hakikatin olur. 
şuur u imaniyle takarrur eder sırrıyla ayinelerin değilmesi olan kararsız bir zılldan senin için layemut bir hakikat takarrur
eder.yani kararsız bir zılldan gölgesi olmakla karar kılıyorsun. 
bu ancak vacibul vücuda nisbetle zayıf görünür  
yoksa bildiğimiz bu kararsız vücuda nisbetle gayet yüksek ve sabit ve kararlıdır. 

esma-i İlahiyenin her biri, ayrı ayrı birer âyine ister. Hem mesela Rahman, Rezzak hakikatli, asıl oldukları için kendilerine lâyık,
rızka ve merhamete muhtaç mevcudatı ister. Rahman nasıl hakiki bir dünyada rızka muhtaç hakikatli zîruhları ister; Rahîm de
öyle hakiki bir cenneti ister. Eğer yalnız Mevcud ve Vâcibül-vücud ve Vâhid-i Ehad isimleri hakiki tutulup öteki isimler onların
içine gölge olmak haysiyetiyle alınsa o esmaya karşı bir haksızlık hükmüne geçer.  

Mektubat / On Sekizin ... sele-i mühimme (Sh:92)

Not: rahman ziruhları ister. 
ruhumu rahmana teslim eyledim gayr istemem sırrıncarahman beni istiyor,ruhum da rahmana teslim olup rahmanda ifade
olunmak ister. 
rahman ve ruhum birbirini istedikleri halde ruhumu teslim etmeyip müstakil bıraksam taayyün ve teşahhus zalim birer emir
olduğundan ademe düşerim. 
hani ruh ikizi derler ya. 



tabir i caizse ruhumun ikizi rahmandır . 

    İşte esma-i İlahiyenin her biri, ayrı ayrı birer âyine ister. Hem mesela Rahman, Rezzak hakikatli, asıl oldukları için kendilerine
lâyık, rızka ve merhamete muhtaç mevcudatı ister. Rahman nasıl hakiki bir dünyada rızka muhtaç hakikatli zîruhları ister;
Rahîm de öyle hakiki bir cenneti ister. Eğer yalnız Mevcud ve Vâcibül-vücud ve Vâhid-i Ehad isimleri hakiki tutulup öteki
isimler onların içine gölge olmak haysiyetiyle alınsa o esmaya karşı bir haksızlık hükmüne geçer.  

Mektubat / On Sekizin ... sele-i mühimme (Sh:92)

Not: (bu kısımdan çok istifade ettim.) 
rahman ismi vahid i ehadin içinde gölge değildir. 
hakikidir. 
esma i ilahiyenin herbirisi ayrı ayrı birer ayine ister. 
ancak hakiki olan ayine isteyebilir. 
rahmanın ziruh aynasını istediği gibi. 
peki hep gölge değil diyoruz . 
ya mesela rahman gölge olsaydı ne olurdu? 
bir şeyi anlamanın bir yolu da zıddını düşünmektir. 
evet.eğer rahman gölge olsaydı; 
kendisi için bir şey isteyemez. 
(aynı benim sermedi ve baki bir ismin gölgesi olmam da kendim için (-yani mana-yı ismim için-beka istemek değil tam tersi
kendimde fena olmak isterim ki ta onda beka bulayım) 
gölge :kendisi için bir şey isteyemez.hariçte görünemez ve bulunamaz.müstakil olarak hariçte ifade edilmek
isteyemez.gölgenin vücud u haricisi bulunamaz.
nasıl ki ben bir gölge olursam ruhumu rahmana teslim eylerim.rahmana rağmen işleyemem gayr isteyemem. 
aynen bunun gibi rahman ismi gölge olaydı kendine ait bir ayine i mevcudat isteyemez.ziruhları istemezdi.mesela vahid i
ehadin gölgesi olsa her şeyi vahid i ehadde görürdü.çünkü kendi gölge olursa aslı ehad olurdu .aslından başka harici bir
ayineler isteyemez ve kendini ehadin dışında ifade edilmekten kaçardı.herşeyi ve isteyecekse her isteğini zaten aslı olan
vahid i ehadde görürdü  
ancak ve ancak hakiki olması lazım ki ziruhları isteyebilsin. 
benim ruhum dahi bir gölgenin peşinden gitmek ve ona teslim olunmak istemez.ruhumu ancak hakiki olan bir rahmana
teslim ederim ki ey Rahman !vallahi sen hakikisin. 
ben bu dar aklımla haşa senin önemini ölçmekle hadsizlik etmem. 
sen benim ruhumun aslısın. 
sensiz bir ruh ademin ta kendisidir. 

    Evine gittiğin zaman, bir siyah şahıs gölge göreceksin. O, şeytandır.
Mektubat / On Dokuzun ... üçüncü işaret (Sh:150)

Not: şeytana da gölge diyor. 
kurana gölge olmak sırrınca  
ben merkezci ve fani olmadan harice çıkan şeytandır. 
gölgenin hariçte intisabı yoktur ve ebterdir.müstakil olarak ifade ederse kendini hain oluyor. 
çünkü ona ait olmayan ve emanet olanı zimmetine geçirip emanete hıyanet eder. 
kendini kendinde ifade eder.onda görmez hain olur. 
ancak bizzat nefsi hiç olduğu zaman ikinci derecede nihayetsiz bir vücud kazanırsın. 
neden birinci derecede değil. 
çinkü sen birinci derecede nihayetsiz adem buldun.ademinde vücud var sırrınca.hem sen birinci derecede ancak hiçsin. 
ben kendi ismimle değil b-ismi-llah ile başlarım. 
gölge kendine vücud rengi verirse ademe çalışır.çünkü daha önce dediğim gibi Rahman ismi haşa gölge olsa kendini
mevcudatta ifade etse bile vücuda hizmet olmazdı. 
rahman ismi asıl olduğu için dışarda ifade edebilir kendini. 
aslın şeni dışarda ifade edilebilme potansiyeli. 
gölgenin şeni de içerde ifade edilebilmektir. 
rahman ziruhu,ruhum rahmanı istediği gibi. 
fakat şu var ki bu dış içtir. 
içte dıştır.yani benim dışım içimdir .içim dışımdır. 
mesela sen kendini ararken şuur u imaniyle dışa dönüksün. 
aksi halde şişeciğine sıkışırsan ve eneyi delmezsen harice yol bulamaz ve aynayı farkedemezsin. 
nasıl ki balık sudan çıkmadan suyu bilemez.ayinedarlığını bilmek için ayineyi farkedeceksin. 
kısaca  



hayal veya fikir âyinesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri
Lemalar / On Üçüncü Lem’a/Altıncı işaret (Sh:85)

Not: ayine ne olduğunu bir derece tefekkür etmek için biz ayine olmasaydık ne olurdu? 
şu olurdu ki birinci derecede vücudumuz olurdu. 
beka aynanın kendi sıfatı olurdu. 
vücudunda adem ve ademinde vücud olmazdı. 
ya vücud ya adem olurdu. 
tagayyür ve tebeddül ve tahavvül olmazdı. 
sonradan zihayat ve sonradan ölüm olmazdı. 
şefkat ,muhabbet,adavet,nefret ,vefa ,haletler tefekkürler vs.kısaca bizle alakalı olan her şey an be an ânda bilfiil yaşanıyor
olurdu. 
doğum ve mevt olmazdı. 
bismillah diyemezdin.vs. 
gölge ile ayine arasındaki fark: 
gölge :ayine ile asıl arasında berzah olup ayinede ifade edilen ve varlığı ayinenin sıfatı olmayıp aynaya tabi olmayandır. 
mesela gecede aynada güneşin gölgesi olan nur gözükmez. 
bu sır iledir ki mübarek geceler var.mübarek gündüzler yok.(cuma günleri ve bayramlar sayılmaz.çünkü bunlar münferid
olmuyor.gece ise münferiddir)ancak gece olurssn anlarsın ki ayinemdeki güneş ayinemin sıfatı değil.bendeki beka bana ait
değil.fani olursan anlarsın. 

    Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın başına gölge ettiğini
Mektubat / On Dokuzun ... şaret/3. kısım (Sh:193)

Not: Muhbir i Sadık(asm)ın gölgesi yoktu. 
kendine vücud rengini vermemiş olduğundan kendinin gölgesi yoktu.çünkü bir aslın gölgesi olmuştu.onda o değil Allah
gözüküyordu. 
mirat ı Muhammedden (asm) Allah gözükür daim  
gölge deyince hatıra ağacın veya bulutun gölgesi gelmesin.çünkü ağaç zühre olduğundan kendi istidadında gölge var. 
güneşin gölgesini ise ağacın gölgesi değil nur gösteriyor. 
ziyanın gölgesi nurdur. 
o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru s.361) 
gece nurları ,gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir s.364
kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran s.116 
gölgenin ışığı var nuru var.karanlık değil.
mesela ziyanın gölgesini ele alalım.. 

reşha-misal üçüncü arkadaşınız ki hem fakirdir hem renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tebahhur eder, enaniyetini bırakır,
buhara biner, havaya çıkar. İçindeki madde-i kesife; nâr-ı aşk ile ateş alır, ziya ile nura döner.

Sözler / Yirmi Dördüncü Söz/İkinci dal (Sh:364)

Not: eğer reşha olursan veya sendeki bekanın fani ol sırrıyla sana ait olmadığını fani ve gece olmakla farkedersen veya eneyi
delersen vs.sen gölge oluyorsun.yani asıl olan ziya ile aynayı farkedip gölge olan nura dönüyorsun. 
asıl ile gölgeye dönüyorsun. 

    Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm; değil yalnız kalbi ve ruhu ile belki hem cismiyle hem havassıyla hem letaifiyle kırk
seneye mukabil kırk dakikada, velayetinin keramet-i kübrası olan miracı ile bir cadde-i kübra açarak hakaik-i imaniyenin en
yüksek mertebelerine gitmiş, mirac merdiveniyle arşa çıkmış, Kab-ı Kavseyn makamında, hakaik-i imaniyenin en büyüğü olan
iman-ı billah ve iman-ı bil-âhireti aynelyakîn gözüyle müşahede etmiş, cennete girmiş, saadet-i ebediyeyi görmüş, o miracın
kapısıyla açtığı cadde-i kübrayı açık bırakmış; bütün evliya-yı ümmeti seyr ü sülûk ile derecelerine göre, ruhanî ve kalbî bir
tarzda o miracın gölgesi içinde gidiyorlar.  

Mektubat / Yirmi Dörd ... zeyl/5. nükte (Sh:337)

Not: mirac-ı ekber asıl,ümmetin ki gölgedir. 
bu makamda aslı asıl veya gölgeyi gölge yapan cismaniyetin varlığı veya yokluğudur. 
zira mirac ı ekberi ekber yapan cisimdir. 
zaten eğer biz dahi cisimle gidebilseydik şunlar olurdu: 
bizim miracla sünnet olan mirac arasındaki bağ fesada uğrayıp bize has kılınırdı. 
kelime i şehadet bunu en başta reddeder ve sistem kabul etmez. 
hem çekirdekler olurdu  



nur u muhammedi(asm)gibi.bu sırr ı tevhide zıddır. 
amenerresuliye zıttır vs. 
gölgenin şeni kendini dışında ifade etmektir.zatında fani olmaktır.bu sırla ümmet cismiyle gidemez. 
bu sır iledir ki cismaniyeti miracta bırakırız. 
zira bizim zatımızda gölge olduğumuz için harici bir vücud asla yoktur. 
ben miracımı onda bulurum. 
ben bu sırla cilve i nur u muhammedi(asm)gölge olmakla. 
gölgenin cismaniyeti yoktur fakat bir cisme istinad eder .Onda cismiyle benim için açılan miraç gibi . 
bu sırla derim 
bir ben var benden içeru değil 
bir ben var benden dışarı. 
gölgenin kendi içinde hakkı hiç ender hiçliktir.ademdir. 
şuur u imani ile içinde bulunduğum hologramı yırtıp anlarım ki ben dediğim şeyi bende değil Onda ben diyebilirim. 
bende ben demek ademdir. 
nasıl ki ene delinip ene ile hüve inşikak eder. 
nasıl ki çekirdek altta çürüyüp üstte ağaç olarak ifade edilir. 
sen çekirdeğinin içinde kendimi arama dışında ara. 
o çekirdeği çürüt.
aynen bunun gibi gölgesi olmakla kainat oluyorsun.çekirdeğin çürüyor.büyük insan çıkıyor küçük insandan. 

Madem sen bâkisin, yeter; her şeye bedelsin. Madem sen varsın, her şey var. Evet, mevcudatta sebeb-i muhabbet olan  َيا َبا۪قى
hüsün ve ihsan ve kemal, umumiyetle Bâki-i Hakikinin hüsün ve ihsan ve kemalâtının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf
gölgeleridir; belki cilve-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir.

Lemalar / Üçüncü Lem’a/Birinci nükte (Sh:18)

Not: sen baki bir ismin gölgesi olduğun zaman baki-i hakikinin mevcudattaki bu gölgelerin gölgeleri sende ifade ediliyor. 
(gölgenin gölgesi mevcudatın kabiliyetlerine bakıp kayıtlanıyor.sen direkt baki i hakikinin gölgesi olduğun zaman bu
kabiliyetlerin aksi oluyorsun) 
mevcudattaki ihsan ,hüsün ve kemal senle ifade ediliyor.mevcudattaki sebeb i muhabbetin sebebi baki i hakikinin gölgesi
olmakla sen oluyorsun. 
(dikkat :defaatle dediğim gibi bu sen dediğim şey senin sendeki senliğin değil ondaki senliğindir. 
yani ben ben dediysem de sensin yine ol ben.yoksa sen zatında kendine vücud rengini vermiş ise o zaman bu manalarla
kendini tanrı ilan edersin. 
buna çok dikkat etmen lazım. 
sen zatın hiç bir şey olamazsın.) 

bütün kâinatı bir gölgesiyle ışıklandıran
Lemalar / Otuzuncu L ... ktesi/4. remiz (Sh:386)

Not: onun gölgesi olmakla kainat senle ışıklanıyor. 

        Zat-ı Zülkemalin ve Zülcemalin bir isminin bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o Kâmil-i
Mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye, gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye
yapışmış, âyinenin bekasına âşık olmuştu.  

Şualar / Dördüncü Ş ... riye-i hasbiye (Sh:63)

Not: (burası da en çok istifade ettiğm yerlerden biri.burda gölge olunca nasıl hissederiz.ona değineceğim) 
vicdanımdaki bekaya yapışmak gölgeye yapışmaktır. 
hem vicdanındaki beka gölgesi var hem de o gölgeye yapılan vehmi bir vücud var. 
işte sen hiç olup baki bir ismin gölgesi olduğunda o vicdandaki bekaya fenadan korkup yapışacak bir vücud kalmıyor. 
tam tersi değil fenadan korkmak fani oluyor. 
fani olmaktan lezzet alıyor.artık kendisi fani olduğundan vicdandaki beka onun mahiyetinin sıfatı oluyor. 
gölgenin şeni demiş olduğumuz gibi kendini şuur u imanla hariçte görüp artık kendinde kendini göremez.onda gördüğünden
vicdandaki beka sıfatı olup layemut olup daha ölmüyor  
başka deyişle: 
ben kendi vücud rengimle bekaya yapıştım.
hiç olduğumda bekanın kendisi benim mahiyetimde oluyor.bendeki beka gölge idi.o gölge mahiyetimde oldu. 
artık adem ve fena ne isterse bana yapsın ehemmiyeti yok .onda benim için bir hakikat olduktan olduktan sonra bende benim



için ne olursa olsun. 
ben beni bende değil onda buldum. 
mesela ayinede gece oldu.güneşin gölgesi kaybolbu.ayna ademe düşsün bana ne ? ben baki ve sermedi bir ismin gölgesi
olarak şems i sermed isterim sırrıyla şems i sermedi buldum. 
onu bulan neyi kaybeder,onu kaybeden neyi bulur.. 
ben beni onda buldum. 
bendeki beka bana ait olmadığı gibi ben dahi bana ait değilim. 
beni bana bırakma . 

her bir şeffaf cüzde ve su katrelerinde, güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması,
ehadiyet misalini gösterir. Ve her bir şeyde hususan zîhayatta ve bilhassa her bir insanda o Sâniin ekser esması onda tecelli
ettiği cihetle, ehadiyeti gösterir.

Mektubat / Yirminci M ... akam/4. kelime (Sh:257)

Not: (adem ve fena ne isterse bize yapsın L.158)demek ayinelerdeki akis gölgedir. 
gölgede ehadiyet misalidir. 

ikindi namazını kılmak için Kadîm-i Bâki ve Kayyum-u Sermedînin dergâh-ı Samedaniyesine arz-ı münâcat ederek,
Sözler / Dokuzuncu Söz/Beşinci nükte (Sh:48)

Not: sermedi bir ismin gölgesi olunca kendin için bir şey isteyemezsin.ancak münacat edersin. 


