
 

 

-  “Kendisi şu elîm  ve muzlim haleti hissetmemek için”      ( S:16)  

.HALET BURADA; RUHUN HASSASİYETİNİN DIŞARIDA GÖZÜKMESİ, YAYDIĞI  DALGASI. 

 

- “Cehennemî bir haletten beni kurtardın”                            (S:17) 

 

.BU HALETİN CİNSİNE GÖRE SEN DÜNYADA BULUNUYORSUN.                                                  

RUHUNU VE  BEDENİNİ  ONUN İÇİNE  KOYUYORSUN… 

 

-“ vâlidemin  tatlı tokatından korkarak  yine vâlidemin şefkatli sinesine 

sığındığım halettir.”                                                            (S:32) 

 

.ÇOCUĞUN SIĞINAĞI. ANNE; ÇOCUĞUN O HALETİNİN ORTAYA  ÇIKMASINA  HEM ZEMİN 

OLUR, HEM DE TAHAKKUK EDER. ÇOCUĞUN O HALETİNİN ÇIKMASINA HEM  VESİLE HEM 

DE  O HALETİN ÇAPININ GENİŞLEMESİNE  VESİLE OLUR. 

 

-“ ihtiyarlık  halet-i mahzunanesini ”                                    (S:43) 

.İNSANIN HUSUSİ  DÜNYASINI  OLUŞTURUR HALET. ÂDETA KİŞİNİN FANUSU, CAM KABI. 

ORADAN DIŞARIYA  BAKAR AMA NE O  DIŞARIYA VE DE DIŞARI  ORAYA NÜFUS EDEMEZ,  

VESİLE OLABİLİR. 

 

“dünyadan nefret ve âlem-i bekaya geçmek için eser-i rahmet olarak                   

iştiyak- engiz bir halet verir. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan,                 

o haletten istifade eder. Rahat-ı kalb ile gider.”                  (S:203) 

.İŞTE ÖLÜME, DERTLERE VE SIKINTILARA ÇARE… SANA: RAHMET-İ İLAHİYE  DÜNYALAR 

İÇİNDE  HUSUSİ  DÜNYA İHSAN EDİYOR. HALET, SENİN HUSUSİ DÜNYANIN ÇERÇEVESİ. 

 

-Şıkk-ı muhalifi iltizam ede ede, tâ öyle bir hale gelir ki, ihtiyarsız taraf-ı 

muhalifi  iltizam eder. Ona vâcib olan Hakkın İLTİZAMI  kırılır. O da tehlikeye 

düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekil-i  fuzulîsi olacak  bir halet, zihninde 

takarrur eder.”                                                                         (S:278) 

 

.Bu haletin dimağın iltizam mertebesinde, yani dimağın  6. mertebesinde 

şekillenir. Vicdanın  2. Mertebesi  olan ZİHNİNDE ortaya çıkar. Buradan ruhu  

bloke eder. Zihninde karar kılar. Zihni de dimağın bütünlüğü  besliyordu.               

O zaman zihin de takarrur edip, karar kılar ama üretildiği zemin dimağdır. 

Dimağın bütünlüğünden zihne iner…ZİHİN VİCDANDA.  

 
 

 



 

 

       -“ ondaki halet-i kudsiyeyi  başkasına  sirayet ettirmek için kelâmıyla          

 TALTİF edip, fermanıyla tavzif etmektir.”                                       (S:573) 

      .Halet başkalarına da sirayet eder. O zaman haleti iyi olmayanlarla oturmamak   

 ve   bulunmamak lâzım. Halet-i kutsiye varsa, halet-i  habisiye de vardır. 

      -“ itikadın başkadır,iltizamın başkadır.Herbirinden  çıkar bir HALET.”   (S:706) 

.Elhamdülillah. Açık  beyanı burada. HALET: Dimağın her bir hakikatından      

çıkıyor.  Sonra bunların bütünlüğü  vicdandaki  zihne aktarılıyor.Oradan da             

ruhun cenneti  ve cehennemî oluyor. TAHAYYÜLDEN& TASAVVURDAN&  

TAAKKULDAN& TASDİKTEN& İZ’ANDAN& İLTİZAMDAN& İTİKADDAN…                  

Her birinden bir halet yani dışa kendini ifade ediyorlar. Bunların bütünlüğü     

senin halet-i ruhiyelerini oluşturur. Ya cehennem yada cennetin olur.       

        -“ Zira o şeş cihetten ki onlara baş vurduk. Öyle halet almışız.                        

 Ki yapılmış o halet,                                                                             

 hem havf ile dehşetten,                                   

 hem acz ile ra’şetten   (havf ve dehşete giriftar olma.)          

         hem kalâk    (can sıkıntısı, kararsızlık) ve    

         vahşetten ,  (kendine yabani, yabancı olmak.    

     Issız, tenha, ürkütücü,     

     korkunçluklar  hissetme)    

      Hem yütm    ( yetimliklere gark olmak) ve    

    hem ye’isten mürekkeb vicdan-sûz  ( vicdanî azap duymak.)   (S:741) 

      .Bunların bütünlüğünden meydana gelen dünyan…    

 Bunun içine koyduğun ruh ve hayatın, bunlardan yapılıyor halet.  

-“ Demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse, o derece nisbeten şu 

HALET tesir eder, vicdanı bağırtırır.Her lezzetin içinde elemi var. birer iz.” 

          “Ey aziz arkadaşım! İkinci yolumuzda, o nuranî tarîkte bir haleti hissettik; 

 o haletle oluyor hayat, maden-i lezzet. Âlâm, olur lezaiz.” (S:744) 

.Vicdanın ya cehennemi yada cenneti  oluyor haletler…             

 Ne kadar sırat-ı müstakimde olursan o nisbette de haletin iyi olur.           

  O zaman bu haletin içinde ruh cenneti hisseder.  

.O haletin iyi olursa ÂLÂM, olur lezaiz…                                                    

ÂLÂM (Elemin cem’i) Haletin iyi oldu mu, olur âlâm lezaiz.  

-“kuvvet-i iman nisbetinde ruha bir halet verir.Cesed ruhla mültezdir,             

ruh vicdanla mütelezziz.                                                         (S:745) 

.Kuvvet-i iman nisbetinde ruha bir halet yani  libas giydirir. 

 



 

                          

                           O zaman cesed            ruhla mültezdir. (lezzetlenir)…  

       ruh vicdanla         mütelezziz. 

      .Cesedin de lezzetlenmesi  var. Ruhu  iyi ise, ruhsal lezzetleri,   

   haletleri, halleri cesede yansır. 

Ruhun lezzetide vicdanla.                         

Vicdanın lezzeti de:  İrade (ibadetullah)  

        Zihin (marifetullah) 

       His( muhabbetullah) 

      Latife-i Rabbaniye (enfüsî tefekkürle)                                    

BU BÜTÜNLÜĞÜ  NİSBETİNDE VİCDANÎ LEZZET OLUR. 

           BUNDAN DA RUH ALIYOR. 

           . “ Telaş etme, o halet vahiydir.” (M:173) 

Hariçte insana halet de yüklenebiliyor. Yani bulunduğun ortam ve ortamda olanları             

insana yüklüyorlar. Ona delil insanın kendi haletinin değişmesidir. Değişmiyorsa ya dışarıya  

kapalı ya da o ortam cinsindendir .      

Karşıdan bize yüklenene halet deniyor. Buna delilim: 

      “Dünyanın en parlak  ve en sürurlu haleti  dahi ona gaflet vermiyor” (M:283) 

      DÜNYANIN HALETİ,  KARŞIYA  TAŞIYOR… 

.“Bu sırra binaen herbir mevcud Vâcib-ül Vücud’un bâki şuunatının tezahürüne bâki birer 

medar olacak manaları, keyfiyetleri, HALETLERİ vücudda bırakıp öyle  gidiyorlar.” (M:295) 

.Haletlerde vücudda kalıyor .Kalan bir şey ise vücudîdirler. 

  .Vücuda çıkanlar:        manaları,        

         keyfiyetleri, vücuda bırakıp öyle gidiyorlar.  

                   Haletleri 

   Hani (asm) Efendimiz geçtiği yerde koku bırakırlardı.      

   İşte insanda haletini bırakıyor. Kokuda bunun içinde.    

    Suret de bunun içinde. Kendisi de bunun içinde.  

     -“veya bir halet-i istiğrakkârane veya” (M:335) 

   İstiğrakkâranede haletini bırakıyor. 

.“Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti  çok defa tedkik ettim.    

 Gördüm ki; o halet, hakikattır.” (M:341)  

    . HALET HAKİKATTIR. YANİ BİR ESMAYA  VEYA ESMALARA DAYANIYOR. 



 

    -“İşte şu sırra dair, pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı:” (M:343) 

   . Halet ne ise zihni işgal ediyor. 

     -“Birden o halette iken, baktım ki mühim bir zât, bana âmirane diyor ki :” (M:368) 

            .Tesir altında kalma. Yani ruhsal durum. O andaki vaziyetim.    

   Herhangi bir duygu  veya hissin tesirinde  olma, kalma hali.. 

- “İşte  ihtiyar ve şuurumun dairesi  haricinde, mezkûr haletler ve” (M:375) 

.İnsanın ihtiyarının ve şuurunun dahilinde haletler olduğu gibi.                           

.İnsanın ihtiyar ve şuurunun dairesinde haletler de var.  

 İhtiyar         dimağa bakar       

  şuur            hem dimağa hem de kalbe bakar. 

   -“ Çünki  hakikî o haleti kendi nefsinde hissetmiyor.”               ( M:400)  

  .Hakiki olduğu gibi, sahteside var. Yani fıtratından, doğası tahrik olmaktan  

   ortaya çıkan. Bir de hariçten tesir altında kalarak,     

   kendi haletini sana giydiriyor.  Haricin haleti sana sirayet eder. 

“belki Mütekellim-i Ezelî’den dinliyor gibi bir kutsî halete mazhar olur.” (M:401) 

.Haletin kutsîside var. Nefsaniside var.                   

.Bu kutsî halet  mutlaka bir esmaya dayanıyor. Çünki vücud-u haricîsi var.  

Bu kutsî haletin başkalarına  da sirayet  ettiriliyor, aktarılıyor.    

 Halet: Zemin. Hakikatların ifade edildiği zemin. Aynı zamanda    

 içine ekilenlerle beraber,  diğerlerine de nakleden nakledicisi.  

-“Ramazan- ı Şerif ’te bir halet-i ruhaniyede  hissettim, hayal meyal gördüm.”(M:409) 

                .Haletin ruhanisi var.       

   . Nefsaniside var.        

   . Dimağın  ve kalbin de var. 

  -“ kalbe en elîm  ve müdhiş halet olan mütemadî zeval ve firak belası içinde,” (M:410) 

          .Kalbin  haleti de var.                     

“.Kalbe en elîm ve   halet olan mütemadî     zeval ve      belası   

  en müthiş                                            firak             içinde.”   

Demek zeval ve  haletlerinin yeri kalptir.     

   firak 

           “istiğrak-ı mutlak  haletinde  mazhar olduğu  sâlih bir meşrebdir.” (M:449) 

     .İstiğrak haletide var. 

  “Kader ve cüz’-i ihtiyarî,          

İslâmiyetin ve   nihayet hududunu gösteren,                                   

imanın         hâli ve vicdanî bir imanın cüz’lerindendir.     

       Yoksa ilmî ve    değillerdir.                                     (S:463)  

                 nazarî 

 

 



    

          .Kader         İslâmiyetin           hâlî         bir imanın cüz’lerindendir.     

  Cüz’i ihtiyarî       imanın        vicdanî    yoksa ilmî ve nazarî  değildir. 

  .hâlî ve     imanın cüzleridir.        

  vicdanî 

.kader ve           imanın cüz’lerindedir.                         

Cüz’-i ihtiyarî  

.Kader         İslâmiyetin        nihayet hududunu gösteren.                       

Cüz’i ihtiyar        imanın 

.Teklif ve mes’uliyetten kurtulmamak için      “Cüz’-i ihtiyarî” önüne 

çıkıyor. 

Cüz’-i ihtiyarî        hem teklifi                     iktiza ediyor,tahakkuk ettiriyor.

          hem de mes’uliyeti 

          .İyilikler ve         insan mağrur olur.     

 kemalâtlarla 

Mağrur olmamak için         Kader karşısına geliyor. 

.Kader        nefsi gururdan                               kurtarmak içindir ki,                

cüz’-i ihtiyarî         adem-i mes’uliyetten        mesail-i imaniyeye girmiş. 

 

-“Bir zaman rabıta-i mevtten ve el mevtü hakkun kaziyesindeki  tasdikten 

ve âlemin zeval ve fenasından gelen bir halet-i ruhiyeden kendimi acib bir 

âlemde gördüm.” (L:51) 

.Dimağdaki  tasdik haletinden ve      

âlemin zeval ve        

fenasından 

.Dimağ ve tefekkürlerim, bende bir halet-i ortaya çıkarıyor.        

Bu halet-i ruhiyeler, insanı  başka bir âleme taşıyor.   

               . Halet-i ruhiyeler insanı başka bir âleme taşıyor    

-“bütün hacatına kemal-i  intizam ve inayet ile koşturmak ,       

bilbedahe iki haletten birisidir.” (L:98) 

.Cenab-ı Hakk’ın rububiyet etmesine de halet diyor.    

Yani icraata halet deniyor. Yani  hadisenin kendisi halet oluyor.   

Gelen bir halet-i ruhiyeden 

kendimi  acib âlemde 

hissettim. 



 

  -“ maatteessüf şimdiki  halet-i ruhiyem ve ahval-i maddiyem.” (L:110)  

 . Bulunduğu vaziyete de ahval deniyor. Yani toplam bütünlük. 

   -“Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehân ile ruh-u beşere   

   bu cehennemî haleti hediye ettin                                              (L /116) 

 .Demek halet karşıya kopyala yapıştır olabiliyor.    

  Karşıya aynen bitamamiha taşınabiliyorsun. İn’ikas ve temessülat oluyor. 

 

-“ Ey insan! Fâtır-ı Hakîm'in senin mahiyetine koyduğu en garib  

  bir halet şudur ki: Bazan dünyaya yerleşemiyorsun.                 (L/136) 

.Demek halet zeminde ortaya çıktığı gibi;     

 Cenab-ı Hakk direkt veriyor, koyuyor.Sana veriliyor.   

 

-“bir saç kadar bir sıkleti, yani gaflet ve dalaletten gelen                     

küçük bir halete dayanamıyor.”          (L/136) 

.Günahlar da, sevaplar da insana haletleri yüklüyorlar. Bazen bu haletler   büyük veya 

küçük olur. Bazen  o kadar büyük oluyor ki; insanı manen  öldürüyor veya zirveye taşıyor. 

Tıpkı (asm) Efendimiz haletiyle; sahabe  efendilerimizi taşıdığı gibi…    

Bazen büyük batağa, bazen de yüksek adanın zirvesine benzer halet… 

 

-“Adem ise şerdir, karanlıktır.        

 Yeknesak istirahat,       

   sükût,        

        sükûnet,         

       tevakkuf     

.Yeknesak          

istirahat,                         

sükût,          haletler                   

sükûnet,           

tevakkuf     

-“ Sergüzeşt-i hayatıma ait olduğu için, o zamanlara hayalen gidip  

 o halette yazıldığından; (L/222) 

.Halet zemin. Varlığın, ilmin ifade edildiği zemin.   

 Bazen de bunun  tersi olabiliyor.  Yani:   

 

gibi haletler ademe, hiçliğe yakınlığı 

içindir ki, ademdeki karanlığı ihsas edip 

sıkıntı veriyor.  (L/217) 

 



 

    -“ Birden gayet        

       rikkatli ve         

       hazîn ve         

   bir cihette karanlıklı                bir halet bana geldi.”          (L/223) 

  

.Bu da negatiflere zemin. Demek negatiflerin zemini de halettir. 

 “ bana gayet hazîn ve          

            rikkatli ve         

    firkatli  

  

.Haletler sana yol ve yöntem ve gözlük veriyor.   

 Acaba halet karakter, huy, ahlâk olabilir mi?     

  Her şeyin haleti var. Misal: Halet-i ruhiye      

        Halet-i akliye      

        Halet-i kalbiye  vs vs’ler… 

Ve devamında;  

-“Ankara'da en kara bir halet-i ruhiye hissettiğimden,”    (L/228) 

.Ruhi haleti ,dışarıya his olarak  ortaya çıkarıyor, çıkıyor. 

Ruh-i halet demek; ruhun hali, durumu , bilkuvveden bilfiile oluşu,  

 ruhun o andaki vaziyeti. 

-“ gençlik sarhoşluğu ve         

 o vaziyetin verdiği                  halet-i ruhiye,”                      (L/231) 

.Haletin ortaya çıkması  çoğunlukla  haricin tahriki, tesiriyle ortaya çıkıyor. 

-“ İşte bu halette vaziyetime baktım ki; “ (L/231) 

.DEMEK KALBİN, RUHUN, AKLIN VE BÜTÜN HER ŞEYİN 

ARKASI.RUH BİLE BUNLA ETKİLENİYOR. O ZAMAN  BU KİM?  

    HUY, FITRAT, AHLÂK MI?     
    VEYA HER UYANANIN ENERJİSİ…  

 YANİ  MADDE-İ HAYAT…YANİ BİR DUYGUN UYANIRSA, 
İŞLEVE BAŞLAMADAN  ÖNCEKİ ENERJİ POTANSİYELİ.  

 HALET: BİLFİİLE ÇIKMADAN, YANİ FİİLE  DÖNÜŞMEDEN 

ÖNCEKİ ENERJİ. 

 

 

bir halet içinde, o yüksek kal'ada geçmiş zamanın 

derelerine ve gelecek zamanın dağlarına baktırdı ve 

baktım.”  (L/228) 

 



 

      -“ bazı cihette ruh çekiliyor gibi bir halet-i hayaliye bana geldi.”  (L/236) 

 .Hayalin insana halet olarak tesir ediyor. Kendisi halet.    

 Yani kurguladığın veya kurduğun ne ise; saat kurmak gibi,    

  zembereğini çevirmek gibi diğer her şeyimizi de aktif ediyor.   

 Hayal kurulduktan sonra ,sana tesir eder enerjinin kendisine  halet deniyor. 

-“ Geçmiş zaman dahi bütün bütün ölü, boş, meyyit, müdhiş tahayyül edildi.  

O hadsiz mekân ve o hududsuz zaman, karanlıklı bir vahşetgâh suretini aldı. Ben 

o haletten kurtulmak için namaza iltica ettim.”  (Ş/94) 

.Negatif haletten çıkmak için hemen namaza iltica et…! 

“-o cehennemî halet, cennet lezzetine çevrilir.” (Ş/351) 

.HALET-İ RUHİYENİN DURUMU BU.YANİ RUHTAN ÇIKAN, RUHUN BÜTÜNLÜĞÜNDEN ORTAYA 

ÇIKIP, SONRADA RUHU  İÇİNE ALAN…! İLK ÖNCE İÇERİDEN DOĞMA, İÇERİ  MERKEZ 

OLUYOR. O HALET-İ RUHİYE GELİP BU SEFER RUHU  İÇİNE ALIYOR. HER DIŞARIDAN  GELEN 

RUHU  BLOKE EDİP İÇİNE ALAMAZ. FAKAT İÇERİDEN KAYNAKLANAN O HALET-İ RUHİYE 

DENİLEN  İÇSEL YAPININ,  ORTAYA ÇIKMASIYLA RUHU İÇİNE ALIYOR. YANİ  İÇİM DIŞIMDA, 

DIŞIM İÇİMDE… BU İNSANIN  HEM CEHENNEMİNİ  HEM DE CENNETİNİ  OLUŞTURUYOR. 

BAZEN O HALETİ  RUH TAŞIYOR. BAZEN DE ONUN İÇİNE RUH GİRİP, RUHU O  TAŞIYOR. 

ARABA ŞOFÖR İLİŞKİSİ GİBİ… 

“Firkatli ( firaktan ortaya çıkan) bir halet içinde geçmiş    

  zamanın derelerine ve gelecek zamanın tepelerine baktım.”  (Ş/440) 

.Yani insanı  nasıl etkileyip haricî yorumluyor.      

 Geçmiş  kabir suretinde göründüğü  gibi…       

 Bazen bu  sebepsiz de oluyor.İçsel inkılablar…    

 Misal: “İki-üç defadır ehemmiyetli bir halet-i ruhiye bana ârız oluyor.” (-Ş/529) 

İçsel inkılablar ,insan geçiriyor. Bu çoğu  zaman ihtiyar ve iradeye bakmaz. 

-“ emsalsiz bir halettir.” (Ş/622) 

.Emsalsiz  halet de var. Hem 

         “misilsiz bir halet olduğu gibi,” (Ş/622) 

 Buda halet çeşidi… 

“O karanlıklı ve içinde çok âlemler bulunan insan âleminin umumunu birden 

ışıklandırdılar, şenlendirdiler. Cehennemî haletleri dağıtıp, nuranî âhiret 

âleminden pencereler açıp o perişan insan dünyasına nurlar serptiler.                

Zerrat-ı kâinat adedince, "Elhamdülillah, Eşşükrülillah" dedim. Ve aynelyakîn 

gördüm ki; imanda manevî bir Cennet ve dalalette manevî bir Cehennem bu 

dünyada da vardır, yakînen bildim.”                                                           (Ş/677) 

 

 

 



 

 .Ahirette hakikatı, burada sureti manasına gelen halettir. 

Haletler kişiye  ya cennet yada cehennem oluverir. Çok garip 

ki; senden  çıkan seni  bloke edip hapsediyor ve seni içine 

koyuyor. Haletler sanki FANUS GİBİ…Fanusun  içindeki  su 

gibi…İşte bunları hakikatle, ilimle  dağıtacaksın. Bu  haletler de 

ervah-ı habiselerin çoğalmasına  zemin oluyor. Bu haletler 

dabbetülarz, sonra ervah-ı habiselere inkılab ediyorlar.         

Bunları  dağıttıktan sonra nuranî âlemlere pencereler açılıyor. 

Ki: “insanın cevherinde vedîa bırakılan o örneklerin her birisi, 

kendi âlemine bir pencere olur. İnsan o pencereden, o âleme 

bakar.” (İş/17) 

 Demek insanın birinci vazifesi, o cehennemi andıran haletlerin 

kapsamından çıkmalı. Sonra şeriat-ı fıtriyeyi yaşayarak âlemine  

pencereler açılıyor. Güzel güzel haletler, hisler ve duygular ve 

hatta  fikirler o âlemleri  seyrettiğine delildirler. Eğer senin 

doğandan çıksalardı daim olurdu. Demek seni ziyaret edip 

gidiyorlar o tatlı haller. Sen hala o âlemler bana açılmadı diye 

sû-i zanda bulunuyorsun.O âlemlerden sana “ o perişan insan 

dünyasına nurlar serptiler” bak oradan sana geldiler. 

 ÇOK İLGİNÇ:                                                                                     

“ Ve aynelyakîn gördüm ki;                                                       

imanda manevî bir Cennet ve   bu dünyada da vardır, 

dalalette manevî bir Cehennem         yakînen bildim.”  (Ş/677)   

      Buna ait ayet-i kerime (89/30)”Gir Cennetime”                        

(Elmalılı cild:9.shf.65-66… da bu nefs-i mutmainenin nefs-i radiye 

mertebesinde olanlara hastır der. Bu dünyada da cari olduğunu 

bazı ulemanın  kail olduğunu söyler.)    

         “Fena-yı mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli-i zâtîsine         

 mazhariyet noktasında,”  (S.T.G/149)        

 Bu dünyada Cennet’e değil, cenab-ı Hakk’ın tecelli-i zâtisine 

mazhar olunuyor da Cennet’e niye olunmasın?     

 Ki; rü’yetullah Cennet’ten üstündür. 

 



 

      Üstadım da:          

 “Ş:677’de: Cennet ve Cehennem dünyada vardır, yakînen bildim diyor.”   

 Hem “hidayet ruhun cennetidir”.                                     (İş:60)   

 Hem “Nasıl ki dalalet, ruhun cehennemidir.”                   (İş:60) 

      Cennet, Cehennem ve rü’yetullah dünyada olacak da; Münker, Nekir ve 

haşir meydanı ve Sırat Köprüsü olmayacak…                      

Dünyada Sırat Köprüsü Cennet’e götürecek ameller.            

Sırat’ın altındaki Cehennem ise; o ameline riya karıştırmandır.                 

Ki hemen altına; o amelin dibine düşüyorsun.                 

Sırat Köprüsü demek bu manada: İMAN, DUA, NİYET VE İHLAS manalarına 

gelir. Cehennem de  bunların zıddı manalarına  gelir.                                                

O Sırat’tan geçmeyince rızaya mazhar olamazsın.               

Rızaya mazhar olan Cennet’ine girer. Sen bunu bu dünyada bile hissedip 

yaşarsın. Amelinizde rızay-ı İlahî olmalı. (İhlas Riselesinde)                              

Rızayı İlahi  netice değil, amelin içindedir.                       

Mutluluk yolun sonunda değil, yürüdüğün yoldadır.                                               

Niçin 15 günde bir okunacak daha iyi anlaşılıyor. Cennetini tazeliyorsun.             

İhlas Risalesi ruhun cennetidir, rızay-ı İlahidir.                 

Rızay-ı İlahî netice değil amelin  hem evveli, hem ahiri, hem  zahiri ve hem de  

batınisidir.  İhlas Risalesi  hidayetin zeminidir. Hidayetin kendisidir.                      

Bir huzur, mana harici günahlarla  tahrib olup yok olmazsa.                                  

Fıtri  olarak sende tesiri en  fazla 15 gün durur.                                                  

Tekrar cehennem-i dünyaya giriyorsun.                                                                

Tekrar ihlası okuyunca  “Gir Cennetime” denilir. Sana. 

“Bu ise tam cehennem gibi bir halettir.”       (M.N/52) 

Bu dünyada bu haletler var. Cehennemi andıracak, yakacak haletler. 

         “niyet, ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden ve canlı, hayatlı ibadetlere  

  çeviren bir ruhtur.                                                     (M.N/70) 

.Çok garip. Demek ölü ve meyyit olan haletlerde var. Daha önce  uyanmıştı.  

 Veya bilkuvve haletleri uyandırandır.                   

 .Hem  ölüm ile meyyit arasında  fark var.      

 Demek haletlerin ruhu         NİYET’tir. Hem haletlerin  yapısını değiştiriyor. 

Genetiğini, yazılımını  değiştiriyor. 

          “ Avrupa! Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehân ile ruh-u beşere   

 bu cehennemî haleti hediye ettin!                                        (M.N/153) 

.Demek beşer diğerlerinin haletinde çok etkili. O zaman dostlarını değil, 

arkadaşlarını ve grubunu ve  cemaatini  sorgula.                     

Seni cehennem-i dünyaya atıyorlar yoksa… 

 

 

 



 

“Ey insan! Fâtır-ı Hakîm'in senin mahiyetine koyduğu en garib bir halet şudur ki: Bazan 

dünyaya yerleşemiyorsun. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi "of, of" deyip dünyadan 

daha geniş bir yer istediğin halde, bir zerrecik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip 

yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalb ve fikrin, o zerrecikte yerleşir. En 

şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun.” (İ.M/176) 

    .insanın mahiyetine  koyduğu halet.      

  . Halet bazen  meydan,  bazen  zindan oluyor. 

 .Gaflet ve                          

dalalet        gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür.   

Nedir bunlar ?                            

1- Bir lokma   4- bir lem’a                          

2- Bir kelime  5- Bir işaretle                                                                 

3- Bir dane              6- Bir öpmekle       batma. 

 Bütünlüğü  ifade  eden incir gibi. Çekirdek, hayat gibi. Bunlar  çok küçük ama 

içlerinde  en büyükler var. Nasıl ki cam parçası  sema-i dünyayı  yuttuğu gibi… 

Hafızan gibi. Bu yukarıda  sayılan 6 tane,  hayatın kara delikleri. Bunlar dışa  

vuruşları. Bütünün çekirdekleri. Bunlar bütünün dışardaki cilveleri, 

tereşşuhâtları. Temessülleri değil, tereşşuhâtları. Ağacın çekirdekte 

hülâsalanması. Bütünü taşıyan incir tektir, Ehad’dir ama kesreti vahdaniyeti  

barındırdığı  gibi… 

“Bu halet evliya için halet-i yakazada inkişaf eder. Zaman inbisat eder. Mes'ele ruhun 

dairesine yaklaşır. Ruh zâten zaman ile mukayyed değildir. Ruhu cismaniyetine galib 

olan evliyanın işleri, fiilleri sür'at-ı ruh mizanıyla cereyan eder.”  (İ.M/198) 

.HALET: zamanı daraltıp genişletebilir. Zaman imbisat eder. Çünki  mahluktur.           

DEHR: Esmaya dayanır. Zaman ruhun dışında. RUHU cismaniyetine galip olursa 

zamandan , dolayısıyla mekandan da çıkıyor. Herkese göre zaman değişiyor.                 

Aynı zeminde, aynı  zamanda  oldukları halde. Zaman, genişleye genişleye  zaman 

ortadan kalkar. 1. ve 2. noktaları  uzatırsan  aynı zamanda mekan  genişliyor. İster 

daralt, ister genişlettir, mekan genişliyor  zaman aynı kalıyor. Diyelim 1 dk. Bunların  

uçlarını aç, aynı 1 dk’dır. Bu zamanın içine nihayetsiz mekanı koyabilirsin. 

      2. 

 Ruhun dairesi, zamanın nihayetsiz geniş olması. Yani “zaman inbisat eden 

mes’ele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zamanla mukayyed değildir.” 

      Zamanın imbisatı ruhun dairesine  doğru seyahat oluyor. Hem ruhun kaynağı            

sıfât-ı zâtiyeye ve şuunat-ı zâtiyeye baktığı için; esma olan dehr ( zamana) bağlı  değil.    

Çünki; ondan üst birimden gelmiş. Ruhun süratı  zamanın süratinden üstün. Akrebin, 

saniye sayanın süratı  gibi de değil.  Ayn-ı  zaman ama süratleri  değişik olan saati 

düşün.  Zamanın hızıyla, ruhun hızı çok farklı.       

  Hem  nasıl ki; saatin akrebi ile  saniyeyi sayan ibrenin üzerinde  oturanlar , 

 ne kadar farklı mesafeyi  görüyorlar aynı  zamanda . 

 

1. 
1 dk 



 

“Fakat insanda öyle bir latife,       

        öyle bir halet        vardır ki,      

   o latife lisanıyla                                     

her ne sual edilirse, -velev ki fâsık da olsun-      

   Cenab-ı Hak        

  o latifeye hürmeten       

  o matlubu yerine getirir.      

            O latife pek uzaktan bana göründü ise de,    

  teşhis edemedim”          (i.M/240) 

             .Demek latife, latife imiş.      

   .Hem öyle bir halet vardır ki,      

   tuhaf tarafı ;öyle bir latife, hem öyle bir halet vardır ki,  

  o halet latifeden ayrı. 

“ister istemez         tevahhuş,        

    dehşet,       

     telaş,        

    havftan 

.Bu dördünün birleşmesinden o kişiye  has, bu dünyada cehennemini 

oluşturur. Birde: Halet ayrı bir şey değil. Bu dördünün bütünlüğünü ifade  eden, 

ama tek tek hiç birine  benzemeyen apayrı bir dünya. Gariptir ki insandan 

çıkıyor fakat insanı içine alıyor. Senden çıkanın içine  giriyorsun, seni içine 

alıyor. O zaman  halet;  yeni bir şey değil, var olan latife, his ve duyguların 

atmosferi, dışa vuruş ifadeleri… 

“kabz-bast haletleri,         

  celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi;”  (K.L/8) 

-Burada da halet ayriyetin değil; bir şeyin sureti,    

  ifadelenişindeki sureti, meydanda kendini gösterme hakikatı… 

“o zamandaki inkılabdan ve o muhitten ve tesirat-ı hariciyeden   

  neş'et eden bir halet-i ruhiye ile”                                                     (K.L/78) 

.Haricin tesirinden, içsel hassasiyetin  ortaya çıkması. Haricin dıştaki 

ifadelinişi.                      

Halet-i ruhiyem demek:Ruhsal bütünlüğünün atmosferi, haricen oluşturulan 

dünya, seni içine alan fanus, fiziksel olarak bedensel enerji, dalga boyu,           

astral vücud, beden-i misalisi, senin paralelin, güneşin fotonu gibi, senin 

fotonun, senin dışında ama seni içine alan… 

Bu halet dışardakileri etkilediği gibi, dışarıyıda  içeriye sokma yolu, 

koridoru veya menfezi. Âdeta  senin ile  hariç arasındaki berzahın ve ikisinin 

haricindeki üçüncü bir şahsiyet. Sen değilsin, hariç dünyada değil.                        

BU İKİSİ ARASINDAKİ  BERZAHIN. 

 

  

mürekkeb bir halet-i cehennemnümun 

ve ciğerşikâfe düşecektir.” ( İ.M/255) 

 



 

 

   

Burası çok garip tesbit oldu Elhamdülillah.     

 Haletler o ruhun  hassasiyetinden, anlayışımızdan.    

 Balon gibi. İçi başka, balonun rengi ve şekli ve malzemesi ki plastik başka. 

 Halet böyle bir şey. Buna ait:        

              

   (S:741)“ Cehennem'den beterdir,      

    ondan daha muhriktir, ruhumuzu eziyor.    

   Zira o şeş cihetten ki onlara baş vurduk. Öyle halet almışız.    

Ki yapılmış o halet,        hem havf ile       

           dehşetten,      

            hem acz ile       

                     ra'şetten, hem      

            kalâk ve      

           vahşetten, hem      

           yütm ve hem       

            yeisten 

                                                

mürekkeb vicdan-sûz.”   

  .Cehennem  olsa iyi.Cehennemden beterdir şu  haletlerin bütünlüğünden çıkan halet:         

              1-HAVF                               

2-DEHŞETTEN,                   

3-ACZ                                      

4- RA'ŞETTEN                   

5-KALÂK                           

6-VAHŞETTEN,                

 7- YÜTM                   

8-YEİSTEN 

 

1- HAVF:  Geçmişten hüzünler, gelecekten korkular olur. Korkunun geçmişi yoktur. 

Geleceğe karamsarlık, geleceğini bir karara koyamamaktan, formülüne 

koyamamaktan, güvensizlik hissinden ortaya çıkıp insanı saran.                                  

Allah’a güvenmemekten, teslim olamamaktan, isyankârlığıyla rahmetten mahrumiyetin 

ifadesi olan histir. Havf kalbîdir. Korku aklîdir. Havfullahta lezzet vardır.                              

Bu havf,  kendisini korku  olarak ifade eder. Havf, vicdandaki his şıkkındandır. 

Kontrolsüz  ve kaidesiz ve formülüze edilmeyen negatif enerjinin,     

 insanı bloke  edip, fanusuna koyan atmosfer… 

 

 

 

 

 

(Gelecek kaygısı, gelecekten ümitsizlikten…) 

(Ürkmek, şaşmak, kıblesine koyamamak…) 

(Güçsüzlük, iktidarsızlık, bir şeyin geri tarafı…) 

(Kontrolsüz hisler ve duygular yumağı…) 

(Geleceğin olmamasından çıkan kararsızlık, sıkıntı…) 

(İçsel âleminde ıssızlık, vahşilik, tenhalık…) 

(Bütünlüğünü kaybetmekten yalnızlaşmak…) 

(Ümitsiz, dipsiz dip olan gayya kuyusuna düşmek…) 



 

  

2- DEHŞETTEN: Geleceğe ümitsiz bakmaktan, tutunacak şeyi bulamamaktan, negatif 

enerjisini bir şablona  koyamamaktan çıkar.Telaş, ürkmek. Bu da vicdanda bulunan 

His şıkkında bulunan bir histir. Buna kapılan sanki suratına alevlerle saldırılıyor hissi 

uyanır. Her tarafım yanıyor, her tarafım ağrıyor zannına kapılmaktan çıkan hissin 

ifadesidir dehşet. 

3- ACZ: Kendini yönetememekten, düşmanlarından, korkularından  koruyamamaktan  

ortaya çıkan  vicdandaki His şıkkında bulunan histir. Kendini koruyamamak zehabına 

kapılması.İnsanın fıtratının  gösterdiği Zât-ı Zülcelal’inden mahrum olmaktan ortaya 

çıkan dibi olmayan çukur, boşluk.Oysa bu vâhid-i kıyasî olup sonsuzu kavrayıp  

misafir etmekten hasıl olan  Zât-ı Zülcelal’i  tefeyyüz etmek. Ondan zevk almak için 

verilen mekansız mekan, varlıksız varlık, şekilsiz şekil. Bunlar merdiven basamakları 

gibidir ki aslına ve aslının aklı olan Zât-ı Zülcelal’e gitmeyen  bir yoldur, yöntemdir ve 

basamaklardır. Bu hissin tatmini ve iz’acından, eziciliğinden kurtulmanın yolu ise; kul 

dergah-ı İlahiyeye iltica edip kusurlarını Estağfirullah ve Sübhanallah ile ilan etmektir. 

 

4-RA’ŞET : Korkudan, havftan ve kâinattaki olayları yorumlayamamaktan bedendeki 

titreme, yani hiçbir şeyin kararında ve kabında kalmaması , oturmaması, artık her şey  

her his kendi  haline  bırakılma acizliğinden doğan güvensizlik hissi. Bu da vicdan da 

bulunan his şıkkında bulunuyor. Hem dimağın bütünlüğünün kaybedilmesinde vücuda 

alarm sinyali. Tamamen sıfır hali gibi bir hal. 

 

5-KALÂK: Geleceğini  anlamlandıramamaktan gelen karamsarlık. İçeriye, sadre doğru 

kapanmaktan ortaya çıkan can sıkıntısı, gönül  darlığı ve karamsarlık halet-i ruhiyesi. 

6- VAHŞETTEN:Yabanilik, ıssızlık. Tenhalık, vehim, ürküntü, korku, vahşilik, tenha. 

Korkunç yer.Elbise ve silahını çıkarıp atmak.Aç  kalmak. Bunlar lugatı manaları. 

Kişinin kendisine varamamaktan, keşfedememektir, tanıyamamaktan,  kendisine  

yabani ve yabancı  olması. Bu yukarıda  anlatılan sıfatlar dışa vuruşları, kendini 

bunlarla ifade ederse içsel, enfüsi âlemini düşün. Kişi kendinden ürküyor. Yalnızlığını 

dış dünyadan gidermeye çalışıyor. Çünki içerisi ıssız, virane ve boş. Herkes oradan 

taşınmış virane, harabe ve tenhalaşmış belde gibi içseli. İçeriden, böyle boşluktan 

korkunç sesler gelmeye başlar. Bu sesler insanın  tüylerini ürpertiyor .İçeriye 

dönünce her şey canavar, düşman vaziyetini almış görüyor. İçerdeki  sarayda;  

tarlalar talan olmuş, yanmış, tsunamiler bulanıp gayz sularıyla örtmüş, deprem ve 

toprak kaymalarıyla her yer yerlerini değiştirmiş, bazı yerler yok. Adem âlemleri  

hükmünü icra ettiği  memleketsiz memleket. Buna karşı  Rahmanın giydirdiği vasıf ve 

sıfatlarını kaybetmiş, üzerinden çıkarmış, hiçbir alemeti üzerinde kalmamış. Adem 

âlemlerinin kavurucu sıcağından gölgesiz ve susuz yoluna devam eden zavallım. 

Maddi ve manevi her türlü aç ve susuz ve yayan, rehbersiz ve pusulasız,             

virane şehir. 



 

 

7-YÜTM: İnfiradi, yalnızlaşmak. Herşey kendi başına bir köşede ne yaptığı belli  

olmamak. Hamisiz, koruyucusuz, şefkatsiz ve merhametsiz kalmak. Sevilmediğini 

bilmek. Ve sevilmediğini bilmekten ortaya çıkan halet-i ruhiyeler. Seni  görüp gözeten  

yok, şefkat edip merhamet eden yok, sana değer verip  kucaklayan yok, kimsenin ilgisi 

değilsin, varlığından kimsenin haberi yok gibi hislerden ve haletlerden çıkan ruhsal 

zemin ve memleketinde oturuyorsun. 

 

8-YE’İS- YEİS:  Emelinden kesilmek, ümitsizlik, nevm âlûd olmak. Âhiret inancını 

kaybetmekten,  ruhundaki halet-i ruhiyenin gayya kuyusuna düşmek.                                    

Bu cehennemin 7. Tabakasının ,en son tabakanın en dipsiz dibi. Cehennemden beterdir. 

Bunun dibi yok. Nereye çıktığı  hakkında haber yok.Yalnız bilinen şu ki burada insana  

dayanıyor. Hutamenin içindeki  kuyu diye geçer. 

 

9- VİCDANSÛZ:  Bu 8 vasıfların bütünlüğünde bulunmak, böyle bir ülkede yaşamak. 

Senin dünyan bu. Bu ise Cehennem’den beterdir. Çünki Cehennem’in  1. Tabakası 

Müslümanların  günahkârlarına verilecek yer. Birinci  tabakanın adı  merhameten 

tümünün adı oldu. Buraya sırf Müslümanların günahkârları  girecek, kâfirler 

girmeyecek.Bazı alimlerin “Cehennem en sonunda kapanacak” dedikleri yer burası.    

Yoksa diğer altı  tabaka değil.6.tabaka Hâlidine ebeda’ya mazhar olacaktır. 

 

1.TABAKA  CEHENNEM :        Muhammed (asm) ümmetinin asileri girecek. 

2. TABAKA LEZA:             İsa(as)’ı yalanlayan Hiristiyanların gireceği yer. 

3. TABAKA SAÎR:              Yahudilerin gireceği yer. 

4. TABAKA SAKAR:         her dinden bir şey karıştırıp, meleklere tapanlar. 

5.TABAKA  HÂVİYE          Mecusiler 

6.TABAKA HUTAME         Arap müşrikleri 

7.TABAKA CAHİM            Münafıklar bulunur. 

      “Demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse, o derece nisbeten şu halet   

tesir eder, vicdanı bağırttırır. Her lezzetin içinde elemi var, birer iz.”   (S/744) 

   HAVF& DEHŞETTEN & ACZ & RA’ŞETTEN & KALÂK &VAHŞETTEN & YÜTM & YE’İS 

Bunların içine düşüp cehennemin cehennemine düşmemenin yolu ise;                                

SIRAT-I MÜSTAKİMDE KALMAKLA MÜMKÜNDÜR.               

NE KADAR SIRAT-I MÜSTAKİMDEN AYRILIRSAN O NİSBETTE        O CEHENNEME 

DÜŞERSİN. 

 

 



 

 

    “Onunla bunu bildik ki mütefavit derecede, kuvvet-i iman nisbetinde   

  ruha bir halet verir. Cesed ruhla mültezdir, ruh vicdanla mütelezziz.”  (S/744) 

.Demek iman ruha halet-i ruhiyeyi verir. İmanın verdiği haletle ruh lezzetlenir.             

Ruh imanla lezzetlenir.Cesedin lezzetide ruhla mümkündür. Ruh da vicdanla 

lezzetlenir. Tümünü içine alan halet imandan geliyor. Halet sirayet ediyor birbirine,                         

ya cehennem ya da cennet oluyor. 

“ bana bir halet-i ruhiyeyi ihsan eylemiş ki; (E.L
1
/30) 

.Cenab-ı Hakk, insana fanus olsun diye halet-i ruhiyeyi  veriyor. Onun içerisine;            

RUH          KALP       VİCDAN        DİMAĞ          BEDEN oraya giriyor,                      

haletler birbirlerine sirayet ediyor. 

 

  “O halet-i ruhiye bize ihsan edilmişti.  (E.L
1
/55) 

.İlle halet-i ruhiye bizden çıkması lâzım değil. Allah(cc) o haleti   

 hariçten veriyor ve onun içine bizi koyuyor.      

 İlle dahili uyandırmak  gerekmiyor. Bu çok güzel ayrıntı ve ihsan-ı  ilahi… 

         “bu halet ve itikad başkasına da sirayet eder, menfaat verir. (E.L
1
/91) 

            Bu da garip. Yani bendeki veya başkasının haleti diğerine de   

  sirayet ediyor.Yani kişiden kişiye geçen bir vasıftır, sıfattır. 

“nefs-i emmarenin silâhını daha musırrane istimal eden                 

kör hissiyatım, damarlarıma tam dokundurup,               

tesemmüm ve hastalıktan gelen ziyade teessür ve                                     

hassasiyet ve                                                                                                 

şeytandan gelen ilkaat ve                                                                                           

fıtrî hubb-u hayattan gelen acib bir haletle,       

o ikinci nefs-i emmare hükmünde olan kör hissiyat,”   ( E.L
1
/199) 

.O ikinci  nefs-i emmare hükmünde olan kör hissiyat    

Demek kör hissiyat nefs-i emmare işlevini, işini yapıyor. 

         “ruhunda kemalâta medar hiçbir halet kalmaz. Vicdanı tefessüh eder,  

  hayat-ı içtimaiyeye bir zehir olur.”  (E.L
2
/244) 

 .Halet aynı zamanda malzeme. 

 .Ruhtan ortaya çıkan veya hariçten ruha yüklenen haletler   

 ruhun kemalâtına malzeme oluyorlar.       

 .Hem  ruhtaki tüm uyanışların, tüm tek teklerine HALET denir. 

 

 

 



 

        “inşirah-ı sadr nuruyla başka bir halete girip,”                     (S.T.G/58) 

.Bazı haletler kendini, başka bir halete girerek gösterir.   

 İlla gözükenin bizzat kendisi lâzım değil. Hem bazen başka haletleri  

 aktif ediyor.Bazen başka bir haletle kendini ifade ediyor. 

        “Cehennemî haletleri dağıtıp, nuranî âhiret âleminden pencereler açıp   

 o perişan insan dünyasına nurlar serptiler.”                    (H.Ş/12) 

 .Halet insanı hem başka bir yere taşıyor, hem o âlemleri insana getiriyor, 

  hem o âlemlere pencereler açıyor.       

 HALET aynı zamanda pencere. Halet senden çıkan.      

 Halet, âlemlerin taşınıp sende gözükmesi, tezahür etmesi.   

 Halet kendini, başka bir haletle gösterir. 

    

 “İşte altı yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet 

veren ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak haletini veren, o 

masumun kalbinde    hakikatın bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini 

bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi 

hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Ve o iki kahramanı gayet 

korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden, onların onun kumandanını bilmemek ve 

intizamına inanmamak olan cahilane itikadsızlıklarıdır.   (H.Ş/68) 

ziyade cesaret ve                  

hürriyet veren ve                        

çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve                                                                              

korkmamak                                                                  haletini veren  

kalbinde hakikatın bir çekirdeği olan şimendiferin 

 

           intizamına ve         

 dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve  

 cereyanı bir intizam altında ve      

 birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve  

  itminanı ve         

  imanıdır. 

Ve o iki kahramanı          gayet korkutan ve     

         vicdanlarını vehme esir eden,  

onların onun kumandanını bilmemek ve                

intizamına inanmamak olan 

 

         cahilane itikadsızlıklarıdır.   

 

 



 

 

.İnsanı rahatsız eden harici  ve dahili  musibetlerin, dertlerin,                  

sıkıntıların maddi ve manevi hadiselerin sebebi ve kaynağı:  

Gayet korkutan ve        

 vicdanını vehme  esir eden  

                                                                                                             

onların kumandanını bilmemek ve      olan cahilane              

intizamına  inanmamak        itikatsızlıklarıdır. 

                             .Yani dimağını kullanamamaktan.      

           Çünki  itikad dimağın meratibidir.      

           İman ise kalbîdir.         

           Vehim tasavvurda. Aşağıdaki vicdanını esir etmiş.   

           Vehim nasıl yol bulmuş? 

-Kâinatın dizgini Allah’ın elinde olduğuna; tasavvurunda,                

taakkulünde, tasdikinde, iz’anında, iltizamında ve itikadında     

inanma sorunu yaşıyor. Fikren biliyor ama iz’anı yok.                                          

İz’anı var iltizamı yok. İltizamı var ama itikadı yok.     

 KORKUNUN KAYNAĞI BU. 

Vicdanı vehme nasıl esir oluyor? 

  Acaba vicdan işlevini mi kaybettide… ?      

 Hem cahilane itikaddan da korkular çıkar.      

 Hadiselerin  dizgini birisinin elinde olduğuna iz’anı az olmaktan. Eğer bir insan 

“İRADE  İBADETULLAH     

 ZİHİN            MARİFETULLAH 

  HİS   MUHABBETULLAH 

 LATİFE-İ RABBİNEYE         MUŞAHADETULLAH’ larda 

               

  zor yaşarsa, sorun yaşarsa,                         

bunlar insanda hakim olmazsa,     

 insan bunları yaşamazsa           

 vehimler insanı esir eder. 

HASAN AKAR 



 

 

“âyetini hissedip işitir gibi iman ve itikadı heyecana ve hissiyat-ı ulviyesi 

harekete gelir. Ruhun etrafından, vicdanın derin yerlerinden,    

o sirkat meyelanına hücum gibi bir halet-i ruhiye hasıl olur.   

Nefis ve hevesten gelen meyelan parçalanır, çekilir.  (Hutbe-i Şamiye/77) 

 

.Hissiyatı süfliyede var.         

.Sirkat meyelandır.          

.Dışarıdan telkinlerle halet-i ruhiyeler hasıl olur.     

.Nefis ve hevesten de meyelan olur.      

.Âyetle; imanı& itikadı ve hissiyat- ı ulviyesi harekete gelir. Bu da  ruhun 

etrafında, vicdanın derinliklerinden  harama hücum halet-i ruhiyeler ortaya çıkar.

 .Vicdanın  derin yerleri  var.                                          

.Halet-i ruhiye fiziksel enerji…Bu enerji  gibi görünmesi, sirkat meyelanını             

nasıl durduracaktı?         

.Düşüncelerde halet-i ruhiyeyi aktif ediyor. Düşünceler güçtür.                         

Kudsiyet addettiğin şeyler insanın hissiyatlarını ve fikirlerini ektif ediyor. 

.Vicdanı  iman ihtizaza getirir       

.Halet ; birşeyin ahiri, başka bir şeyin evveli olan berzah.  

“O elîm halette iken gördü ki,”  (Nur'un İlk Kapısı/9) 

Haletin elîmi olanı da var. Bu da nefsi  yapılanmalarının dışa vuruşu. 

 Negatif enerji  olarak gözüken yanlış düşüncelerinden meydana gelen. 

“Ey Avrupa! Senin bir gözü kör dehân ile ruh-u beşere hediye ettiğin şu 

 cehennemî haleti”  (Nur'un İlk Kapısı/86) 

Deha, aklın içinde bir birim. Bu içeriden dışarıya veren tarafı aklın.   

 Bu, yanlış düşünceleri aktif ediyor. Bu da insana cehennemî bir haleti  yaşatıyor. 

            “bir halette durmuyor.” (Nur Çeşmesi/87) 

Bura da halet: İstidadın veya kabiliyetlerin şu andaki  durumları.   

 Yani  olumlu veya olumsuz ruhun şu andaki; yani mazi ve müstakbel değil,  

  şu andaki haline “HALET” deniyor. 

 

                     HASAN AKAR 

 

 

 

 


