
❖ Enfüsten, sistemden bahsedeceğim. İlk önce insan nedir? İnsanın sistemine neler takılmış? Nasıl bir şeydir 

ondan bahsedeceğim. Sonra bu sistemin içinden dimağa geçeceğiz.Bu dersi dinlerken bilgi olarak değil, şöyle 

bak: Doktora gittin, röntgenini çekiyor, ne var sende... Ahiretin de üstünü açıyor, kaldırıyor. Allah’ın 

Rububiyeti ve ahiretin üzerindeki perde.. Perde Nedir? Kelamın içinde duygu ve his ne ise.. Odunda duman, 

nur, nar ne ise.. Buzda su ne ise.. Cesette de ruh öyledir.. Ahiret de dünyaya öyledir. Zanlarımızı ortadan 

kaldıran şeydir. Ahiretin üzerinde tenteneli perde «zanlarımızdır.» “Ben kulumun zannına göreyim” diyor. 

Cenab-ı Hakk’ın Rububiyeti senin zannına göredir. Kaderi de sen oluşturuyorsun. Kader burada.. 

Ne kadar kaderle uğraşırsan uğraş mutlaka sana bir yerden soru gelecek bunun dibi yok. Ama bunun sebebi 

temelinde; Allah’ın Rububiyeti, Allah’ın muamelesi, senin zanlarına göre olmasıdır.

❖ İnsan nedir? Sıfırdan başlıyorum bu meseleye..Bir gömlek var, içinde atlet var, cesed var gidiyorum.. Benim 

derken sahip çıkandır. Tuttuğu şeyde sahip çıkılandır. Benim gömleğim derken ben arkadayım.. Yani bu karkası, 

mantığı, zemini öğrendik mi cevap veremeyeceğimiz soru yoktur. Çünkü sistemi görüyorsun. Mesela; nefis mi 

soracaklar..  Lümme-i şeytaniye nerededir? Nasıl yapıyor? Dimağı nasıl etkiliyor? Kalbi nasıl etkiliyor? 

Vicdanı nasıl etkiliyor? Sen gözünle göreceksin nerde nasıl etkilediğini, hiç ezber yok yani mantığı bu. Benim 

gömleğim: “Ben” diyen arkada. «Benim atletim»: benim atletim diyen atlet değil, arkada. «Benim vücudum, 

benim hayatım, benim aklım, benim ruhum» diyen ruh değil. Ruh mahluktur. İnsan ise mahluk değildir.

Yani “O benim” diyen mahluk değildir. Nedir o? Vücud rengini verme ademe düşersin diyor.

Vücudu yok, adem de değil. Berzahtır, kabir gibi.
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• Kabir ne dünyadır ne ahirettir, alem-i berzahtır. Çekirdekteki program gibi..

❖ ENE Risale-i Nur’da üç şekilde karşınıza çıkacaktır: Ene bu ben olan bendir. Vacip değildir, mahluk da değildir, 

berzahtır. Allah ile şecere-i hilkat arasında bir berzahtır.

• ŞECERE-İ HİLKATTE  Mahiyet-i Zatiye 

hakkında hiçbir bilgi yoktur,olmayacaktır. 

Peygamber de dahil yok yani. Niçin yok? 

Sebebi şu: 

• Kur’an nereden geldi? Sübut-i sıfatın “Kelam” 

sıfatından gelmiş. Peki ben şimdi geriye 

dönüyorum.. elma, tomurcuk, dal, gövde, kök, 

çekirdek.. daha geriye gidebilir misin? Yok.

Kur’an dan daha geriye gidemezsin Kur’an ile. 

Kur’andan başka yöntemimiz yok. Kur’anla 

geri gidecektik. Kur’anla başladığı yere kadar 

gidebilirsin. Kur’an da sübut-i sıfattan geldi. 

Şuunat-ı zatiye’den haber veriyor. Bizim 

bahsettiğimiz Allah (cc) ise Esma-i Hüsnadaki 

Allahtır. Ama Mahiyet-i Zatiye hakkında 

hiçbir bilgi yoktur. Bütün isimler Allah’ındır 

ama isim Allah değildir. Oradan Mahiyet-i 

Zatiye’den Şuunat-ı Zati’yeyi çıkartmış Allah. 

Şuunat-ı zatiye’yi aralamış. Bize şunları 

koymuş; şefkat, muhabbet vs.

Burada VACİB-UL VÜCUD bitiyor. 

ESMA bitiyor

Kur’an’ı Kerim 

buradan geldi
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❖ Berzah ne demek? Kabire berzah denilir.

Kabir ahiret değildir. Ahiret kıyamet koptuktan 

sonra haşir meydanı kurulmasıyla ahiret 

başlıyor. Şu anda âlem-i berzah, orta alem. 

İki âlem arasındaki âlem demek alem-i berzah, 

kabir.. Haşir ise kıyamet koptuktan sonra 

kurulacak ve  ondan sonra ahiret olacak. 

Şu an ahiret değil.

Burası ne vacip 

ne mahluktur. 

Burası BERZAHTIR

Buradan  aşağısı 

mahluktur

❖ MEC’UL  Nur-u Muhammedî.. Ene’lerin cemîdir. Külliyatta üç çeşit ene rastlayacaksın.  

Bir: Nuru-u Muhammedî ene. Istılahta Mec’ul denilir. Bu Ene sadece Mahlukatın değil Şecere-i hilkatin, 

hepimizin her şeyi enesi. Ene’lerin toplamı olunca Nur-u Muhammedî olmuş. Muhammed İnsan ismi değildir. 

Bu nurun adı olduğu için Camide Allah ve Muhammed ismi konmuş.  Yoksa Vehhabilerin anladığı gibi burayı 

(mec’ul) anlamadıkları için şirktir diyor. Allah’ın karşısına mahluk koydunuz..Camiye Allah, Muhammed yazısı 

şirktir diyor.Oysa Nur-u Muhammedî bu nurun adıdır. Yani şecere-i hilkat’in çekirdeğinin adıdır. İnsan ismi 

değildir. O beşeriyetin adı Ahmed’dir ki bu nedenle 19.Mektub’a  Mucizat-ı Ahmediye,  19.Söz’e Risalet-i 

Ahmediye denilmiş Muhammed’in mucizesi olmaz. Çünkü Muhammed insan değil.  Ama o nuru taşıdığı için ona 

Muhammed deniliyor. 

Mesela Hasan: Bizimkiler Hasan, amacam yeğenim der. Başkası bana dayı der, abi, hoca der. Başkası nurcu,  

enfüscü der. Hepsi de benim. Muhammed denilince Peygamberimizin beşeriyeti ubudiyeti değil şecere-i 

hilkatteki çekirdek oluşu kasdediliyor. Çünkü 55 tane ismi vardır. Beşir’dir, Mustafa’dır, Ahmet’tir, Tayyib’dir. 

Bu çekirdekten Kab-ı Kavseyn’i yarattı. Peygamberimiz miraçta buraya kadar geldi. 
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❖ Nur-u muhammedî de neler var? Bütün mahlukatın projesi, eneleri burada. Biz de buradaydık. Dolayısıyla Nur-u 

muhammedî’nin adı yani bizdeki karşılığı ene. Külliyata rastlayacağımız bir Ene bu. Bir de Külliyatta ENANİYET 

göreceksiniz. 146-147 Emirdağ’ında ruzname, çekirdek, kainatın haritası oluşu diye yedi tane anlatır. 

Bir de enaniyet gurur-kibir manasında kullanılır. Nasıl ki bir «Alaka» = Mandala ipin takılması, Kan pıhtısı, 

alaka, ilişki manasında gibi yedi tane anlamı var. Onun için bazıları onu kullanmış. Bazıları yukarıdan aşağıya, 

ana rahminde yukarı takılıp asılı duran demektir. “Alaka” yoksa kan pıhtısı değil yani. Tavana asılan demek. 

Ne “alaka”. “alakalandırsana” diyoruz. Dolayısıyla bir kelimenin çok manası var.

Bunun gibi ENE:  

1- benlik manasında. 

2- kainata rüzname, takvim, harita olma manasında. 

3- gurur-kibir manasında kullanılıyor.  Birbirine karıştırılıyor...

ENE  bizdeki cevherdir. Enaniyet ise vücud-u haricisidir, cesed gibidir. Bunun açıklaması daha sonra gelecek.

Nur-u muhammedî’den ilk Kab-ı Kavseyn’i yarattı. Sonra Arş-ı Azam’ı yarattı ki Cevher-i ruh, ruhların cevheri.

Sonra Levh-i Mahfuz yarattı. Sonra Arş yaratıldı (Arş-ı azam ile Arş farklıdır). Sonra Sidret-ül Münteha yaratıldı. 

Sonra Cennet-Cehennem yaratıldı. Sonra Daire-i ilim yaratıldı. Sonra Daire-i hayat yaratıldı.

İmanın yeri kab-ı kavseyn’dir. Şeytan “imanın gitti” diyor (Kürs’ten) 

buradan yukarıya çıkamıyor ki benim imanımın ne olduğunu bilsin. 

Şeytan Kürste takıldığı için onun yukarısını bilmiyor. 

«İmanın gitti» diye vesvese edene diyorum ki: “Ya Rabbi 

emanetçilerin en hayırlısı sensin. Ben emanete mukayyet değilim. 

Allah’ım benden sana bir emanet gönderiyorum. 

İmanımı koruyamıyorum, sana emanet ediyorum”. Hikaye değil bu.

Şeytan sana «imanın gitti» dediği zaman ona de: «bende değildi ki 

gitsin». Çünkü imannın hakikati Allah’ta, bendeki ise sureti.

Aslı duruyor. Fotokopi çekerim yine.

Kader defterinin 
yazar bozar tahtası

ŞECERE-İ 
HİLKAT 

Nefis ve Şeytan burada takıldı. 

Nefs-i emare, nefs-i mülhime, 

mutmaine, raziye, safiye, natıka. 

Vesvese buraya kadardır.
KAİNAT
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• İçeriye girdik: “benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım..” 

Üstadın yaptığını sıralayayım. Sana verilenler: Vücud, hayat, insaniyet İslamiyet, iman-ı tahkiki verildi. Biz bu 

dünyaya İnsan olarak gelmedik insan olmaya geldik. Ama Allah merhameten bulûğ çağına kadar insansın kabul 

ediyor. Ayrıca Üstada bana iki şey verildi diyor; İlm-i Kur’anî ve hikmet-i imaniye.. Asrın imamı olduğu için. 

Çünkü geçmiş kavimlerdeki pislikleri ancak peygamberler temizlerlerdi..Üstad peygamber değil nasıl 

temizleyecek..? Lut kavminin adeti şimdi var ama peygamber değil. Lut kavminin adetini bir peygamber 

kaldırabildi. O zaman Lut (a.s)’ın mazhar olduğu ism-i a’zam onu kaldırmaya kim vazifeli ise bu asırda o da 

ona mazhar olması lazım. Mesuliyet veriyorsun yetki vermiyorsun olur mu? Bu binayı sana emanet ediyorum 

mesulsün, yetkin yok. Nasıl mesul olacağım o zaman ben. Yetkin yok, mesuliyetin de olmaz. Bu asrın mesulu 

Üstad mı? O zaman yetkisi olması lazım.Yetki de ism-i a’zamdır. Onun için Risale-i Nur ism-i a’zam a mazhar 

olduğu için tesir ediyor. Değiştirilemiyor, olmuyor, kusuyor. 

• Şimdi ne dedik benim gömleğim, benim atletim (avamî ifade ediyorum) benim vücudum, benim aklım, benim 

ruhum artık ben olan “Ben” yok daha. O ENE. Şimdi dışarıya çıkıyorum; 

Ene de iki tane özellik var: 1- NUR, 2- MANA.

Yukarıdan aşağıya Allah yönüme Mana, ayağımdan aşağıya doğru yaratılıyor mahlukat bu da “Nur”

Ene’nin bir dışa vuruşu var Nur, bir de Allah yönü var Mana.. Allah’a bakan yönümüz var… 

• SORU: Latife-i rabbaniye dediği ne oluyor? Başka bir yerde latife-i rabbaniyeyi ruh olarak söylüyor?

Niçin söylüyor mesela diyelim ki senin şoför sıfatın var.. Arabada şoförlüğün gözüküyor, ders anlatırken hoca 

sıfatın gözüküyor. Yani Latife-i Rabbaniye’yi konuştuğu yerde müşahedetullah anlatılıyor. Mesela soruyordu bir 

tanesi “Allah’ı niye görmüyoruz?”. Allah gözükür de sorun sende, sen görmüyorsun. Allah’a sorun yapma, Allah 

gözükmez değil. Allah gözükür. Latife-i rabbaniye’nin vazifesi odur. Senin çanak antenin bozuk. Çıplak gözle 

baktığın zaman semada uydu gözüküyor mu? Yok. Çıplak kulakla bakınca uydudan ses geliyor mu? Yok. 

Ama uyduyu koyduğun zaman hem resim geliyor hem ses geliyor. Gelmiyorsa uydunun değil senin çanak antenin 

sorunlu. Uydu (haşa) Allah’a misal, çanak anten latife-i rabbaniye, televizyon kutusu bedendir. 

İçerisindeki sistem ruhtur.
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VİCDAN İrade  İbadetullah          Basiret

 Zihin  Marifetullah        Dirayet

 His  Muhabbetullah   Feraset

 L.Rab. Müşahedetullah  Kemalat

• «Ruh bir latife-i rabbaniyedir» diyor. Çünkü orada müşahade konusu işleniyor. Oysa biz çok açık biliyoruz ki 

Hutbe-i Şamiye/136 da latife-i rabbaniye ruhun anasırı esası ve vicdanın dört unsurudur. Dört unsurdan bir 

tanesi budur. Ruhun bir sıfatıdır yani.

• Ruh cevherdir. Mahluk değil. Kanunlar gibi. 

Onu mahluk yapması için Allah ona:

1- Hayat takmış

2 -Kanun-u emri koymuş

3- Zişuurdur

4- Vücud-u haricidir 

Bunları taktı. Bu sefer bunun etrafına 

bir Latife-i Rabbaniye manasında gılaf-ı latif 

bir beden-i misaliyle sarmaladı. Şimdi bunu hayatı içine koyacağız. Bu sefer ince bir streçe sardı. Onun adı ruhun 

Gılaf-ı Latif, Beden-i Misalidir. Ruh uçmasın, dört özelliği dışarı çıkmasın, işlemesi dökülmesin diye. 

Bu sefer gılaf-ı latif beden-i misali olunca ruh mahluk oldu.

Bu Ruh temelde Risale-i Nur’da iki vasıfla zikrediliyor:

• 1- Hüviyet-i Şahsiye (İslamiyetin varsa oluyor)

• 2- Mahiyet-i İnsaniye (Ahlak ile belirlenir)

Ahlak hulklardır, huyların cemîdir, bütünlüğüdür.Fıtrat-ı asliyedir. Allah Resul’ü bunun için demiştir “Dağın 

yürüdüğünü duyar görürseniz inanınız ama huyların değiştiğini duyarsanız inanmayınız.” Çünkü burası cevher 

olduğu için. Huy davranış değil. Davranışlarımız değişir, konuşmamız değişir ama huluklar, huy, yapı, cevher 

sistem değişmez. 

SORU:Umumi mahiyet mi yoksa şahsi mahiyet mi? Herkesin şahsi. Herkeste aynı şahsiyet-i mahiye. Peki benim 

şahsiyet-i maneviyem duruyor, buradan bir havuz getirdik. Koy şahsiyet-i maneviyeni sende, sen de.. Şahsıyet-i 

maneviyelerin toplamında şahs-ı manevi çıkıyor. Şahs-ı manevi hikaye değil, anlayış değil, bir inanç değil. Nur 

Cemaati’nin şahsiyeti maneviyesi canlıdır, ruhludur, hayatlıdır, şuurludur. Niye? Ruhdan çıkan ruhsuz olur mu? 

Topraktan çıkan hayatta olacak, ruhtan çıkan haletler ruhsuz olacak.. Böyle bir şey yok.
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Güneş’ten gelen parçacık fotonlar Güneş’in küçük özelliğini taşıyor. Nur ya nurani. Ruh daha nurani. Dolayısıyla 

ruhtan çıkan halet şahsiyet-i mahiyetim, mahiyet-i insaniyem, yani mahiyetim, hakikatım ruhtan çıkıyor. Ruhtan 

kopuk olabilir mi? Şöyle bir misal vereyim; Balık kokusu balıksız olur mu? Balık yok ama balık kokusu var.. olmaz.. 

Mahiyet-i insaniye yani ruhtan çıkan benim bütünsel haletlerim ruhun aslını taşıyor. Onu havuza koyduk. O 

havuzda ne var? Benim halet-i ruhiyem, ruhum orada timsali (hani güneş değil ama aynadaki güneş ama güneşin 

asliyetine sahip ordaki, aynadaki güneş) o aynadaki güneşte yani o aynayı havuz kabul edelim Nur Cemaati’nin 

şahs-i manevisini, o aynada güneş gözükmüyor mu? Evet. Oraya gözükürken aynadaki güneşte ısı yok mu, ışık 

yok mu, yedi renk yok mu? Var ki bu güneş nim (yarı) nurani. Tam nurani olan ise ruh.

O zaman şahs-ı maneviye kendi hakikatını aktardığı zaman Şahs-i Manevi vefat anında bir şeyh gibi yetişecek, bir 

veli gibi yetişecek. Sekeratta ne yapacaksın, kim himmet edecek diyorlar..doğru söylüyorlar. Peki dünyevi hayatta 

ne yapacaksın yani fikir ile nasıl besleneceksin ? Biz de kitap diye söylüyoruz.O da tatmin olmuyor, biz de fazla 

olmamışız. Kitabın eli ayağı yok ki sekeratta nasıl yardım edecek? Okuduklarım değil yani okuduğumuzun dışında 

bu ruhumuzdan an ve an şu dersler de dahil şahs-ı maneviye aktarılıyor. Seninki de aktarılıyor, şu andaki haletin... 

Peki ruhların cemî ruhsuz olur mu?  Şu anda bizden dalga yayılmıyor mu? Balık kokusu balıksız olur mu? 

Adamın (affedersiniz) idrarını, büyük abdestini doktor istiyor.Benim idrarım benim pisliğim içimi dışarıya taşıyacak 

da benim haletim, kelamım, hissiyatım, duygularım ki hissiyatım ne yapar dışarıya taşındığı zaman bensiz olur mu? 

Bensiz olamaz ki. Yani idrar bensiz olur mu? Olmaz. Ses bensiz olur mu? Olmaz. Koku bensiz olur mu? Olmaz. Hatta 

İslam Hukuku’nda şarap içenin kokusu necis-i ayndır. Normal bir adamın kokusu, teri yani mübarektir. Şarap içene 

sarılamazsın, terli ise aynı necisdir yani. Bâtını dışarıya taşıyor. Ne anlatmaya çalışıyorum;

Benim ruhumdan çıkan fotonlar (Güneş’ten çıkan fotonlar Güneş’in haysiyetine sahip olduğu gibi) ruhundan 

çıkan haletler de ruhundur, timsal-i suretidir, misal-i suretidir. Ruhludur, canlıdır, hayatlıdır, akıllıdır, şuurludur. 

Şimdi benim haletimi bu havuza attık mı seninkini de, onunkini de.. Bu şahs-ı manevi geçmişte de var gelecekte 

de var. Zamandan mukayyed değil ruh. O zaman sekeratta sana o yardım ediyor.

Evleneceğin zaman, işe gideceğin zaman, mektebe gideceğin zaman, vakıf olacağın zaman, ders dinleyeceğin 

zaman.. Şimdi mesela kafana bir fikir veriyor şahs-ı manevi yapıyor, layık olduğun için fikri aktif ediyor. Fikir olunca 

kalp otomatik ayarında geliyor. Peygamberimiz diyor ki hadiste “İlim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? Nasıl 

olacak? Takvanızı arttırın.”diyor. Elma yokken lezzet alırsın lezzet alma yeri uyarılırsa. İşte şahs-ı manevi; bir 

himmet, bir veli gibi imdadına sekeratta bu yetişiyor ve o senin şahs-ı manevin daha ikramı söyleyeyim, müjde 

söyleyeyim; o şahs-ı manevi senin seviyen kadar oluyor. Sekeratta da senin Azrail’in, o senin şahs-ı manevideki 

şahsiyetin cisimleşecek, senin Azrail’in o.
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• Ruh’un karkasını anlattık: cevherdir, 

zihayattır, zişuurdur, kanun-u vücud-u 

harici özellikleri takıldı. Gılaf-ı latif, 

beden-i misali yerleştirilmiş. 

İlk önce ENE var.  

Sonra merkezden çık dışarıya, RUH var. 

Çık dışarıya KALB var. 

Ruhun dış çemberi de KALB.

Kalbin iki ayağı var. Zannediliyor ki (Risale-i Nur okuyanlar için söylüyorum) Akıl kalpten farklı bir birim. 

Mesela beni “Kalp” kabul edin. İki ayak üstünde duruyorum. Sağ ayağım “Vicdan” sol ayağım “Dimağ”. 

Kalbin iki tane ayağı var: Makes-i efkar dimağ. Makes-i hissiyat vicdan. Yani dimağ denilen sistem kalbin 

bir ayağıdır. Müstakil değildir. Yani Kalb ikiye ayrılıyor: Dimağ ve vicdan.

Dimağda ise yedi tane mertebe var (yukarıdaki şekildeki gibi): Soğan kabuğu gibi en dışında Tahayyül, sonra 

Tasavvur, sonra Taakkul, Tasdik, İz’an, İltizam, İtikad. Bu sistem gelen malzemelerle böyle çalışıyor. 

Sonra bu 7 imbikten geçip Vicdana iniyor. 

Vicdanda ne var sistem olarak?; en dış kabuğunda İrade, sonra Zihin, His, Latife-i Rabbaniye var.

VİCDAN İrade  İbadetullah

 Zihin  Marifetullah

 His  Muhabbetullah

 L.Rab. Müşahedetullah

Latife-i Rabbaniye açılırsa dünyadayken Allah’ı seyredersin. Allah’ı görmemenin sebebi sende sorun var. Cihazın 

bozuk. Allah gözükmez değil. Ehl-i sünnet ve cemaatın itikat kitabı sayfa 347 de “Allah gözükür ama müşahede 

edilir, ahirette rü’yet edilir. Rü’yetullah orada, müşahedetullah burada. Hakikat orada, sureti burada. Yani sorun 

bizde. Dimağın yedi mertebesinden geçenler direk vicdandaki İRADENİ etkiliyor. Bunları doğru kullanırsan İraden 

aktif oluyor. İraden aktif olunca ibadetullah..İbadet yapınca iraden artar. İraden arttıkça ibadetin artar. 

Zihin akıl değildir. Akıl dimağın 3. mertebesidir ve 33 sıfatı var. Demek ki vicdan kalbin ikinci bir ayağıdır. 

Dimağdaki bütünsellik iradeyi aktif ediyor, aktif edince ibadet, sonra zihin diye o yönde devam ediyor.
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• Zihnin vazifesi ise marifetullahtır. Sonra his oluyor ki görevi Muhabbetullah. Muhabbetullah da “El Hubb-u 

Fillah,Ve’l Buğzu Fillah” ile  çalışıyor. Yani Allah için dost ol, Allah için düşman ol. “Hocam, abim bir bildiği 

vardır diyerek” bâtıla taraftar olan kişinin vicdanındaki his tahrip olmuş demektir..  «İçki iç» diyor ama Allah 

diyor ki içme. Hocamın bir bildiği var diyor. Niçin bunu rahat yapabiliyor? Vicdanındaki hissi tahrip olmuş. 

İradesi tahrip olmamış: Zekatını veriyor, kurbanını kesiyor, hizmete koş diyor bak, ibadetullah yapıyor. 

Konuşunca ağzı, çenesi iyi laf tutuyor. Çünkü marifetullahı var. Fakat hissi tahrip olunca imanı İTİKADA kadar 

geliyor oradan aşağıya İmanı gitmiyor. itikadları var onların imanları yoktur. İtikadda kalır imanları. 

Bunu 142 Sözler’de üç kategori de insanı inceler: 

1) Ehl-i iman  İman ettiği gibi yaşıyor. 3.kategori olan Ehl-i Dalatei atlıyorum. 2. Kategori ise Üstad kendisi 

ictihad ediyor, yeni bir yöntem geliştiriyor. Başka alimlerde bu yok. Üstad diyor ki: ahirzaman olduğu için 2. 

katagori itikad ehlidir. İtikad ise aklîdir, iman kalbîdir. İtikadı var imanı yok. Mesela onu uygulayalım. 

Çok alimlerin bocalayıp da izah edemedikleri şey bu ölçüyle bak nasıl çözüyorsun: Resulullah’ın yanındaki bazı 

sahabeler mürted olmuş. Sahabe mürted olur mu diye çıldırıyor ulema. Çünkü onların sahabenin imanı var nasıl 

mürted olur ? Çünkü İmanı yoktu, itikadları vardı diyor İşarat-ül İcaz’da.

Kalbin içerisinde, kalbin kenarında 

(vicdan ve dimağın içinde değil)

bir lümme-i şeytaniye var.

Kalpte dimağ ve vicdanın dışında 

latife-i insaniye var, sır, hafi, ahva

var..hepsi burada. 

Başka şeyler de var. 

Ama bir tanesi (Risale-i Nur’da Barla’da 276’da  geçiyor çok mühim, bir sayfa izah  ediyor. Latife-i İnsaniye, 

Latife-i Rabbani’yeden üstündür. Merkezdedir bu. Latife-i insaniye dışarıya çıktığı zaman vicdan-i şuur olarak 

gözüküyor. Beşeriyetimize iniyor. Beşeriyetimize yani kalpteki bütünlük.. Latife-i insaniye dışarıya çıkarken bir 

top oluyor, bütünselliğe gelerek VİCDAN-Î ŞUUR  olarak çıkıyor beşeriyetimize geliyor.
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• Lümme-i şeytaniye ise kendisini şeytan olarak dışarıya çıkarıyor. Lümme-i şeytaniye şeytan değildir sistemin 

adıdır. Onun buradaki temsilcisi şeytandır. Levh-i mahfuz sistemdir, temsilcisi Cebrail (a.s)dır. Lümme-i 

şeytaniye kalb bütünsel olduğu için bir kenarında duruyor. Lümme-i Şeytaniye nasıl kalbe giriyor diye sorulacak 

olsa Küfür’de kalbe giriyor, zulmette kalbe giriyor. Lümme-i şeytaniye Şeytan değil. Bir alet-i vesvesedir. Kalbe 

şeytan giremez. Lümme-i şeytaniye sistemdir, alettir. O dışarıya çıkarken şeytan olarak çıkıyor. Latife-i 

İnsaniye ve Lümme-i Şeytaniye müstakildir. Kalbin bütünlüğü ise Vicdan-î şuur olarak dışarıya çıkıyor.

Bu da bizim beşeriyetimizdir. Üç tane şahsiyetimiz vardı. 26. Mektub 4. meselesinde üç tane şahsiyet var.

Nedir üç tane şahsiyet?:

1- Evde kavga olmasının, talebelerin kavga etmesinin, kendi özgüvenini batırıp da psikoloji ilaç içmesinin sebebi 

şu; kendini üçe ayıramamaktan. Birincisi: beşeriyetimiz var: Yer, içer, top, tenis oynarız, çay içeriz, namaz 

kılacağız bu bizim beşeriyetimiz. Bunu karıştırmayacaksın. 

2- İkinci bir şahsiyetim var : Namazım, orucum, takvam, çalışmam, dikkatli, titiz..bana ait. Kimse yok orada.

3- Üçüncü bir şahsiyetim: dellal-ı Kur’an olan Said’in muvakkat makamında şuanda oturmam. Şimdi bu  

üçüncü makam ile birinci makamımı (birlikte çay içerken, fındık yerken) karıştırısan sen karışık adam olursun.

İşi çözemezsin. Resulullah (a.s.m) Aişe validemizle yarışmıştır. Latife yapmıştır. Ama vahiy geldiği zaman 

başka bir şahsiyeti var. Bir de kulluğu var. Üç tane şahsiyeti var.

• Beşeriyetimiz asıl kaynaktan kopuk değil. Yani ahlaksız, şahsiyetsiz, kimliksiz bir beşeriyeti olamaz.Varsa da iki 

tanesi bozuktur.Mesela ben bu makamdan çıkıp tamam beşeriyetim buna benzemez diye uygunsuz şeyler 

yapabilir miyim? Yani haddini bilip hududunda olacak yine. Meşru dairede olacak. Unutmayın: Allah’ın haram 

kılmadığını kendinize haram kılmayın. Mevcudatta, eşyada,varlıkta esas olan mubahlıktır. Allah haram 

kılmadığı her şey mubahtır. Allah haramları sayar Kur’an da helalleri saymaz. Çünkü sayılamaz o..mesela 

kandan ve sütten sekizer tane mahremimiz var ama gerisi helal. Demek ki Allah haram etmediği bir şeyi 

kendinize haram etmeyiniz. Ama asliyetinizi de bozmayınız. Edep orada oluyor.

Sonra bu beşeriyetimden dışarıya çıkarken “NEFİS” denen bir şey var. Nefis deyince hemen kötü anlıyoruz. 

Risale-i Nur’da nefis deyince bir manada insan manasında, bir mana da nefs-i emmare.

Nefiste yedi tane özellik vardır:

• Nefs-i Emmare

• Nefs-i Levvame

• Nefs-i Mülhime

• Nefs-i Mutmainne

• Nefs-i Raziyye

• Nefs-i Marziyye

• Nefs-i Safiyye
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Hani nefis şerdi ? Allah bunlara yemin ediyor. Demek ki nefis 

yediye ayrılıyor.En şerri bir tane şer var nefs-i emare, 

diğerleri mübarektir. Kürs’den takılmıştır. Onun için haritada 

sarı renk kullanılmıştır. Yani haritada renkler rastgele 

değil bilerek kullanılmıştır.Taksiler niye sarı renktir? 

Misafirsin, biraz sonra çıkacaksın, fazla burada bel bağlama, 

iyi oldu kötü oldu diye  takdir ve tenkit yapma, gideceksin birazdan. 

Misafirlik manasında bu renk kullanılıyor. Lokantalarda masa ve 

dekorlar kahverengi kullanılıyor yesin çabuk defolsun diye.

Çünkü başka müşteri gelecek.Eğer açık ve rahatlatıcı renk olursa

kimse kalkmıyor. Onun için yatak odalarında donuk renk 

kavgaların sebebidir. Rahatlatıcı renk olması lazım. 

Basit değil çok ciddidir.

SORU:Nefs-i safiye olan bir adamda nefs-i levvame de var mı? Var. Şimdi üniversite diploması var. İlahiyat 

mezunusun. İlkokul diploman yok mu? Lise diplomasıyla işçi alıyorlar diyelim. Sen geldin üniversite diplomasıyla. 

Kardeşim biz üniversite değil lise diplomasıyla alıyoruz derler mi? Safiye varsa zaten ötekiler de var otomatik. 

Ama raziyyede safiye yok. 

• Nefs-i emmare ise ikiye ayrılır. Bu da çok önemli; 

Maddi nefs-i emmare, Manevi nefs-i emmare.

Maddi nefs-i emmare  Alem-i şehadetteki bütünsel halindeki 

bedensel dayatmalarımız. Bedensel hazlarımız, yatak, lüks araba, 

lüks telefon, iki de bir telefon değiştirmeler vs. Bunlar maddi nefs-

i emmaredir. Maddi lezzetlerin menbaıdır.
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• MANEVİ NEFS-İ EMMARE ise 5’e ayrılıyor.

1- HEVES: Sakın heva demeyin. Hevayı bende 

burada biliyordum. Çok uğraştım, belki de bir ay 

uğraştım. Burada değilmiş. Heva acayip bir özellik, 

heva başka  bir yerde. Heva allahualem hatırladığım 

kadarıyla vicdandaki hissin içinde. 

2- DAMAR

3- ASAB     

4- TABİAT       

5. ŞUURSUZ KÖR HİSSİYAT

• Maddi Nefs-i Emmaremide ve uçkurluk temel merkezli. 

• Manevi Nefs-i Emmare gurur, kibir, enaniyet. Herkes beni sevecek, itaat edeceksin, hakim olmak, lider olmak, 

lider olmak istemek. Liderlik fıtridir, istemekle olmuyor. Mesela yolda yürürken herkesin yürüdüğü yerlerden 

yürüyenler lider tipler değildir..

Enaniyetin üç tane manası var.

1. Enemelekut tarafı. Enaniyetmülk tarafı. Enaniyetin nefis tarafından bahsetmiyoruz zaten. 

Enaniyet kainata bir ruznamedir, güzel bir takvimdir, camî bir aynadır, mükemmel bir haritadır. 

Mûhit bir fihristedir, hassas bir mizandır, doğru bir mikyastır. 

Bu enaniyet bizde dışarıya çıktığı zaman  Liste, Ahsen-i takvim, Fezleke (anahtar külçe) Nefs-i natıka 

(Kainatın nefs-i natıkası Peygamberimiz asm), Mizan ve Mikyas oluyor.

Enaniyet ve ene arasındaki fark: Buz-Su. Buz enaniyettir. Su enedir. Ene melekuttur, enaniyet mülktür.

Odun enaniyettir, içindeki nur enedir. Enaniyet vücut bulmuş şekli oluyor enemizin. 

Genel olarak haritaya bakacak olursak Bu sistem senin Röntgenin Nerede arıza var hemen bulacaksın. 

İnsanlarda genellikle dimağda arıza var.

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-17enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere
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