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Atom  Enerji  Esir Madde-i Hayat Ayn- ı Hayat  Akıl Cevheri  Ruh Cevheri  E n e

Fennen sabit ve realite 

Alem-i Şehadet (tenteneli

perde Alem-i Gayb üzerinde)

Ahiret Dünyanın hakikatıdır

Daire-i Hayat A r ş Levh-i Mahfuz Arş-ı Azam Nur-u Muhammedî (asm)

Mec’ul (İmkan ve 

vücub ortası)

• Atom – Enerji – Esir bunlar birbirine bitişik değil hepsi aynı yerde, birbirine giydirilmiş.

Mesela: Odun nerdeyse dumanda orda, duman nerdeyse nurda orda.  İkisi zıt aslında..duman örtüyor, kapatıyor. 

Nur ise açıyor.. iki zıt. Odun bir yerdedir kilosu vardır, odunu meydana getiren enerjinin kilosu yoktur ve her 

yerdedir. Her yerde olabilen bir enerjiyi odun olarak tutmak… Kilosu olmayan bir enerjiyi 10 kilo odun yapmak 

bunlar zıttır birbiririne giydirilmiş. İnsanda da aynı şekilde herşey zıddıyla var. Merhamet-gadab, öfke -sabır, 

vermek-almak..gibi.

Yoğurdun örtüsü var, örtü nerdeyse yoğurtta ordadır.  Alem-i şehadet  Alem-i Gaybın üzerine Tenteneli 

perde. Dünya nerdeyse Ahirette ordadır. Ahiret nerdedir ? Dünyanın bitişik bir arsası değil, dünya nerdeyse 

Ahirette ordadır çünkü dünya  Ahiretin suretidir. Ahiret ise Dünyanın hakikatıdır.

• Odun odun olarak gözüküyor  ama onu meydana getiren şeyler odun değil . Dünyayı odun gibi düşünürsek 

Cehennemi de odundaki duman gibi düşünelim. Cennet de odundaki Nur gibidir..iki zıt aynı yerde odun olarak 

gözüküyor. Cennet-cehennem hakikatları Dünya olarak gözüküyor. İnsanı odun gibi düşünürsek odundaki 

nur Ruhtur. Nefis ise dumandır örtendir, kapatan ve gizliyendir aynı yerde. Dünya nerdeyse ahirette 

ordadır ama suretidir. Ahiret ise dünyanın hakikatıdır, yazılımı ise mahiyetidir. 

• Herşeyin: Sureti, Hakikati, Mahiyeti vardır.

SURET : Alem – i şehadetteki Esmanın cilve, cemal, nakış, sanatıdır.

HAKİKAT : Esmanın kendisidir. 

MAHİYET : Yazılım programıdır (sıfat).

• İnsan kendini keşfetmezse hiçbirşey onun için doğru değildir hep zandadır .

Mesela: Bu kolumu yapan bu kolu yapmadan önce kolu olması lazım. Bu gözümü yapan gözü yapmadan önce 

gözü olması lazım, kör olmaması lazım. Bana bu aklı veren bu akıldan önce olması lazım ve bu akıldan üstün 

olması lazım. Buna evet demek için müslüman olmaya gerek var mıdır ?

Bu akılla ben akıl yapamıyorsam bana bu aklı verenin bu akıldan üstün olması lazım.
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• Bana gözü veren; Gözden önce var olması lazım kör değildir.

Bana kulağı veren; Sağır değildir.

Bana aklı veren; Akılsız olmamaması lazım

Bana şuuru veren; Şuursuz olmaması lazım

Bana hayatı veren , duygularımı veren; Hayatsız olmaması lazım &  . . . 

Bu sıfatlar kimdedir ?

• Bir ateist ile karşılaştım. Kainatı kuşatan enerjidir dedi. Evet; enerjinin Arapçası Kuvvettir..onlar buna enerji 

diyor. Ona sordum; bu aklımızı enerji mi verdi ? Bütün kainatı enerji kuşattıysa, bu enerji aklımızı verdiğine göre 

aklı olması lazım, gözümüzü o verdiğine göre kör olmaması lazım, şuuru verdiğine göre şuuru olması lazım, 

şefkati verdiğine göre, merhameti...verdiğine göre bunlara sahip olması lazım bu enerji öyle mi ?

Aslında bunlar esmaların kombine olmuş hali. Bütün esmaları birleştir karıştır biz buna Esma-i Hüsna diyoruz. 

Ataistlere göre enerji. 

En keşfedilmesi gereken İnsandır. 

Kendini keşfettikçe suretten çıkacaksın, bunların kendin olmadığını göreceksin. 

• «Ya Resülallah, Allah bu kainatı yaratmadan önce neredeydi, ne yapıyordu ?»   «ÂMA»da idi diyor. 

ÂMA‘yı bilmiyoruz. ÂMA‘yı 146 Mesnevi-i Nuriye’de anlatıyor ama o konuya şu anda girmeyeceğiz.

Allah (c) ve alemler ve insan hakkında sorulabilecek her soruya cevap verebileceksiniz bu şecere-i hilkat 

haritasını kavrarsanız. Ama soruya cevap vermek için öğrenmeyeceğiz. Kendini keşfettikçe Allah’a (cc) 

yaklaşıyorsun. “Men arafe nefsehu feqad arafe Rabbehu”. Allah cc «beni tanımak istiyorsan beni araştır» 

demiyor, «beni tanımak istiyorsan kendini tanı» diyor. Bakacaksın ki: benlik verdiğin şeyler, «benim» dediğin 

şeyler senin olmadığını göreceksin. Başkası sende tasarruf ettiğini göreceksin. Alem-i gayb üzerindeki 

(yukarıdaki şekilde gösterilen) perde ne kadar kalkarsa o kadar yakîn oluyor. Allah (cc) ve  İman esaslarının 

üstünü örten, bizi gaflete atan ZANLARIMIZdır . İnsan kendini keşfetmezse, hiçbirşey kendisi için doğru değildir, 

hep Zan’dadır. 

• ZANNIN İÇİ:  Vehim & Şüphe & Cehalet & Bilgi

Çıkar kendini aradan zahir olsun yaradan. Alem-i Gayb  Alem-i şehadet üzerinde tenteneli bir perde.

«Ene inde zanni abdi bi -Kendini tanı beni tanırsın» Bunların hepsi, zanlarımız Allah‘ın üzerindeki örtülerdir. 

Zanlarımızdan kurtulduğumuz nisbette ailede sorun olmaz, özgüven sorunu olmaz, psikoloji sorunu 

yaşamazsın, uykuymuş, sıkıntıymış kontrol ediyorsun  duygularını, latifelerini.

Çünkü kontrol edemediğin herşey seni kontrol ediyor demektir. 

Hislerin ortası yok! Ya kontol ediyorsundur ya da kontrol ediliyorsundur. 

İdealist insanlar sigara içmezler. İdealist insanların bedensel dayatmaları, şehevi arzuları, öfkeleri vs. 

kontrolüdür. Liderlerin bedensel zaafları yoktur yoksa lider olamazlar. Önder, rehber olabilirler ama lider 

olamazlar. Liderler inkılab yapanlardı. Bedensel zaaflarımız aynı zamanda zanlarımız oluyor.

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-18-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere



İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 18

• Sual: Üstad eski Said döneminden yeni said dönemine geçerken sigarayı bırakıyor, o zaman önder değil miydi ?

Cevap: «Eski Said, yeni saidle berber sigarayı ve gazeteleri  bıraktı» diye niye zikrediyor ? İnsan zaafını zikreder 

mi ? Onlarda alkış hissi yoktur, iyi bir şey olsaydı niye bıraksın ? Demek ki bıraktığı şey kötüdür. Üstadın gittiği 

medreselerde hocaları sigara içiyordu.. o zaman önderdi, lider değildi.

• Allah (cc) hakkında konuşurken Esma-i Hüsnadaki Allah’tan  bahsediyoruz. Mahiyet-i Zatiyedeki Allah’ı 

bilmiyoruz. Allah hakkında konuşuyoruz ya; «Bismillahi rahmani rahim, Allah, Rahman ve rahim..» derken 

Esma-i Hüsnadaki Allah’tan bahsediyoruz.  Kendini en iyi bilen sensin ise mahiyet-i zatiyedeki Allah’tır.

Kur’anın bize verdiği haberler Kur’anın çıktığı yere kadardır. Kur’an ise subuti sıfat olan kelam sıfatından 

çıkmıştır. Subuti sıfat olan Kelam sıfatından çıkan Kur’anın verdiği haberler çıktığı yere kadardır. 

Onun üstündeki alemlerden ise ancak işaret eder. Camilerde yazan «Allah»,  esma-i hüsnadaki Allah‘tır. 

Mahiyet-i zatiyedeki değil.

• Allah (cc) hiç birşeyi yaratmadan önce ne yapıyordu?

Mahiyet-i Zatiyesi şuunatiyesini aktif ediyordu..

Şuunat-ı Zatiyesi, Sıfat-ı Zatiyesini aktif ediyordu.

Sıfat-ı Zatiyesi de Esma-i Zatiyesini aktif etmiştir (M.N 146)

Bunlar birbirinin içine girmiş soğan kabuğu gibidir.

Ezeli ve ebedi bilemediğimiz halde birbirlerine geçişleri, 

zuhuratları vardı  kendi içinde, esmalar birbirlerinin içinde 

tecelli ediyorlardı. Mesela : Merhamet neredeyse gadab  da 

ordadır, üst üste değil, yan yana da değil. Aynı yerdedir.

Allah (cc) varken hiç bir şey yoktu. Şuunat-ı Zatiye olarak 

dışarıya zuhuratı oldu ama şuunat ortadan kalkmadı. 

Şuunat-ı Zatiye durmakla beraber Zuhurat yaptı, Sıfat-ı Zatiye 

oldu. O da esmaya Zuhurat yaptı.. Bilmiyoruz ne kadar böyle 

devam etti.

Sonra Allah (cc) bir karar verdi; «Ben bir Kainat 

yaratacağım, mahlukatı yaratacağım»:

İlk önce Peygamber efendimiz (asm) Nurunu yarattı.

Bu Nur ‘un adını Allah (cc) koymuş; Nur-u Muhammedi. 

Muhammed insan ismi değildir.

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-18-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere
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Adem             Vücud
İlim   

Cehalet
Cehennem                                                                        Cennet

Şeytan                            Şüphe Melek

Vesvese                              Vehim Vahyi , ilham

Adem alemleri                          ZAN   Vücud Alemleri  

Sübhanallah diyor Elhamdülillah diyor    

Celal Allahu ekber diyor  Cemal

Kemal

• Ahlak
• Niyet
• Nazar

• Allah varken hiç bir şey yoktu. Allah bu kainatı, taşı, toprağı nerden yarattı ? Maddeyi nereden yarattı?

Allah (cc); Celal ile Cemali çarpıştırdığı zaman Kemal denilen ikisinin de gayesi olan «Atom» ortaya çıktı. 

Cern hadisesindeki gibi maddeyi maddeyle çarpıştırdıktan sonra  madde, madde olmaktan çıkar. 

Enerjiye dönüşür. Bing Bang dedikleri patlamanın hakikati ise alem olarak Nur-u Muhammedînin adıdır.

Nur-u Muhammedi; mekansız mekan, zamansız zaman, vücüdsuz vücuddur, çekirdeğin adıdır. Bu patladı 

ondan sonra  mahluk yaratıldı diyor. Kab-ı Kavseyn, Arş-ı Azam, Levh-i Mahfuz, Arş, cennet-cehennem, 

Daire-i İlim, Daire-i Hayat, Kürs, Levh-i Mahv ve ispat,  Alem-i Berzah, 7 kat sema, Alem-i Şehadet ve insan 

yaratıldı. İNSAN bütün Alemlerin cemidir.

Celali cemal ile çarpıştırınca Atom ortaya çıktı ki bunun adıda kemaldir. 

Celal celallikten çıktı, cemal cemallikten çıktı kemal oldu.

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-18-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere
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• Dünya hiç bir şey olmakla beraber Herşeydir. Cenneti bile tanımlayan bu Dünya’dır. Adem ( as) cennetteyken 

cennete olduğunu bilmiyordu. Cennette olduğunu ve cennette Beka olduğunu bilseydi Şeytanın «bunu ye yoksa 

fani olursun» aldatmasına aldanmıyacaktı.. Demek ki cennette olduğunu bilmiyordu ki Beka olduğunu bilsin, 

ne ile bildi ? Buraya gelmekle bildi. Burası çok ilginçtir.. ne cennete benziyor ne de cehenneme. Cennette ve 

cehennemde zıtlar yokturdur. Cennetin ve Cehennemin çok meratibleri vardır ama zıt yoktur. Ama burada 

zıtlar vardır.  Bu noktadan dünya en kaliteli yerdir, bilin kıymetini. Kendinizi çöplükte harcamayın!.. 

• Çok muazzam bir alemde yaşıyoruz ama basit şeylerle meşgul ola ola basitleşmişiz. Her bir derste örtülerimiz 

açılıyor, zanlarımız gidiyor. Zanlarımız ne kadar ortadan kalkarsa Allah ve ahiret o kadar yakin olur. O zaman 

ölüm endişesi kalkar. Kimin cennet gibi bir hedefi olursa; cehennem onun endişesi olur. Kim hayat-ı dünyayı 

hedef alırsa; ölüm onun kabusu olur. Zanlarımız kalktığı nisbette bu tür şeyler hedef ve korku olmaktan çıkar. 

«Benden korkun» diyor Allah cc. «Benden korkmadığınız müddetçe, korkmayacağınız şeylerle korkutacağım 

sizi»..yoksa Allah‘tan korkma nisbetinde Allah korktuklarımızdanemin ediyor. Kabir de bir korkudur. 

Allah‘tan korkmadığın müddetçe kabir korkun olur.

• Allah (cc) varken hiç bir şey yoktu. Şuunat-ı Zatiye olarak dışarıya zuhuratı oldu ama şuunat ortadan 

kalkmadı. Şuunat-ı Zatiye durmakla beraber zuhurat yaptı, Sıfat-ı Zatiye oldu. O da esmaya zuhurat yaptı. 

Bilmiyoruz bu ne kadar böyle devam etti. 

Sual: Sıfat diyoruz..kişisel sıfatlarımız var o sıfata ait alemlerin tecellisi olan orda gelişen hadiseler, mahiyet-i 

zatiye deyince kendi zati mahiyetimin içindeki sıfatlar da onun içerisinde o sıfatın vücud-u hariciye çıkmış 

alemleri mi ? Cevab: Orada alem yok. Mesela merhamet sıfatındır, ruh değildi. Mesela anlayış, feraset, dirayet, 

basiret, kemalat, hayal, muhabbet..vs. bunlar senin sıfatındır, cevher değildir. Sıfat ile cevheri ayırt etmek için; 

Buzdan suyu kaldırın ortada bir şey kalır mı ? Eğer buzdan suyu kaldırırsan su buzun  cevheridir. 

Buz ise sıfatıdır. Sudan buz sıfatını kaldırırsak su buhar olur yani su ortadan kalkmıyor.

Sonra Allah (cc) bir karar verdi; «Ben bir Kainat yaratacağım, mahlukatı yaratacağım»: İlk önce Peygamber 

efendimizin (asm) nurunu yarattı. Bu nurun adını Allah koydu: «Muhammed» dedi. Muhammed insan ismi 

değil. Bu nuru taşıdığı için o Ahmed asm’a Muhammed denilmiş. Vehhabiler bu sırrı bilmedikleri için camilerdeki 

Allah ve Muhammed yazısına karşı çıkmışlar, Allahın karşısına mahluku koydular, bu şirktir demişler. 

Oysa O Nur-u Muhammedinin adı Muhammed’dir insan değildir.
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• Camide Muhammed yerine Mustafa, Ahmed, Beşir, Mahmud koy (bunlarda peygamber efendimizin ismi) ama 

olmuyor. Allah ismi yerine Rahman koysak camide olmaz çünkü Allah ismi zatidir, ötekiler ef‘aline işaret ediyor 

o yüzde konulamaz.  Nur-u Muhammedinin adı «Muhammed‘dir». Camilerin mihraplarındaki «Muhammed» 

insan ismi değildir, Nur-u Muhammedi’nin adıdır. Mihraptaki «Allah» ise ism-i zatidir. Allah ismi, isim 

olmakla berber bir isim değildir. Zata işaret ediyor, simgedir, semboldür, Alemdir diyor Üstad. 

• Rahman veya Rahim diğer isimler konmaz mihraba çünkü, onlar ef‘aline işaret ediyor. Allah’lık alemini 

Rahman ve Rahim yüklenemez ancak  ALLAH ismi o alemlere ve zata işaret edebilir.  Muhammed ise şecere-i 

hilkatin, Allah’ın dışında yaratılan bütün herşeyin adıdır, çekirdeğin adıdır. İnsan ismi olarak Muhammed 

denilebilir ama aslında o insan değildir. Bu sırrın inceliğini farkeden Bediüzzaman 19 . Söze Risalet-i Ahmediye 

demiş. Muhammed’in mucizesi olmaz çünki o insan değil, çekirdeğin adıdır. Muhammed’in risaleti olmaz çünkü 

o insan değildir. Konuştuğumuz zaman Muhammed denmesinin sebebi o nur kasdedilmesidir ve beşeriyetin 

Ahmed’inde aslı O dur.



İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 18

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-18-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere

• Sual: Neden camide Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin yazılmış.. şirk değil midir ?

El Cevap : Ebu bekir, Ömer,Osman, Ali, Hasan, Hüseyin bunlar insan ismi altında ünvandırlar, semboldürler .

Peygamberimiz (sav) ümmetine şu tavsiyede bulunuyor: “Benden sonra size sünnetimi ve reşid, hidayete ermiş 

halifelerimin sünnetini (benim ve onların yolunu) tavsiye ederim. ( Ebu Davut). Çünkü Ebu Bekir sıddık zatının 

özelliği değildir, Ebu Bekir aynadır, sıddıkiyet Resullullahın sıfatıdır.

Resülullahın sadakat sıfatı        Ebu Bekir aynasında

Resulullahın adalet sıfatı  Ömer aynasında

Resulullahın rıfk, enfüsi sıfatı  Osman aynasında

Resulullahın ilim sıfatı  Ali aynasında

Resulullahın fedakarlığı  Hasan aynasında

Resulullahın cihadı  Hüseyin aynasında görünüyordu

• Demek ki bu isimlerin o ünvan altında camiyr konulmasının sebebi İslamiyet şunlarla ayakta durur:

Sıddıkiyet, Adalet, Rıfk (enfüsi yapı), af, selimlik, İlim, Fedakarlık, Cihat

• Sadakat ne demektir ? Nasıl yapılır ? Sadakatın ne olduğunu ve nasıl yapıldığını Ebu Bekir aynasında görüyoruz. 

Çünkü insan realitesinde eylemini görecek ki kavrabilsin. Mücerredat, yani eylemsiz düşünceler, eylemsiz 

kemalatlar kavranamaz. Ancak işaret edilir. Taassubla kabul edilir. Hz. Ebu Bekir olmasaydı sadakatı kemal 

manada bilemeyecektik, çeşit çeşit fikirler çıkacaktı. Ama Hz. Ebu Bekir’i görünce sadakat böyleymiş deyip 

rehber ediniyoruz. Ebu Bekir, Ömer, Osman simge sembol olduğu gibi, İhramda simge ve semboldür.

İhram 2 parçadır:

• Biri Azametin

• Biri Kibriyanın simgesidir.

Allah’ ın da örtüsü var. Azamet ve Kibriya lüzumlu bir perdedir (Ş. 104).

İhram da bunları simgeliyor, ayrışıyor, lahuti boyuta geçiyor. 

Senin de üzerinde 2 örtü olması lazım, perde olması lazım Azamet ve Kibriya. 
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• Mec‘ul den sonra Allah Kab-ı Kavseyni yarattı, 

imkan ve vücub ortasıdır. Sonra Allah Ruh cevherini 

yarattı. Sonra Allah aklı yarattı, mahluk yaptı. 

Şecere-i Hilkattaki Alemlerin insandaki karşılıkları:

• Arş- ı Azam Ruh’tur.

• Kab-ı Kavseyn Ene‘dir (imkan-vücub ortası yani biz 

ne mahlukuz ne vacibiz, kab-ı kavseyn gibiyiz)

• Levh-i Mahfuz  Akıl‘dır.

• Arşın insandaki karşılığı  Kalp‘tir.

• Sidret-ül  Münteha cennetin ve cehennemin son 

hududu.

• Cennet‘in insandaki karşılığı  Cemal, sürur,neşe, 

saadet alametleri ve numuneleridir.

• Cehennemin insandaki karşılığı  Celal, kabz  ve 

bast haletleri.

• Kürs’ ün insandaki karşılığı  Nefs‘tir.

Nefsin 7 mertebesi vardır. bunlardan sadece  

Nefs-i Emmare kötüdür .

1- Nefs-i Emmâre

2- Nefs-i Levvâme

3- Nefs-i Mülheme

4- Nefs-i Mutmainne

5- Nefs-i Radiye

6- Nefs-i Mardiyye

7- Nefs-i Kâmile

MEC’UL
Kab-ı 
kavseyn

Sidret-ül  
Münteha

• Şeytan diyor ki imanın gitti. Şeytan bizim imanımıza Kürse kadar şahid‘dir. İmanın yeri ise Mec‘ul’dedir. 

Şeytan ancak kürse kadar bizim imanımızın olup olmadığını bilir, oradan sonra imanın yok diye bilmesi için 

oraları görebilmesi lazım, mec ‘ul e kadar girebilmesi lazım, öyleyse yalan söylüyor. Bazıları «imanımı 

koruyamıyorum, imanım gidebilir» diyor. Buna kendimizce bulduğumuz bir çare: «Ya Rabbi ben emanetin olan 

imanıma mukayyet değilim, imanımı sana emanet ediyorum» diye dua ediyoruz.  Allah (cc) emanetçilerin en 

hayırlısı değil mi ? Yardım edenlerin en hayırlısı değil mi ? Ahsenül hakimin, Erhamer Rahimin değil mi ? Evet ! 

Şeytan dese ki «imanın gitti»..korkacak bir şey yok, Hakikatı Allah (cc) de imanımın, ona şeytan dokunamaz ve 

bilemez.
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• Levh – i Mavf ve ispat  Zamanın  hakikatıdır ve kaderin yazar bozar tahtasıdır.

• Mec‘ulün içinde Nur ve Mana var. Herkesin Ene ‘si orda. Ben değil, benim gömleğim, benim vücudum, benim 

hayatım, benim aklım, ben diyen bir «ben» var. Onun adı ENE ‘dir. Allah (cc) bu Ene‘den Ruhu yarattı.

Ruhun 4 özelliği vardır:

• Zihayat  

• Zişuur 

• Kanun-u Emri 

• Vücud-u Harici‘dir

Allah bu 4‘ünü yarattıktan sonra onu ince birşeyle sardı ki Gılaf-ı Latif, Beden-i Misali deniliyor buna. 

Ondan da kalbi çıkardı. Kalbin 2 ayağı var:  Dimağ (Makes-i Efkar) ve Vicdan (Mazhar-ı Hissiyat)

• Dimağ‘da 7 Meratib var:

1- Tahayyül Safsata  (Vehim)

2- Tasavvur Bibehre (Evham)

3- Taakkul Bitaraf

4- Tasdik İltizam

5- İz‘an İmtisal

6- İltizam Taassub (Cehiden, Adem-i muhakemeden)

7- İtikad Salabet  (Metanet, sebat , iltizam-ı Hak )

• DİMAĞ ve VİCDANIN cem‘inden Beşeriyetimiz çıkıyor.  Kalbe yakın Lümme - i Şeytaniye var. Beşeriyetimizin 

içine Şeytan konmuş  Kürs’tür .Lümme-i şeytaniye hortumu var,  bize veseveseyi oradan üflüyor. 



İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 18

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-18-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere

• Nefs- i Emmare ikiye ayrılıyor:

• Maddi Nefs-i Emmare

• Manevi Nefs-i Emmare 

• Maddi Nefs-i Emmare  Alem-i Şehadetin bütünsel hülasası. İnsanda cesettir. 

Eylemsel olarak cinsellik ve mide olarak kendisini gösterir.

• Manevi Nefs-i Emmare  Heves, asab, damar, tabiat, şuursuz kör hissiyattır.

Nefsin 7 tane mertebesi vardır, sadece Nefs-i Emmare kötüdür .

Nefsin toplamından Enaniyet ortaya çıkıyor. Enaniyet burada gurur, kibir manasında değil .

E n a n i y e t i n  
h a k i k a t i

E n a n i y e t i n  
m a h i y e t i
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• Kendini ne kadar tanırsan, surette hakikata geçme nisbetinde ölüm korkun, kabir korkun ortadan kalkar.

Kimin Cennet gibi gayesi olursa, cehennem endişesi olur.

Kim Hayat-ı dünyeviyeyi esas alırsa ölüm onun kabusu olur .

Allah‘tan korkmak nisbetinde Allah korkudan emin ediyor. 

Kabir de bir korkudur. Allah’tan korkmadığın nisbette kabir korkun olur.

• KABİR: Bir şeyin hem sureti, hem hakikatı, hem mahiyeti vardır.  

Yani soğan katmanı gibi birbiri üstüne giydirilmiştir. 

Hakikattan surete inmek senin kabrindir. 

Her suretten hakikata geçmek ise ölmeden önce ölmektir ki bunun adı kabirden çıkmaktır. 

Neticede nasıl gözüküyor; Hayatta orayı burada yaşama gibi oluyor. Üstad‘dan buna misal: «Yerde işlenen 

günahların Alem-i misalde temessüllerini görüyorum».

Şehidler ölmez ne demek ? Suretten hakikata geçtikleri için ölmüyorlar. 

Ehl-i dünya ise zaten kabirde, ikinci kabirden korkuyor. 

• Suretten hakikata geçende feraset olur. Her bilgisi olan feraset sahibi değildir.  

Dimağ ve kalb bütünlüğü feraseti geliştirir.

 İrade       İbadetullah             Basiret

 Zihin Marifetullah  Dirayet

 His Muhabbettullah  Feraset

 L.Rabb.  Müşahedetullah  Kemalat

Vicdan Dış dünyamız İçsel alemimiz

Bunların cem‘i nisbetinde 
sen derecene göre  
suretten hakikata geçersin .

• Sual: Kendini bile Rabbini bilir. Öyle ise Ahirette hangi Allah‘ı göreceğiz ? Benim bildiğim Allah‘ı mı ? Herkes aynı 

Allah‘ı mı görecek ?  

Cevap : Muhaddin-i Arabi Fususu’l Hikem’de Hadis-i kutsiyi zikreder: «Allah kendine yakışır şekilde cennet 

ehline tecelli eder. Herkesin Allah’ı aynıdır, herkesin Rabbi farklıdır. «Ene inde zanni abdi bi» (Ben kulumun 

zannı üzereyim)
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• Üstad şöyle der;   1- Rabbim,  2- Nevimin Rabbi,  3- Mahlukatın Rabbi    4- Alemlerin Rabbi

Herkesin Rabbi farklıdır, herkesin zanlarına göredir ama Allah’ı aynıdır. Hadis-i kutside: Cennette Allah cc 

kendisine yakışır şekilde tecelli eder, Cenab-ı Hak der ki: «ben sizin Rabbinizim». Cennet ehli der ki; senden 

Rabbimize sığınırız. Kabul etmezler.  Cenab-ı  Hak bir daha  düşük tecellisini gösterir. Yine «senden Rabbimize 

sığınırız» derler. Sonra Cenab-ı Hak der ki: «sizin aranızda alimleriniz yok mu ? Sizin zannınızda Rab nasıldır ? 

Onlar zanlarını gösterince Cenab-ı Hakkı onların zanlarına göre tecelli eder.. Herkesin Rabbi ahirette farklıdır

• Fizik diyor ki; Protonun büyüklüğünü misket kadar yapsak, mekke’de olsa ona en yakın elektron İstanbul’da 

geçer. Ehl-i fen proton ve elektoronların arasında ara boşluğun olduğunu söylüyor ama o ara boşluğun ne 

olduğunu bilmiyor. 

Niyet ve Nazar mahiyet-i eşyayı tağyir ediyor. 

İman nurdur, kuvvettir. İman elektornla proton arasında ki ara boşlukları dolduran enerjidir, mahluktur.

Mesela:  Çalıştın alın teriyle para kazandın, o parayla pirinç aldın. Bu pirinç helaldir. 

Bir de gidip pirinci çaldın, bu pirinç haramdır. 

Pirinç aynı pirinç ama onu Helal ve Haram yapan bizim Nazar ve Niyetimizdir.

(Atomun çekirdeği ve arasında kalan boşluk, atom toplamının %99’unu oluşturur. 

Fiziksel olarak boş olan bu kısmı, kişinin «niyet, nazar, ahlak ve zannı» etkiler)


