
Enfüs alem : Hakikat aleminin bizdeki karşılığıdır.

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 19

Herşeyin:

1. Sureti

2. Kanuniyeti

3. Hakikati

4. Mahiyeti  var

Risale-i Nur’da niçin aynı dersi (insanların farklı yapması, sen dahil) farklı yaparsın? Bazen evvel isminin tesirinden  

o konuyu çekirdek merkezli, çekirdek kanuniyetli anlatırsın.. Bazen; o kutup, o arş altında olursun ahiruhu 

(meyvedeki çekirdek). Mesela; Peygamber (ASM) Nuru, orada hepimiz vardık. Onun adı mec’ul’dür. Orada eneler 

vardı... O noktadan düşünürsen kendini: 

Kainattan evvelsin, 

Cennetten, Cebrailden de öncesin..

Biz insan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik buraya. Ama Allah merhametinden büluğ çağına kadar insan kabul 

ediyor...Ondan sonra aşağıda gidebiliyor esfele safilin, a’layada çıkabiliyor, a’la-i illiyyin…

19. Söz’e «Risalet-i Ahmediye» denilmiş «Muhammediye» denilmemiş. Olmaz. Çümkü Muhammed o çekirdeğin 

adıdır.. onun için 19. Mektuba da «mucizat-ı Ahmediye» denmiş. 

Meyve itibariyle  beşeriyetimizdir.

Peygamber (ASM) Nurundan yaratılma itibariyle çekirdeğiz..

Şeceri hilkat itibariyle  18 bin alem. Bir de, arka tarafta hakikattır. Hakikat esmadır.  Herşeyde bu var. 

Ağacı misal vereyim

Evveli çekirdek  (hüvel evvelühü)

Ahiri meyvesi   (vel ahirihu)

Zahiri görüntüsü (vez zahiruhu)

Batını kanuniyeti (vel batın)
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Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyeti uygulayalım:

Sureti; Çekirdeklerde , tohumlarda, spermalarda , dört özellik var: karbon , hidrojen, oksijen, azot.

Kanuniyeti; program oluşudur (bu gözükmüyor. Yani; çekirdeği bıçakla yarsanız içinde yaprak göremezsiniz)

Bu kanuniyet hakikata dayanıyor. Hakaiki eşya sabitetun. Yani Esmaya dayanıyor. Esma da  Sıfata dayanıyor. 

Yani; Allah var iken hiç bir şey yoktu. 

Allah karar verdi «Ben mahlukatı yaratacağım»

Yaratma kararı  irade’dir.

İlk mec’ul’ü yarattı. Yani;  Nur-u muhammedi (çekirdeğin adı) 

(Çekirdek kast edilirse bu Muhammed’tir)

Aslında peygamberimiz (ASM) 55 tane sıfatı var. 

Beşer oluşu, komutan oluşu, baba oluşu,

peygamber oluşu vs.. Ahmed’tir. 

Kendi huzuzat-ı nefsaniyetinden sıyrılmış,

bütün duyguları vasata gelmiş, 

huzuzat-ı nefsaniyesinden istifa etmiş Estafa olmuş. 

Böyle bir insan nasıl isimlendirirlir ? Mustafa olmuş.

Ama bazen Muhammed denilmesinin sebebi bu çekirdek  kastediliyor. Onda halen var.. 

Mec’ul aynı zamanda Ene’lerin cem’i..imkan ve vücub ortası. 

• İmkan şu: vacib-ul vücud  Vücudu zatındandır. Başkasından almamış bu aktifliği. Mesela; Suyu kim ıslattı 

sorulamaz. Çünki; sorunun altında mantıksızlık var yani su kuruydu da birisi ıslatmış ve öyle kalmış gibi. Su 

zatındandır. Zatından olan bir şey başkasından almaz.. Yani; Allah var iken vardı.. Kendindendir. Mesela; 

sıcağın, aydınlığın kaynağı vardır ama karanlığın kaynağı yoktur. Zatındandır. Yaratılmaya muhtaç olana; 

olabilirdi de.. olmayabilirdi de.. birisi takdir etmiş, tercih etmiş. Ona «imkan» denilmiş. Mahlukat alemi.. 

hepimiz imkan alemiyiz. 

Birisi vücub alemi ki.. kendinden. Ötekisi imkan alemi ki varlığı başkasından «mümkin» denilir. 

Birde mümteni var: Subut-i sıfat ve zati sıfat var. Subut-i sıfat içinde ilim var. İlimde, çeşitli olma ihtimallerimiz 

vardı (sekiz kafalı, başka modeller olabilirdik. Kainat ve biz) onlar olmamış, onlar mümteni. Allah’ın ilminde sırf 

var olanlar yok. Olmayanlar da var.

Netice olarak Üç tane vücud var.

1. Vacib-ul vücud (vücudu kendinden)

2. Mümkin  vücud (vücudu başkasına muhtaç)

3. Mümteni  vücud (olabilirdi de, olmayabilirdi de. İhtimaliyatlar)

MEC’UL

Sıfat- İlahiye     

Sıfat-ı subutiye

İmkan

Vücub

Nur-u Muhammedi
Çekirdek
Enelerin Cem’i, Berzah
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Ders anlatırken:  suretinden mi bahsedeceksin (hidrojen, oksijen, karbon, azot). Veya kanuniyetinden mi 

bahsedeceksin (içindeki ağaç proğramı, o proğram da esmaya dayanıyor) ?  

Kanuniyeti esmalar oluşturdu. O da sıfata dayanıyor. 

Çünkü  «ilim-emir»  «irade – kudret» yani imam-ı mubin- kitab-ı mubin. 

Risalede Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyeti nasıl karşımıza çıkıyor ? Ağaç misali ile gösterecek olursak:

Herşeyi yerinde kullanmazsak tefekkürümüzde oynar. Çünki sağlam bir zemine oturtamamışız. Derslerimizde en çok 

Sureti, Hakikati, Mahiyeti  kullanıyoruz. Mesela; suretiyle bakarsan farklı, hakikatiyle bakarsan farklı, mahiyetiyle 

bakarsan farklı oluyor. Bir de konuya 4 yönle bakılıyor:Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu…

Risale-i Nur’un kelimeleri  ilm-i kelam alimlerinin  ortaya koydukları lügat ile olmuyor.

Misal vücud için ilmi kelam alimleri  İllet-i tamme için 4 tane diyorlar: Madde-i suriye,  Madde-i maddiye, 

Medde-i failiye, Madde-i gailiye.. Oysa Üstad üç tane söylüyor: 

S 467: « illet-i tâmme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref'etsin.»

Lügatla bir şeyi çözmeye çalışırsak olmuyor çünkü her fen kendi lisanıyla doğar. Kimya terimleri ile fiziği 

anlatamazsınız. Fizikteki «atom» terimini sadeleştirmek veya «minnacık» ile ifadet etmek olmaz, onun yerini 

tutmaz.. 

Tekrar derse dönersek;. İnsandan bahsettik.. İnsan meyvedir. Meyvenin içinde bir çekirdek  var, kökteki çekirdeğin 

aynısı. O zaman çekirdekten en son meyvedir. Meyve itiberiyle biz varlığın en sonuyuz. 18 Bin alemin sonuyuz. 

Ama meyvede bir çekirdek var (kökteki çekirdek gibi) ki Kainattan öncedir. 

Kökteki çekirdek ile meyvedeki çekirdeğe Üstad  »ne ayn’dır, ne gayr’dır» diyor

• «Maddî nuraninin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil. Mahiyeti tutmuyor, fakat o nuraninin 

ekser hasiyetlerine mâliktir. Onun gibi hayy sayılıyor. Meselâ: Şems dünyaya girdi. Herbir âyinede aksini 

gösterdi. O akislerin herbirinde, Güneş'in hâssaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seb'a bulunuyor»

(Sözler 194) Yani; nim nurani olduğu için güneş ayinede güneşin hasiyetine sahip: Nur var, ışık var, ısı var..bir yere 

yansıtsan yansır.. İnsanı  aynaya tut ama karşıya yansımaz çünkü nurani değil..

Mühür ağacın görüntüsü - Zahir

Turra ağacın programı - Batın

Hatem meyvedeki çekirdek - Ahir

Sikke kökteki çekirdek - Evvel

1. SURET

2. KANUNİYET

3. HAKİKAT

4. MAHİYET
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O zaman biz meyve itibari ile kainatın sonuyuz. Hepsini cem etmişiz. Cem-ül cem’iz.  Ama bizde bir ene var. Cevher. 

O itibariyle ağaçtan önceyiz. Allah kainatı bir noktada görmek istedi, Be harfinin altındaki nokta mec’ul yani Nur-u 

Muhammedî (ASM). Hz. Ali diyor ki «herşeyin aslı bir noktadır, cahiller o noktayı çoğalttı». Hz.Ali demiş: ‘’ben  ب

’nin  noktasıyım’’. O nokta Mec’ul yani. Biz bu noktada herkesle beraberdik. Ancak burası «galu-bela» değil 

buranın adı berzahdır. Vacib değil, mahluk değil, berzah’tır. Berzah’ı anlamıyoruz. Hiçbir şeyi yok. 

Vasıflanmamış. 

Misal; kabir ahiret midir? Dünya mıdır? Anne karnındaki çocuk dünyalı mıdır?  Değil de değildir. Misal; sıfır ‘’0’’ hiç 

bir vasfı yoktur. Ama herşeyi o tanımlar.  Onu kaldırın -1, +1 yoktur.  Hiç bir vasfı , sıfatı yoktur. Ama herşey 

ordadır.Vücudsuz vücud, adem. Bu Nur-u Muhammedî de ‘ene’ var. 

Dışardan içeri (ene)’ ye gideceğiz:

Sahib çıkılan:

Benim gömleğim (ben diyen arkada)

Benim atletim (ben diyen arkada)

Benim vücudum (ben diyen arkada)

Benim hayatım (ben diyen arkada)

Benim aklım   (benim aklım kavramaz, aklım burda durdu vs.)

Benim ruhum (Ruhunuzu neden kirlettiniz diye soracak. 

Ruh mahluktur Biz mahluk değiliz. Ruhun arkadasındayız. 

Ruhuma ağır geldi, Ruhum rahatladı, ruhum sıkılıyor vs.)

Benim ruhum diyen ruh değil..O ENE.   Ene nedir?  Bırakacağı birşeyi olmama hali

Gömleğim çıkart

Atletim    çıkart

Vücud         çıkart

Aklım          çıkart

Ruh             çıkart

Ene .....       artık çıkartılmayacak bir şey..  Kim kimden çıkacak . Hiçbir şey yok artık. 

Buna tasavvufta Bekabillah denilir.

• S.T.İ.149: «.. Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın verasetiyle Hakikat-ı Muhammediyyesinde (A.S.M.) 

kendini gördüğü gibi, fena-yı mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli-i zâtîsine mazhariyet noktasında....

..Hazret-i Şeyh veraset-i mutlaka noktasında, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın kadem-i mübarekini 

omuzunda gördüğü için, kendi kademini evliyanın omuzuna o sırdan bırakıyor..»
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• Allah cc.  hakkında  ne biliyorsak esmadaki Allah’ı biliyoruz.  Bismillahirrahmanirrahim. 

Zata işaret  var ama Esma’daki Allah. Sıfattaki Allah’ı bilmiyoruz. 

Sıfat-ı zatiyedeki Allah’ı  bilmiyoruz. Şuunat-ı zatiyedeki Allah’ı bilmiyoruz. 

Mahiyet-i zatiyedeki Allah zaten bilinemeyecek.  O başka bir şey...

Şuunat-ı zatiyeden bize bazı şeyler, mesela Latifelerimiz burdan verilmiş:

Şefkat-i mukaddese

Muhabbet-i münezzehe

Şevk-i mukaddese

Sürur-u  mukaddes

Lezzet-i mukaddes

Memnuniyet-i mukaddes

İftihar-ı mukaddes

Bu sistemdir. Latifedir.  Sonra bu konu açıklanacaktır...

• Mahiyet-i zatiye hakkında hiç bir şey 

bilmiyoruz. Kur’an bile O’nun varlığından 

bahseder o kadar..

• Kur’an, Subut-i sıfat içinde Kelam sıfatından 

gelmiştir.  

Geri geliyorum: Meyve , tomurcuk, dal,  gövde,  

kök, çekirdek. Daha  geriye gider mi? Gidemez.. 

Kur’an’ın bahsettiği alemler önünde 

olduğu alemler. Mahiyet-i zatiyeye işaret eder. 

Şuunat-ı zatiyeden haber var, bilinemez.. 
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• Şöyle anlatayım:  Mesela araba fabrikasında kayan bir şerit üzerindeki arabaya ilk önce şase koyarlar. 

Sonra motoru koyarlar. Kaymaya devam eden arabaya debriyaj koyarlar. 

Takıla takıla en son lastiklerde takılır araba tamamlanarak çıkar.

• Aynen bunun gibi de: Boş bir şeritten  (şerit mec’ul)

Şerit üzerine şase konmuş. 

ruh cevheri, ruh  Arş-ı azam’dan takıldı

Sonra dimağ takıldı  Levh-i mahfuzdan

Sonra kalb takıldı  Arş’tan

Burası Be harfi ب

• Hz. Ali  «ben  ب altındaki noktayım» diyor.

Cahiller bu noktayı çoğalttı. 

Bunun adı mec’uldür. Burda mahluk yok. 

Vacib de değil berzahtır. Bizdeki ene burdan 

gelmiş. Benim ruhum diyen bu. Bunun 

merkezine koyun pergeli.

Burası ters Be harfi ب

Ruh ve cevher buradan takılmış.

Peygamber efendimiz 

Mirac’da Allah’ı gördü
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• Sonra celal ve cemal tecellisi olan , yani

«K.8: kabz-bast haletleri, celal ve cemal tecellisinden 

intibah ehline gelmesi;» Kabz cehennemin 70 bin 

perdeden geçmiş hali. Sıkıntı, panikatak, buhran, 

bunalım, olumsuzlukların  herşeyi  vs. bize Celal 

ülkesinden haber veriyor. 

Bast ise cennetin 70 bin perdeden geçmiş hali:  

Neşe, sürur, saadet  vs. Cemal ülkesinden haber veriyor.

Cennet ve cehennemin karşılığı.

Sonra  daire-i ilim takılmış yani orada geçen tabirler takılmış.

Sonra daire-i hayat takıldı (ayn-ı hayat)

Sonra KÜRS bize takıldı. Kürs’ün bizdeki karşılığı nefistir. 

Nefis deyince nefs-i emmare zannetmeyin:

Nefs-i Emmare  (kabuktur)

Nefs-i Levvame

Nefs-i Mülhime 

Nefs-i Mütmainne

Nefs-i Safiye

Nefs-i Raziye 

Nefs-i Natıka

Kürste: nefis, beşeriyet ve «imanın yok diyen» şeytan 

takıldı. İman ise mec’ulde takıldı.  Şeytan nereye kadar 

bilebilir? Takıldığı yere kadar. İmanını bilebilmesi için 

mec’ulü, Arş-ı Azam’ı, Arş’ı, Levh-i mahfuz’u, Cennet & 

cehennemi bilmesi lazım. Buraları bilmesi mümkün değil. 

Bu saatten sonra vesvesenin bir ehemmiyeti yok. 

Beşeriyet seviyesinde  yaşayanlar  için imanı tehlikeye 

girebilir. Beşeriyetten yukarı çıkmış, duyguları, 

latifeleri, imanı inkişaf etmiş bir insan için bu söz konusu 

olmaz...

Bunlar hep 
mübarektir ve 
Allah yemin ediyor... 
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• Burdan sonra levh-i mahfuzun yazar bozar tahtası var.   

Levh-i mahv ve ispat. 

Takıla takıla Alem-i şehadete geldik.

Şimdiye kadarki bahsimiz eski derslerin özetiydi.

Asıl mevzumuz Ruhun 4 özelliği ve içerikleri olacak

Arş-ı Azam’da takılan ruh cevheri nasıl mahluk oldu?

• Cevher-i ruh (ruh cevheri):  Ruh, bir kanun-u emridir. Cevherdir (kanunlar gibi), mahluk değildir. 

Ruh nasıl mahluk oldu, nasıl insan ruhuna dönüştü? Kanuniyette ne var? Allah’ın dışında herşey kanuniyet 

itibariyle burada kodlanmış. Allah (cc) bu cevher ruha zihayat taktı. (-Zi eki sahiplilik getirir. Hayat sahibi).

Üstadım  İnsan nedir? bahsini  Şualar 218’de anlatıyor. Hayat bahsinde 26 tane madde sıralıyor. Kısaca; 

Allah’ın dışında her şeyin yaratıldığı malzeme: Arş, kürs, cennet & cehennem, Alem-i şehadette taş, yılan, domuz, 

kadın, erkek... Allah var iken hiçbir şey yoktu.  Allah bu mevcudatı ne ile yarattı? Allah taş değil, taşı nerde 

buldu, nasıl yaptı ? (Avami üslupla yani)  

• Kısaca bu mevcudatın (maddi alem, manevi alem dahil) malzemesi hayat’tır. Program ilimdir. 

Takdir (nasıl yapacağım) etmek İrade.  Yaratma sıfatı Kudrettir. 

Malzeme çok önemli. Allah bunları nereden getirdi. HAYAT. Hayat sadece üreme, hareket gibi şeyler değildir. 

Bunlar basit sıfatlarıdır. Mesela herkesin nihayetsiz sıfatı var. Her bir sıfat insanı tamamen tanımlayamaz.  

Bunun gibi de bir hareket, yada bir deprenmek hayatı tanımlayamaz. Konuşmak, görmek, var olmak da hayattır . 

8

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 19



Şualar 218:      İ N S A N ;

1. şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi ve 

2. hakikat-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsi ve 

3. kâinat Kur'anının âyet-i kübrası ve ism-i a'zamı taşıyan âyet-ül kürsisi ve 

4. kâinat sarayının en mükerrem misafiri ve 

5. o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa me'zun en faal memuru ve 

6. kâinat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında, vâridat ve sarfiyatına ve zer' 

ve ekilmesine nezarete memur ve 

7. yüzer fenler ve binler san'atlarla techiz edilmiş en gürültülü ve mes'uliyetli nâzırı ve 

8. kâinat ülkesinin arz memleketinde, Padişah-ı Ezel ve Ebed'in gayet dikkat altında bir müfettişi, 

bir nevi halife-i arzı ve 

9. cüz'î ve küllî harekâtı kaydedilen bir mutasarrıfı ve 

10. sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrayı omuzuna alan ve önüne iki acib yol 

açılan, bir yolda zîhayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı, çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir 

abd-i küllî ve 

11. kâinat sultanının ism-i a'zamına mazhar ve bütün esmasına en câmi' bir âyinesi ve 

12. hitabat-ı Sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatab-ı hâssı ve 

13. kâinatın zîhayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakrıyla ve aczi ile beraber hadsiz maksadları ve 

arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir bîçare zîhayatı ve 

14. istidadca en zengini ve lezzet-i hayat cihetinde en müteellimi ve 

15. lezzetleri dehşetli elemlerle âlûde ve 

16. bekaya en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok lâyık ve müstehak ve

17. devamı ve saadet-i ebediyeyi hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse, 

onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen ve 

18. ona ihsanlar eden zâtı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok hârika bir mu'cize-i kudret-i 

Samedaniye ve 

19. bir acube-i hilkat ve kâinatı içine alan ve 

20. ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat-ı insaniyesi şehadet eden.. 

Lem’alar 329-330:   H A Y A T ,  

1. şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi.. 

2. hem en büyük neticesi.. hem en parlak nuru.. 

3. hem en latif mayesi.. hem gayet süzülmüş bir hülâsası.. 

4. hem en mükemmel meyvesi.. hem en yüksek kemali.. 

5. hem en güzel cemali.. 

6. hem en güzel zîneti.. 

7. hem sırr-ı vahdeti.. 9
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8. hem rabıta-i ittihadı.. 

9. hem kemalâtının menşei.. 

10. hem san'at ve mahiyetçe en hârika bir zîruhu.. 

11. hem en küçük bir mahluku bir kâinat hükmüne getiren mu'cizekâr bir hakikatı.. 

12. hem güya kâinatın küçük bir zîhayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi; koca kâinatın bir nevi fihristesini 

o zîhayatta göstermekle beraber, o zîhayatı ekser mevcudatla münasebetdar ve küçük bir kâinat hükmüne 

getiren en hârika bir mu'cize-i kudrettir. 

13. Hem en büyük bir küll kadar -hayat ile- küçük bir cüz'ü büyülten ve bir ferdi dahi küllî gibi bir âlem 

hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kâinatı tecezzi ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir küll ve 

bir küllî hükmünde gösteren fevkalâde hârika bir san'at-ı İlahiyedir. 

14. Hem kâinatın mahiyetleri içinde Zât-ı Hayy-u Kayyum'un vücub-u vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine 

şehadet eden bürhanların en parlağı, en kat'îsi ve en mükemmeli.. 

15. hem masnuat-ı İlahiye içinde en hafîsi ve en zahiri, en kıymetdarı ve en ucuzu, en nezihi ve en parlak ve 

en manidar bir nakş-ı san'at-ı Rabbaniyedir. 

16. Hem sair mevcudatı kendine hâdim ettiren nazenin, nazdar, nazik bir cilve-i rahmet-i Rahmaniyedir. 

17. Hem şuunat-ı İlahiyenin gayet câmi' bir âyinesidir. 

18. Hem Rahman, Rezzak, Rahîm, Kerim, Hakîm gibi çok esma-i hüsnanın cilvelerini câmi' ve rızk, hikmet, 

inayet, rahmet gibi çok hakikatları kendine tâbi' eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum 

duyguların menşei, madeni bir acube-i hilkat-i Rabbaniyedir. 

19. Hem hayat, bu kâinatın tezgâh-ı a'zamında öyle bir istihale makinesidir ki, mütemadiyen her tarafta 

tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor.. 

20. Ve zerrat kafilelerine, güya hayatın yuvası olan cesedi o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat 

yapmak için bir misafirhane, bir mekteb, bir kışladır. Âdeta Zât-ı Hayy ve Muhyî, bu makine-i hayat 

vasıtasıyla; bu karanlıklı ve fâni ve süfli olan âlem-i dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka 

veriyor, bâki bir âleme gitmeye hazırlattırıyor. 

21. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekût vecihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvîdir. Onun için 

perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbaniyeden çıktığını aşikâre göstermek için, sair 

eşya gibi zahirî esbabı hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. 

22. Hem hayatın hakikatı, altı erkân-ı imaniyeye bakıp, manen ve remzen isbat eder. Yani: 

23. Hem Vâcib-ül Vücud'un vücub-u vücudunu ve hayat-ı sermediyesini, 

24. hem dâr-ı âhireti ve hayat-ı bâkiyesini, 

25. hem vücud-u melaike, 

26. hem sair erkân-ı imaniyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat-ı nuraniyedir. 

27. Hem hayat, bütün kâinattan süzülmüş en safi bir hülâsası olduğu gibi,

28. kâinattaki en mühim bir maksad-ı İlahî ve 

29. hilkat-ı âlemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren 

bir sırr-ı a'zamdır. 10
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Demek  Allah bu kainatı HAYAT’tan yarattı.  Hayat’ı dondurdu inkılap ettirdi. 

Cemadat ise hayatın en kesifidir.  Taş vs. herşey bu cihetle hayatlıdır, canlıdır. 

Neden şaşırıyoruz camidatı hayattan yaptığına? 

Çünkü biz hayatı latif, canlı vs. düşüncesine  hapsolmuşuzda ondan...

Taş   surettir. Kanuniyeti  kuantum fiziğidir. Hakikatı  esmadır.

Fizikle gidelim; Taş;  atom, proton , elektron, nötron.  Bir arkası kuark, kuantum enerjisi. 

Enerjinin arapçası kuvvettir. Dindeki karşılığı ya kâvi ya Allahdır.. Daha arkasında kudret sıfatına dayanıyor. 

Yani kudret, kuvvet

Sıfatı

Esması

Esir 

Enerji

Kuantum

Kuark                       TAŞ

Atom

Molekül

Hücre

Dokular

Organ

Peygamber efendimiz (SAV) bilmana: 

«Ahir zamanda, taş, toprak şahidlik edecek» demiş.

Ruh cevherdir. Allah’ın dışında herşey o. Program. Ağacın programı.

Allah buna bir sıfatını taktı. 

 Zihayattır. 

 Sonra zişuuru taktı. 

 Sonra kanun-u emri taktı

 Sonra vücud-u harici taktı

Dört özellik taktı ama  bunlar kaybolur,  gaz gibi uçucu.

Uçmasın diye streç denilen bir naylonla sardı. 

Streç yani bir gılaf-i  latif, bir bedeni misalisi var.

• «...ruhun libası bir derece sabit ve 

letafetçe ruha münasib bir gılaf-ı latifi ve bir beden-i misalîsi vardır.» (Sözler 517)

Bu gılaf-ı latifi ile sarmaladı.. Ruhu paketledi, durmasını sağladı.. Sonra ikna etti bu bedene yerleştirdi. 

Fakat bir söz aldı. Seni hep hapsetmeyeceğim. Hayatın yarısında hür edeceğim. Çünkü ruh devamlı sabit 

kalmaya  müsaid değil. 

Misal; Odunu yakarsak Çatalca’nın neresindedir? Her yerinde. Ama bir yerde odun. ;

İçindeki letafet, hayatiyet (hayat’a daha yakın), kanuniyet (bir anda her yerde olan bir şeyi bir yerde tutmak çok 

zordur. Güneşten daha zordur odun yapmak.. Donmuş güneştir odun...) 

Alem-i şehadette kalem bir yerdedir. Bu kalem bir anda bir kaç yerde olursa mucize olur. Kuantum fiziğinde de bir 

şey her yerde olması gerekir ve baktığınız gibidir. Bir şeyin bir yerde olması mucizedir. Nasıl böyle oluyor ? 

Senin Nazar ve niyetine  göre oluyor. 

M.N 51: «...nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı tağyir eder.»

Fizik bulmadan biz bunu söylüyorduk.. 

11
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Sonra elektron arasında boşluklar var. O ne ile dolduruluyor? Daha fizik bulamadı. İleride çıkacak bu. Ama onlar 

buldu olacak. Allah’ın izni ile biz o boşlukları doldurduk.. ..nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı tağyir eder.

Misal; çalıştın terden su oldun, kazandığın parayla çocuğuna pirinç yedirdin  ve sen yedin. 

Bir de çaldın ve yedin, yedirdin. O halet bunu değiştirir. Toprağı  altın, altını toprak yapar. 

• Proton ile elektron arası boşluklar.
Niyet ve nazar bu boşlukları 
değiştiriyor, dolduruyor. 
Halet maddeyi değiştirdi. 
Çünkü arayı doldurdu.

En yakın geçen 
yer İstanbul’da

Mesela yüz kızarıyor: Kızarmak bedenseldir. Maddedir. Ne demektir? Utanmak. Halet maddeyi değiştirdi. 

Çünkü arayı doldurdu. Korkunca beden kağıt gibi oldu. Dolduruyor, boşaltıyor. Allah, o boşluğu katı yapmadı ki, 

kendisi doldursun, madde değişsin diye. Namaz kılan nurani olur,  teheccüd namazı kılanın daha nurani olur siması.

Bu boşluk latifedir. Şu anda fizikçilere göre halen boşluktur. Gelecekte çıkacak. Çoğu şeyleri sufilerden, tasavvuftan 

almışlar. Sufiliği fenlerine uygulamaya çalışıyorlar.

Çünkü umurun batınlarına geçmiş ecdadlarımız. Fennin kaynağı Endülüstür.

• 4 özellik takıldıktan sonra ruh kanuniyetten çıktı, mahluk oldu... 

Dört sıfat nedir, bizde nasıl gözüküyor?

Ene, Ruh cevheri. Cevher. Mahluk değil.

Mahluk olabilmesi için: 

1. Kanun-u emri

2. Vücud-u harici

3. Zihayat ve 

4. Zişuur takılması lazım. Sonra gılaf-ı latifi (streç) sarılmış.

Ruh mahluk oldu. 4 özellik takıldı mahluk oldu.

Biz kimiz?  Ruh mahluk’un  arkasındaki kanuniyetin 

Arkasındaki  cevherin  arkasındaki eneyiz.

12
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ZİHAYAT; Allah’ın subut-i sıfatındandır. Subut-i sıfatlar:

• Hayat  (Hayy esması o kadar şiddet-i zuhurundan olmuş ki sıfat gibi olmuş. Esma Muhyi)

• İrade

• Kudret

• Sem

• Basar

• Kelam (Kur’an burdan geldi) 

• İlim

Celal ve cemal sıfattır. Kemal sıfat değildir. Kemal o kadar şiddetli olmuş ki sıfat makamına çıkmış..

Mesela Allah esmadır. ِ بِْسِم  ْحٰمنِ ّٰللاه ۪حيمِ الرَّ الرَّ .Zata işaret etiiği için zat-i sıfat olmuş. 

Kendisi usul bakımından esmadır. 

Bize hayat takıldı. 

Bizden latife-i insaniye olarak çıkıyor. 

Latife-i insaniye nedir, nerdedir? 

Latife-i rabbaniye ile farkı nedir? 

• Latife-i rabbaniye ile latife-i insaniye karıştırılıyor.

Latife-i rabbaniye vicdandadır.

Kalbin iki ayağı var; 1-Vicdan,  2-Dimağ. 

Dimağ nasıl kalbte oluyor?  Yani kalbin şubesi. Kol gibi. 

Kol benim dışımda ama benim. Karaciğer bir organdır. Kol da bir organdır. Dimağ, kalb ile birlikte çalışıyor.. 

Müstakil düşünmeyeceğiz. Üstadım diyor ya «kalb ve dimağ bütünlüğü».. bu oluyor.

S 706: «Ger fikret-i beyzada süveyda-i kalb olmazsa, halita-i dimağî ilim ve basiret olmaz»

Kol dışarda, dimağ dışarda.

Karaciğer içerde, Vicdan içerde

Kol ve karaciğer  organdır

Dimağ ve vicdan  kalb’tir.

Latife-i rabbaniye vicdanın içinde.

Latife-i insaniye daha cami’dir.      

Latife-i insaniye  bir birimdir. Kalbi’in içerisindeki:  dimağ bir birimdir.Vicdan bir birimdir. 

Lümme-i şeytaniye bir birimdir.

İnsanlığın Serüveni  - 19
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• Latife-i insaniye daha cami’ latife-i rabbaniyeden. 

Latife-i rabbaniyenin vazifesi müşehedetullah.

Latife-i insaniye,  insan olmak için var. 

Bu aktif olmazsa insan olamazsın.

• Hayattan sonra bize beşerî hayat verildi. 

Yani insan hayatı latife-i insaniyedir.

«fıtraten ebedî ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye» (BL:273)

Hayat’tan Allah’ın Hayy sıfatı,  muhyi esmasından bize 

latife-i insaniye yani insanlık  verilmiş.

• Hayat Allah’ın dışında bütün alemlerin özüdür.

L:336: «hayat, bu kâinattan süzülmüş bir hülâsadır..» 

O özü bize vermiş. Bu hayatı biraz daha latifini, daha özünü alarak his ve şuuru çıkartmış.

Sonra biraz daha özünü alırsak  akıl cevheri 

Ruh ise müstakil, zati bir cevheridir. Öz değil. Ruh’a hayat takılmış. Onun aslı değil. 

Hayatın özü alınıyor, ruhun özü alınamıyor. 

Ruhun özü daha cami’ ruhumdan üfledim ruhunuzu diyor. 

Hayatı ise subut-i sıfatından vermiş.

İş. 209: «..Âdem'i halketti, tesviye etti, cesedine nefh-i ruh etti, terbiye etti»

Bütün 
alemler

Hayat

A k ı l  
c e v h e r i  

Hayat, bir kanun-u emr, bir mahluk olduğundan kişi kendi kabiliyetine göre 

hareket edip kullanabiliyor. Taşlarda hayatı kullanabilme özelliği en alt seviyede 

olduğu için cemadat gözüküyor. Hayata hizmet ediyor.  Hayata hizmet eden, 

sıfır hayat olmaması lazım..

• Hayat Allah’ın dışında yaratılan her şeyin hakikatı. 

Hayatın özü His ve Şuur

His ve Şuurun Özü  Akıl cevheri

Akıl cevheri ile Ruh arasında bağlantı yapacak latife-i insaniye denilen bir sistem.

Ruha uygun hale gelmesi...O bağın adı latife-i insaniye..Yani aklın da daha arkası.

Çünkü akıl cihazdır.  S27: «Akıl bir âlettir». Latife-i insaniye ise değildir.

Latife-i insaniye  aklı ruha entegre eden, aklı ruha taşıyandır.

14
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Akıllı insan çok azdır. Zeki insan ise çok vardır. Zeki insan olduğunu nasıl anlarsın? Psikolojik sorunu olanların 

hepsi zekidir. Akıllı değillerdir. Akıllı insanın derdi, sorunu olur, psikolojik sorunu olmaz. Çünkü zeka, aklın 

içerisinde bir sıfattır. Psikolojik sorunu olanların hepsinin aklı aşağıdadır, zekaveti öndedir.

• Mesela;  iyi bir doktor ama ameliyat gerekmediği halde seni ameliyat yapar. İyi mühendistir ama devletin ihale 

verdiği müteahhit’in yaptığı köprüye,  az çimento kullandığı halde onaylar. Zekidir bu.. Beyt-ül mala, bu kadar 

insanın hukukuna tecavüz ettiğini bilmez..

Onun için Kur’an;  «a’kilün, ta'kilûn, efela yetefekkerun» diyor.

Hatta risalede:

• Âyâ sual ve cevab mahalli olan aklınız yok mu ki... (Sözler 381) 

• Ey insan! Aklını başına al  (Sözler 10)

• Uyan, aklını başına al! (Sözler 213)

• Ey bîçare insan! Aklını başına al! (Sözler 632)

• Aklınızı başınıza alın deniyorsa, akıl başta olmadığındandır.  Peki kime diyor bunu? Zekaya diyor...

Piyasada biraz ağır konuşuluyor «İmanı olanın psikoloji sorunu olmaz. İmanında sorun var diyorlar». 

Bu hem doğrudur, hem yanlıştır.. Aklın 33 sıfatı var.  Bunlardan bir tanesi zekavettir.. 

Basit bir örnekle; 

bu el yapılmadan önce bu eli yapan bir el olması lazım.Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. bu gözden önce bir 

göz olması lazım. Allah’ın dışında herşeyi 6 saatte yaptım demek; bu saati yaparken bu saate bakmadım 

demektir. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce bir akıl olması lazım.

Bu aklı, bu akıldan önceki akla tabi ederseniz (vahiy’dir) o akıllıdır. Bu akılla ona bağlanıyoruz.. 

Bu aklı, bu aklı yapana bağlarsan akıllı oluyorsun. Eğer bu akıl «ben bana yeterim, böyle bir şeye ihtiyacım 

yok» diyorsa, vahiyden koparmıştır. Bu da zekidir. Başına belayı aldı. Ne kadar akıllıysanız o kadar psikolojik 

sorununuzu kontrol ediyorsunuzdur. Sizin kontrol edemediğiniz herşey, sizi kontrol ediyor demektir.

Eğer siz, duygu ve düşüncelerinizi kontrol edemiyorsanız (alameti sıkıntıdır) onlar sizi kontrol ediyor demektir.

Sizi kontrol ettiğinin özelliği zekavettir..

Akıl bir alettir. Peki bunu kontrol eden nedir? Latife-i insaniyemiz. 

Aklınızı başınıza alın hitabı Latife-i insaniyemizedir. Eğer Latife-i insaniye aktifse, dünyanın bütün meseleleri 

üstümüze gelse, gönlüm gül gülistan olur. 

«...Kur'anımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cennet'i de istemem; orası da bana zindan olur. 

Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennem'in alevleri içinde yanmağa razıyım.

Çünki vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur» (Tarihçe-i Hayat 630)
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• Felsefede Eflatun; akıl, Us, Öz, Töz..Yani insanın aslı budur. Herşeyin aslı akıldır..demiş. Bozulduğu zaman 

bitmiştir. Çünkü bir üst birim yok ki, tamir etsin.  Platon sokratesin talebesidir. Platon ile Eflatun aynı şahıstır. 

Aristo da bunun talebesidir. 

• Dinde akıl nedir ? Akıl öz değildir. Akıl bir cihazdır. Aklı da yöneten arkada latife-i insaniyedir.

Latife-i insaniyeyi de yöneten  Ruh’tur. Ruh’u da yöneten BEN. Peki bu bilgi bize ne kazandırıyor? 

Mesela cihaz bozuldu: Allah belanı versin deyip atmak nerede , tamire götürmek nerde...

Cinni hastaları Avrupa yakıyordu. Osmanlı tamir ediyordu. Şu anda ne yapıyor piskoloji hastaları ?

Aklı kontrol edemediklerinden ilaçla aklı devredışı yapıyor. Din ne diyor? Aklı ilaçla devre dışı yapma diyor.  

Aklı başına al, kıblesine koy. İstikamete koy. Aklı kıblesine koydun mu zekavet arkasından gelecek. 

• Psikoloji sorunu; gözden, kulaktan, burundan, dilden, mekandan ne geliyorsa... Örf, anane, kültür, neseb..vs.

Her şeyden gelen dimağa girdiği zaman ilk muhatap olduğu yer tahayyül mertebesidir.

Tahayyül hemen hemen her bilgiyi şekle dönüştürür.

Aklın bir aptallığı var: Hayal ile gelen resim ile, göz ile gelen resmi ayırt edemez. Akıldan veya hayalden gelse de 

Hormonlar aynı çalışır. Aklı burdan kandırabilirsiniz. Hayal ile cinselliği, hayal ile öfkelenmeyi aynı realiteymiş 

gibi, gerçekmiş gibi vücud çalışır. Ha gözden gelmiş, ha hayalen gelmiş... Hiç farketmez. Akıl aynı çalışır. 

Bana çıkarımı nedir? Mutlu bir anımı hayal ederek , şu anki üzüntülü ve sıkıntılı haletimden çıkacağım ve mutlu 

olacağım... Neleri hayal ediyorsan o oluyorsun zaten. Gelen malzemeleri tahayyülde şekillendirdikten sonra 

bir üst birime yani TASAVVURA’a geçiyor. Hayal orada düşünceye dönüşüyor. 

TASAVVUR düşünce çöplüğüdür orada herşey var: şekiller, dokunmalar, TASAVVURDA düşünceye dönüştü.

Eğer, aklın içerisinde bulunan  33 sıfattan birisi o düşüncelerin havasını alabilir. Misal; yokuş aşağı araba iniyor. 

Bir anda frene basamazsınız. Aralıklarla az az frene basa basa arabayı yavaşlatıp durdurursun..Bunun gibi de o 

düşüncelerini de akıl içerisindeki sıfatları kullanarak düşüncenin şeklini değiştirip o haletten çıkarsın..

TAAKKUL tahayyül ve tasavvur’u kontrol ediyor.. 

Aklı devre dışı yap (psikoloji hapı ile). Bütün giren bilgiler kontrol edilemediği için kabul ediliyor, onaylanıyor.

Freni boşalmış, yokuştan inen kamyon gibi oluyor. Misal; birisinin  babası vefat ettiğinde kefenini açıp yüzüne 

bakmış. Bakınca bayılmış, bundan sonra da bayılırsam diye diye 100mg psikolojik hap kullanıyor.

Neden oluyor böyle? 

Çünkü olayları Allah’sız düşünüyor. Teslimiyet yok. 

16
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• Taakkul devre dışı olunca: 

Tahayyülle giren  bayılma şekli tasavvurda düşünceye dönüştü..  

Burda Vehim devreye giriyor (vehmin olma ihtimali %1’dir) 

Taakkul devre dışı olduğundan her tasavvur, tasdik oluyor. Psikolojik sorunlarımızın burdan  kaynaklanıyor.. 

Madem tasavvur kontrol edilemiyor, marifetle o ıslah edilebilir. Doktor ilacı vererek, kontrol edilemeyen 

düşünceleri tasavvur ve tahayyülde hapsedelim diyor ve ilaçla taakkulu bloke ediyorlar. 

Yoksa bütün düşünceler tasdik olacak.  

«...bazan tasavvur ettiği bir şübheyi, tasdik-ı aklîye girmiş bir şübhe zanneder..» (Sözler 277)

Tasavvurdaki düşünceyi  tasdik olmuş zanneder. Tasdik-i akli olmuş oluyor. Aklın tasdik ettiği şey tasdik 

oluyor.

Her giren çöplük tasdik oluyor. 

Her düşünceyi vaka gibi görüyor. Sistem bitiyor. Batılı hak görüyor.. 

Felsefe; tasdik, iz’an, iltizam, itikat mertebelerini kabul etmiyor. Onlara göre; us, öz, töz, asıl olan akıl 

bozulduğu zaman insan bitmiştir.

Dinde ise akıl bozulursa   tasdik tamircisi var,

Tasdik bozulursa  iz’an tamircisi  var,

O da yetmedi  iltizam tamircisi var, 

O da yetmedi  itikat var..

Ye’se düşme bu bütünlük yetmediyse  vicdanın var.. 

Vicdanın da yetmedi  latife-i insaniyen var...

Latife-i insaniye  yetmedi  Kalb var...

Kalb  yetmedi Ruh var...

Ruh  yetmedi  ENE var...

Ene  yetmedi  CEHENNEM var.. İnsandaki donanım..

• VESVESE; lümme-i şeytaniyenin olduğu sitemin adı şeytan. 

Kur’an’da işlevi  iblis. İsmi: Azazil

Lümme-i şeytaniye bir sistemdir. Orda imalat yapılıyor. İmalat  vesvese

İşi kişinin ehemmiyet verdiği şeyleri vesvese ettiriyor. 

Önce kalbe atıyor. Kalb kabul etmezse dimağa atar.. direk tahayyüle girer. 

« Şeytan evvelâ şübheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, şübheden şetme döner. Hayale karşı şetme 

benzer bazı pis hatıraları ve münafî-i edeb çirkin halleri tasvir eder. Kalbe "Eyvah" dedirtir, ye'se düşürtür. 

Vesveseli adam zanneder ki; kalbi, Rabbine karşı sû'-i edebde bulunuyor.» (Sözler 274)
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• Çünki; Tahayyülün bir özelliği  çoğu zaman  kontrolümüzde değil. Her sebebe mukabil bir şekillendirme 

yapar. Tasavvurda pek kontrolümüzde değil. O da düşünceye dönüştürür. Daha ileri gitmesine Taakkul  

müsade etmiyor. O zaman doğru bilgi, doğru malzeme taakkula giriyor..Bu doğru bilgilerle yanlış düşünceleri 

durduruyor. İşte o yüzden akıllı olanda psikoloji sorunu olmaz. Çünkü tahayyülünü ve tasavvurunu kontrol 

ettiğinden..

Bunu hayata tatbik edersek; birisinin babası 3.5 sene önce vefat etmiş. O zaman babasının kefenini açıp yüzüne 

bakınca bayılmış. Bu bir suret. Suretler ise tahayyüldedir.

Tahayyülde babasının kefenli suretini görünce düşünce devreye girdi. 

Şeytan diyor ki: «babanın suretini görünce ne oldu sana ? Bayıldın». Bayılmak düşüncedir. Bayıldığı zaman hiç 

bir şey hatırlamıyor..Tıpkı gözünü kapatınca hiç bir yeri görememek gibi. Her babasının kefenini hatırlamada, 

bayılma düşüncesi geliyor. Devreye taakkul giriyor (RİSALE OKUMUŞSA): «Bu olayları Allah’sız düşünme» 

diyor..

Taakkula doğru bilgi vererek, yani ölüm nedir, çözeceksin. İnsan bu dünyada niçin yaratılmış? Çözeceksin. 

Bu dünyanın kanunlarını çözeceksin. Maneviyat olmazsa, doğru bilgi olmazsa babanın cesedini görünce başka 

ne olabilirdi ki... Ebedi mi yaşayacaktı? Ölüm çözülmedikçe insana dünyada rahatlık yoktur. 

Ölüm nedir? «Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinan’a çıkıştır.» 

Hayattan gaye «hayat budur» dersen, ölüm kabus olur.

Hayatı anlamak ve niçin insan ölüyoru anlamak lazım...  

Ölüm çözülmesi lazım...

• Ölüm, bu âlem-i fâniden âlem-i bâkiye gitmektir. 

• Ölüm, ehl-i hidayet ve ehl-i Kur'an için, 

• öteki âleme gitmiş eski dost ve ahbablarına kavuşmağa vesiledir. 

• Hem hakikî vatanlarına girmeye vasıtadır. 

• Hem zindan-ı dünyadan, bostan-ı cinana bir davettir. 

• Hem Rahman-ı Rahîm'in fazlından, kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir. 

• Hem vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. 

• Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. 

• Azrail Aleyhisselâm bugün gelse, hoş geldin, safa geldin diye gülerek karşılayacağım." diyor. (Sözler 765)

gibi bilgilerle: Ruh ile cesed arasında farkı, Ruh ile cesed arasındaki ilişkiyi öğrenerek düşüncelerini kontrol 

altında tutmak lazım...
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Şeytan bunu niye getiriyor?:

Şeytanın vücudunda iki tane nimet var

1. Makasıd-ı hayyriyey-i külliye

2. Kemalat-ı insaniye (L 71)

Asl-ı vesvese de 5 tane nimet var:

1. Teyakkuza sebebdir, 

2. Taharriye dâîdir, 

3. Ciddiyete vesiledir. 

4. Lâkaydlığı atar, 

5. Tehavünü def'eder. (S 278)

Şeytanın vücuduyla 
kazandığımız sıfatlar

Vesvese vesilesi ile 
kazandıklarımız

Hakikatlerden kaçmak değil, yüzüne bakıp ne talep ettiğini anlamak lazım..

Ölümden korkuyorsan onu tanımıyorsun demektir. Tanısan gider, tanımasan gelir.

• « Ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne taleb eder. 

Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister. » (S 170)

« Ey nefsim! Deme: "Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. 

Derd-i maişetle sarhoştur." Çünki ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor. 

Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür'at peyda ediyor.» (S 170)

LATİFE-İ İNSANİYE: 

 Bizim hayatımızı, 

 Hayatın aslı olan his ve şuuru, 

 His ve şuuru olan aklı ruhumuza bağlayan bağ, sistem, dönüştürücü. 

Latife-i insaniye bizde latifeler olarak gözükür..

Misal; şefkat, muhabbet, memnun olma, şevk, sürur, lezzet, 

iftihar..bunlar his değil latifedir. 

Şefkat, muhabbet,  latife-i insaniyesi olanda çalışır. 

Latife-i insaniyesi tarumar olan kişinin cemaat dağılsa, kapatılsa umurunda olmaz. Gıybet, sıkıntı, kavga, 

gürültü, taassub, rezillik olması; latife-i insaniyenin zarar görmesinden.. Bu kişiler cemaat içindekilere de zarar 

veriyor.

• « küfrün divaneliğiyle, dalaletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedî ve ebed müşterisi olan bir 

latife-i insaniye sukut eder; ebedî şeyler yerine fâni şeyler alır, yüksek fiyat verir. 

Fakat mü'minde dahi bir maraz-ı asabî bulunuyor veya maraz-ı kalbî var. 

O dahi ehl-i dalalet gibi, ehemmiyetsiz şeylere ziyade ehemmiyet verir. (Barla Lahikası 273)
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• Latife-i insaniye dışarıya LATİFE  olarak çıktı. 

Latife de dışarı HİS olarak çıkar...

KALBTE 4 TANE YAPI VAR:

1. Dimağ

2. Vicdan

3. Lümme-i şeytaniye

4. Latife-i insaniye 

LATİFELER;

• Şefkat- i mukaddese

• Muhabbet-i münezzehe

• Şevk-i mukaddes

• Sürur-u mukaddes

• Lezzet-i mukaddes

• Memnuniyet-i mukaddes

• İftihar-ı mukaddes

Bu latifeler aşk, muhabbet gibi HİS  olarak kendisini gösteriyor.

His bir alt birimdir. His DİMAĞA vurur..

DİMAĞDA İSE:

1. Göz duygusu..

2. Kulak duygusu..

3. Burun duygusu

4. Tat duygusu

5. Dokunma duygusu

6. Şevk duygusu

7. Sevk duygusu var

ENE RUH Zihayat  Latife-i insaniye 

 Latifeler Hisler Fiiller  Eylemler

• Evet insanın fiilleri  kalbin, hissin temayülatından çıkar. 

O temayülat,  ruhun ihtisasatından  ve ihtiyacatından gelir.   

Ruh ise,  iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar, 

şer ise kendini çekmeğe çalışır. (Hutbe-i Şamiye 77) 

• Mesela namaz bilgisi var. Eğer namaz hissi yoksa namaz 

fiili olmaz. Üçü bir olacak. Dağdaki ninelerimiz, 

babaannelerimiz; bilgisi yok, derste almamış, ama namaz 

hissi vardı. Namazı da vardır. Eksik de olsa..Tesettürü vardır. 

İnsanı eyleme dönüştüren; histir, bilgi değildir.

Eğer bilgi, eyleme dönüştürücü olsaydı, mecburen her alim eylemci olurdu.

Her namaz kılma bilgisi olan, namazı zorunlu kılardı.

Ama bildiği halde kılmaması; başka bir birimin aktif olmadığını gösteriyor...

Namaz hissi olan herkeste fiil olurmu ? Kesinlikle olur...

Namazı varsa hissi vardır. His eyleme dönüştürüyor. Vicdanîdir..

• Peygamberimiz (asm) bilmana; « İnsanların akıllarını, kalblerini imanla terbiye ettirmedikçe 

yaptığınız hiç bir iyilik onları memnun etmeyecektir..»

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-19-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere
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