
İki tane vahiy var:

1. Vahy-i Zimnî 

2. Vahy-i Sarih.

Dışarıdan bir şey almıyoruz. Aldığımız ilim aslında bizde var olanı aktif ediyor, battaniyesini üstünden atıyoruz. 

Çekirdekten ağaç çıkıyor. Ağacın çıkması için: dar, soğuk, karanlık, kimsesiz toprağın altına çekirdek atılıyor. 

Bu çekirdekten ağaç olması için, güneşten bir şey alıyor, havadan alıyor, sudan alıyor birde muamelesi var çiftçinin. 

Bunların çekirdeğin programına hiçbir katkısı yok. Yani yazılım yazılmıyor. O yazılımın dışarıya çıkmasına 

sebebiyet veriyor.. yani güneş, su onu dışarıya taşıyor. Oradaki yazılımda herhangi bir katkıları yok.

 Üstad diyorki: «İnsan da bir çekirdeğe benzer».. Yazılımımıza Kuran, ibadet, küfür, isyan hiçbir katkısı yok. 

Yazılımı yok yani, yükleme yok. Çekirdeğe diyor ki üstad: «Evet,insan bir çekirdeğe benzer.» (Sözler-321)

«İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, Ubudiyet toprağı altında Evamir-i Kuraniyeye imtisal ederse» dar alemi 

arziden alem-i nura inkışaf eder çekirdek..

• Çekirdeğe güneş ne ise, insana İman odur.

• Çekirdeğe su nedir, insana İslamiyet odur.

• Çekirdeğe toprak nedir, insana Ubudiyet odur.

Ubudiyet: namaz, niyaz değildir. Namaz, niyaz ibadettir ve Ubudiyetin içindedir. Ama ubudiyet daha 

kapsamlıdır. Lise diplomasının içinde ortaokul da olduğu gibi. İnsanın yazılımına Kur’an’ın, Hadis-i şeriflerin, 

küfrün, imanın, ibadetin bir katkısı yok. Yani: Ya o çekirdeğe küfür ve isyanı batırır, çekirdek ölür. Veya o 

çekirdek ubudiyet toprağı altında imanın ziyası ile (imanı güneşe benzetiyor Üstad), İslamiyet suyuyla 

(çekirdeğe su ne ise, insanın ruhuna İslamiyet öyledir) neşv-ü nema bulur. 

Biz bu dersler ile ve okuduğunuz ilmihal, Kuran, Risale ile vs. hepsi bizim batınımızdaki, çekirdeğimizdeki 

programın patlayıp ağaç olmasına sebep oluyor. O zaman aldıklarımızla içerde bir yazılım olmuyor. İçerdeki 

yazılımına malzeme oluyor dışarı çıksın diye.O zeminde  ortaya çıkıyor, Kur’an da dahil. Sayfadaki yazıyı 

gösteren ara boşlukları, yazı kadar mühimdir. Sayfanın her tarafı yazının rengi ile boyalı olsa yazı gözükür mü ? 

Gözükmez. 

O zaman ara boşluklar da yazı gibidir. Yazıyı belirleyen yazıdır. Buna ademî vücut denilir. «vücud-u ilmiye perde 

olmuş bir unvandır». Vücutsuz vücut..yokta yok.. nerde izah edeceğiz bunu ? Ama varlık bir yerde ifade edildi.

• Kur’anda bir  vahy-i sarih var. Dediği var.. Vehhabiler ve Şialar buraya takılmış. Kur’anın bir dediği var ki, 

dediğinden daha fazladır Kur’anın demek istedikleri. Kuranın demek istedikleri Vahy-i Zimnî’dir. 

İçinde gömülüdür. Zeminini bulduğu zaman çıkacak olanlara Zimni denilir, gizli…Mesela benim şu anda 

size anlattıklarım var birde anlatamadıklarım veya anlatmak istemediğim, kendime tuttuğum veya müsait 

olmadığından anlatmadıklarım var (bu mevzuyla ilgili) buna zimni deniliyor, anlattıklarım ise sarihtir..
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Kur’anın sarih anlattıklarından fazladır anlatmak istedikleri. Risale-i Nurun anlattıklarından fazladır anlatmak 

istedikleri. Kuranın her bir harfi çekirdektir. Ama şöyle  aramayacaksın: Yaprak çekirdekten çıkıyor. Odun 

çekirdekten, koku çekirdekten çıkıyor.O zaman bıçağı alalım bakalım yaprak orda mı…O şekilde yok. Buzda da su 

var ama bizim içtiğimiz su gibi yok, odun da nur var, duman var ama bizim bildiğimiz gibi değil. Ama ordadır. 

Nedir o? Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Birbirine dönüşüyor.

• Suret Esmaların; cilve, cemal, nakşı sanatına dayanır.

• Kanuniyet Evamir-i Tekviniyeye dayanır. (Kader Programı)

• Hakikat Esmaya dayanır.

• Mahiyet Sıfata dayanır.

• Herbir ayetin müteaddid manaları vardır.Hem herbir mana küllidir.Her asırda efradı bulunur (Şualar-268)

Her asırda efradının bulunması, herbir ayetin müteaddid manalarının olması, herbir mananın külli olması Vahy-i 

Zimnîdir. Ama dese ki Musa (a.s) giderken Firavun arkasından Kızıldenizde boğuldu, bu vahy-i sarihtir. Yoksa 

ben Musa olmayacağım, Meryem olmayacağım, İsa da doğurmayacağım. Neden ben başkasının kitabını 

okuyayım. Mesela Meryem erkek görmeden döllendi ve kendisine zıt bir yapı sistem, kadınsa erkek, kendisine 

zıt erkek doğurdu. Adem (a.s) Safiyullah, Musa(a.s) Kelimullah, İbrahim(a.s) Halilullah, Muhammed (a.s.v) 

Habibullah, İsa(a.s) Ruhullahtır. Vayhi zimniden bahsediyorum dimağ Meryemdir, kulak zarı bozulmadı. Vahyi  

kulağı bozmadan döllendi Ruhullah Bütünlüğe geldi, ilim oldu. Ölü gönülleri dirilttim. Ağzımdan çıkanla 

doğurdum. Ve ölü gönüller dirildi. İsa(a.s) ölüleri diriltiyordu. İlla mezardan kaldırmıyordu, körlerin gözünü 

açıyordu. O zaman sen ne yapacaksın basiret gözünü açacaksın, ölü gönülleri dirilteceksin, körlerin gözünü 

açacaksın. Sen Meryem olup İsaları doğuracaksın.

Üstad «10 sene İstanbul’da kaldım bir kere bakmadım» dedi. Günah olduğu için. Bende şöyle bir his var fikrin 

dışında: O harama  baktığım zaman bana bir şey yükleyecek. Negatif enerji… Bu kesin. Günahtır deyince nefis 

pek durmuyor. Ama bu günah mutlaka paket enerjidir. Üstad diyor «Yerde işlenen günahların alem-i misalde 

temessüllerini görüyorum». Yedi kat ileriye geçmiş O.. Şimdi ikisine bakıyor: Harama bakıyor alem-i misaldekini 

görüyor. Nasıl bakacaksın? Meziyet yok ki orda. İkisini bir görüyor.

• Sünnet-i Seniyye nedir bu manada? «Resulullahın hareketi, her fiili niçin doğrudur» diye sorulsa şu misale 

benziyor: elimdeki kalem masanın ne tarafında dursa? en uygunu nasıldır? Bu kalem sizin ruhunuzda nasıl 

gözüküyor, gözükmesi lazım? O zaman ruhlar alemine bakmam lazım. Ben önümdeki kaleme bakıyorum o ise 

yukarıya bakıp diyor ki «O kalem yukarıya göre yanlış, çirkin duruyor. Onu sağa doğru al, biraz çevir. Bak o kalem 

burada karanlık gözüküyor. Biraz daha ileri, al çevir vs.» diyor. Çanak anteni TV’de görüntünün iyi olmasına 

ayarladığımız gibi.. Yani buradaki muameleyi oraları görerek yapıyor. Allah Resulünün her hareketi mükemmel 

olamaz, beşer bunu yapamaz. Var ise ikisini bir görüyor demektir. O zaman o mükemmel olur, mükemmeldir.
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• Günahın enerji olduğunu bilirsen ki bunun faturası var: Ya baş ağrısı olarak gözükecek sana. 

Ya  tuvalete gidemeyeceksin. Ya ikide bir  tuvaletin olmadığı halde vesveseye dönüşecek.

Ya olmayan bir kalp krizi vs. korku olarak sana yansıyacak. Ya unutkanlık olacak. 

Ya da sende bir «üff» diye can sıkınıtısı olacak..o seyrettiğin şeyler enerjidir.

• S: Bizde bu şekilde bir ders yapabilmek için takip edeceğimiz metod ne olmalıdır? Nereden başlayacağız külliyat 

okurken neye dikkat edeceğiz?

C: Bu derste anlatılan her kelimenin külliyattan toplaması yapılmış. Hepsinin sureti, mahiyeti, hakikati, 

kanuniyeti bulunmuş. Hepsinin dimağdaki, vicdandaki, kalpteki, ruhtaki, fiildeki görüntülerinin izleri takip 

edilmiş. Hepsi evvel, ahir, zahir, batın isimleri ile değerlendirilmiş. İktidar ve feraset kullanılarak ortaya 

konulmuş. Bu seviyeye toplama okuyarak geliniyor. Mesela bu gün tefekkür okudum: külliyatta tefekkürle 

ilgili geçen 300 küsur paragrafı tek tek okudum ve çıkarımlar yaptım. Bazıları sarih, bazıları zimni

(Lem’alardaki zimni manayı, Mektubatla ezdim çıkarttım misal). Ne merak ediyorsanız mutlaka onun 

toplamasını yapacaksınız. Mesela Lem’alardan bir yer okudun «abi bu budur» dedin..oysa onun sadece suretini 

veya sadece mahiyetini, hakikatini veya sadece kanuniyetini gördün.

Mesela örnek için hayatı söyleyeyim:

• Hayatın sureti           Gözüktüğümüz, yaşadığımız, konuştuğumuz, duyduğumuz, dokunduğumuz...

Bunlar hayatın suretidir.

• Hayatın kanuniyeti Bütün kainatı içine almış yani Allah’ın dışında ne varsa hepsinin hakikatine sahip

hayat. Hayat nereye girmiş ise oraya bütün kainat girmiş.

• Hayatın hakikatı  O hayatın taşımış olduğu esmalardır.

• Hayatın mahiyeti  Subuti sıfattan, HAYY sıfatından gelmiştir.

Hayat hakkında sadece Lem’alar, Şualar ile yetinmedim. Toplama yaptım. Peki toplamadan nasıl mana çıkartacağız 

? Külliyatı en az  5 defa bitireceğiz. Elini kolunu sallayarak o memlekette rahat dolaşmak için 10 defa külliyatı 

bitirmen lazım. 5 defa bitiren yardım alarak çıkartır. 10 defa bitiren kolunu sallayarak kendini inşa eder. Çok 

okumayla mümkündür. Fedakarlık yapacaksınız. Özveri yapacaksınız. İstemeyeceksiniz, hep vereceksiniz. İbadeti 

değil terklerinizi çoğaltacaksınız. Terkler ile insan, insan olur. Hayvan da, ağaç da ibadet yapıyor. Ama onların 

terkleri yoktur. Mevcudat fıtri ibadet ediyor. İnsanı hayvandan ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesini yeni 

buldum: hayvan bir şeyi ister ama onu terk edemez. İnsan ise bir şeyi çok ister ama onu terk edebilir. Terk 

edebildiği kadar insandır. Terk edeceksin. Bunu sakın fedakarlık diye anlamayın. Kendimi inşa etmek adına bir 

şeyi verdim çok şey almak için. Özveriyle çalışacaksın, üşenmeyeceksin, yorulmayacaksın. Yattığın zaman Ayşe, 

Fatma, para-pul ve makam ile yatmayacaksın ama çalıştığın konuyla yatacaksın. Mec’ul nedir diye mesela..

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 20

3



Bana eskiden gazeteci diyorlardı ama şimdi meyvesini yiyorum. Abi ders yaptığı zaman, kesinlikle not defterim 

kalemim yanımda olurdu. Kendim ders yapacağım zaman da defterim yanımda olur «acaba yeni ne mana gelir» 

diye not almak için. Sorduğun için anlatıyorum bunları..

Okuma saati ile gündeliği kurtarırsınız. Çin atasözü: günü kurtarmak istiyorsanız gidin balık tutun. 10 seneyi 

kurtarmak istiyorsanız ağaç dikin. Seneyi kurtarmak istiyorsanız buğday ekin. Kendinizi kurtarmak istiyorsanız 

kendinize yatırım yapın. Başka hiç şansın yok..terk..terk.  Allah Rasulune gelen Kur’anı kendisi okudu, aynı Kur’anı 

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali okudu. Ama hepsi farklı. Yani villanın da gecekonudunun da malzemesi 

çimento, tuğla. Yani kendini inşa edeceksin. O kadar da kolay ki..hiç de zor değil. Bunu yaparken niçin yaptığının 

cevabını bulursan her şey lezzete inkılab eder.  

Rüştü abi 15 sene anne-babamı görmeme izin vermedi. Kendisi de annesinin cenazesine gidemedi. Gitseydi sorumlu 

olduğu matbaa işleri aksayacaktı çünkü. İmam Ebu Yusuf’ta vefat eden babasını yıkadı, defnetmeye başkalarını 

gönderdi «siz defnedin ben derse gidiyorum» dedi. İsa (as)’ın talebesi Petrus demiş ki «Ey Allah’ın Resulü babam 

vefat etti, onu gömeyim». İsa as demiş ki « ya Petrus, bırak ölüyü ölüler gömsün». Rüştü abiye dedim ki «abi bana 2 

gün izin verir misin, anne babamı göreyim»... «tamam, bakarız dedi». 15 gün geçti Rüştü abiden ses yok.. Sonra bir 

gün İçerenköye derse arabayla  gidiyoruz..konuşurken bir neşeli  bir anının yakalayıp dedim  «abi 1-2 gün verecektin 

ya».. Bir sessizlik oldu sonra dedi ki «kardeş biz iznimizi kabre sakladık. İznini kabirde yapacaksın».

Bir şeyin intizamı yoksa külliyeti de yoktur diye geçer. İntizam kendini yönetme sistemidir. Her isteyene 

verilmiyor. Ama verilenler isteyenleredir. İsteyenlerle beraber olacaksın.. İyi olmak istiyorsan iyilerle beraber 

olacaksın. Kitap okuma arzun mu var ? Sakın onu erteleme, kalk yataktan ama onu erteleme. 

Çünkü arzu her zaman gelmez. Peki okuma haleti, aşkı nasıl uyanır ? Uyananlar ile beraber olacaksınız. 

En ciddisi ise, Nadir abinin dediği gibi, dua edeceksin, Allah’tan ısrarla isteyeceksin.

İstemenin en kuvvetlisi ise fiilen adım atmaktır. 

Sigara içmesen ama içenlerle beraber olsan sana sirayet eder. Herkesle yemek yeme, herkesle seyahat etme, 

herkesle ticaret yapma. Ne olmak istiyorsan onu bileceksin. 1 sene sonra nerede olmak istiyorsan onu şimdiden 

görmen lazım. İnsanı en perişan eden «ben yapamam, ben beceremem» demektir. İnsanın katili odur.

Mesele herşeyi yapamaya çalışmak değil, bir şeyi tesbit edip onu en iyi yapmaktır. 33’e kadar malzeme, polen 

toplayacaksın. 33’ten sonra meyil başlar. 40’ta karar kılacaksın, «ben buyum»..zaten demene de gerek yok o’sun.

Malzeme, polen olmadığı zaman yaban arısı olursun, başkasının balına muhtaçsın. O zaman eşek arısı derler 

sana. Hep dinleyici makamında, «birşeyler dese de bilsem» makamında olacaksın. 
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• 1) tembel olmayacaksın. 

2)  kuralı, sistemi bileceksin: 5 saat çalışırsın ama kurallı, sistemli çalışanın 10 dakikasına yetişemezsin. 

Onu da abilerden alacaksın. «Birisine anlatacağım o yüzden bunu okuyayım» diye okursanız okumak işkencedir. 

«Okuyup kendimi inşa edeceğim, kendim için» diye yapınca o işten lezzet alırsın. 

Sonsuzluk, ebed aleminde rahat istiyorsanız rahatınızı terk edeceksiniz. 

Oradaki rahat buradaki fedakarlığa bağlı.

Eğer aldığınız ilim ile enfüse taşınıp kendinizi inşa etmeyi yapabilirseniz ne kadın, ne para ne baklava hiç bir şey 

gözünüz görmez. Çünkü dünyadaki en büyük lezzet güzel ahlaklı insandır. Kendindeki güzellikleri fark edip ona 

yaklaşma, kendini keşfetme nisbetinde yani enfüsî yatırım, enfüsî tefekkür.. Bu dersler ile enfüse geçtikçe 

lezzete gark olacaksınız. Artık yaşadığınızı o zaman fark edeceksiniz. Bedensel dayatmalardan o kadar uzak 

olacaksınız. Yani istemek bir yana onlar «mümkün değil» olacak. Çünkü ballar balını buldum, kovanım yağma 

olsun. Baklava yerken çorbaya kim tenezzül eder ? Mercedes ile giderken Hacı Murad’a bakar mı adam ?  

Enfüse geçtiğinde her şeyi orada görüyorsun. Haritadır diyor içerisi. Ruznamedir. 

Bu da kendimize yatırım yapmakla mümkündür. Kendimize yatırım yaparsak kendimizden kaçmayız. 

Ondan sonra artık ne taassub ne tembellik olur. 

Kimse araba sürerken arkayı görmek için dönüp bakmaz. Arkaya bakmak isterse dikiz aynasıyla bakar. 

Yani arkaya bakarken öne bakmış oluyorsun. Öne bakarak arkaya bakıyorsun. Sadece hafif açı değiştiriyorsun. 

Arkaya bakmak için dönmüyorsun, dönmeyeceksin. Kim tenkid eder ? Kim bağnaz ve geçimsiz olur ? 

Kimde menfi taassubu var, başkasıyla meşguldür ?: Sağa sola bakan, hedefini kaçıran..

Hedefine bakıyorsan kendini kötü hissetmeye bile zamanın olmaz. Kötü olmak için oturup düşünmek lazım.. 

.  .  .
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Burada Vacib-ul vücud 
bitiyor. Esma bitiyor.

Biz Allah hakkında aldığımız haberleri 
Kur’an ile alıyoruz. O da buradan oluyor. 
Burada Kelam sıfatı vardır.  Kuran buradan 
geldi. Buradan gelen vahy-i sarihtir. Fakat 
Kur’an yukarıdan (zati sıfattan, şuunattan, 
şuunat-ı ilahiyeden) bahsediyor ki bu da 
vahy-i zımnidir.

Buradan haberimiz olmadı, 
olmayacak.

Buradan alametler var.

Allah kainatı yaratmaya karar verdi ve bu çekirdeği 

yarattı. Bu çekirdeğin adı Mec’uldür. Orada her şey 

var. Bunun adı Nur-u Muhammedidir aynı zamanda.  

Bütün Eneler buradadır. Burası mahluk değil.

Ene şu demek: Benim gömleğim, benim atletim. 

Gir içeriye, benim hayatım, benim aklım benim ruhum.. 

o «ben» diyen budur. Bunlar diğer derslerde 

bahsedilmişti. Bu derste Ruhun açılımdan bahsetmeye 

çalışacağız.
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Vacib-ul vücud alemi. 

Enenin MANA tarafı buraya aynadır

MEC’UL

Enenin 

NUR tarafı

• Enenin NUR ve MANA yönü var.

Nur tarafı  varlığın programı, çekirdeği.. Nur tarafımızı Enaniyettir.

Var olduğu için, mahluk olduğu için varlığa ayinedarlık ediyor. 

Bütün alemlerin çekirdeğidir. Ruznamedir, takvimdir, harita, mizan..

• Ene ise vücud-u haricisi olmadığı için, mahluk olmadığı için mahluk olmayanı, vücud-u haricisi olmayanı 

gösteriyor. Çünkü mahluk olmayanı göstermesi için kendisi mahluk olmaması lazım. 

Her şeyi gösteren kendisi gözükmemesi lazım. 

• İki taraflıyız: hem mahluku tanımlıyoruz, hem vacibi. En güzel ayinedarlığı yapıyoruz. 

Güneş vurdu çekirdeğe fıtratı gibi inkışaf etti, mahluk olduğu için. Şecere-i hilkat yönü mahluk olan yönü. 

Vacib-ül vücuda yani Allah’lık alemine ayinderlık yapan yönü ise mahluk olmayan yönü. 

Vacib-ul vücud (Allahlık alemi) mahluk değil. Şecere-i Hilkat mahluk olan taraf. Biz ortadayız.
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E N A N İ Y E T  i s e

1 . R u z n a m e d i r

2 . T a k v i m d i r

3 . A y i n e d i r

4 . H a r i t a d ı r

5 . F i h r i s t e d i r

6 . M i z a n d ı r

7 . M i k y a s d ı r

ENE İLE ENANİYET FARKI ?

• Ene mahluk değil.

• Enaniyet  mahluktur. 

Mahluk olduğu için mahlukun ifade edildiği zemindir.

Mahluka aynayız. Şecere-i Hilkat: Arş-ı Azam, levh-i Mahfuz, 

Arş,Cennet-Cehennem, Mikail,Cebrail, İsrafil, Azrail, domuz, 

yılan, Alem-i Şehadet, kadın, erkek, tencere, tabak ..herşey.

• Enaniyet mahluk olduğu için mahlukun hulasasıdır.

Bütün alem cem edilmiş sende…Nur tarafıdır.

• Ene ise mahluk olmayanı gösterme özelliğimiz. Mana tarafıdır

Ene mahluk olmadığından, mahluk olmayanı gösteriyor. 
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• Nefis kötü değil, nefis insan demek. 

Nefsin altı mertebesi nimettir. 

Nefsin yedi mertebesinden bir tanesi nefs-i  emmaredir. 

Nefs-i Emmare de ikiye ayrılıyor: Maddi Nefs-i Emmare ve Manevi Nefs-i Emmare. 

Sen enaniyetin Ruzname, takvim oluş yönünün farkında değilsen ve nefsine uyarsan bu enaniyetin nefs-i 

emmareye döner.

Enaniyetin 
menfi tarafı

Enaniyetin 
müsbet tarafı
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• Ruh cevherdir. Mahluk değil. 

Ene Nur-u Muhammedî’dendir. Ruh cevheri ise Kanun-u Emridir. 

Yani kanun gibi ama ene gibi değil. Biraz daha enenin dışa vuruşudur. 

Ene  çık dışarıya, ruh cevheri  çık dışarıya, mahluk ruh.

Onu mahluk yapması için Allah ona dört özellik takmış:

1- Hayat takmış

2- Kanun-u emri koymuş

3- Zişuurdur

4- Vücud-u haricidir 

Bunlardan sonra bir gılaf-ı latif, bir beden-i misaliye sarılmış bu ruha (streç gibi). Sonra Ruhu cesede koydu Allah. 

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-20-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere
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