
• Ruhun dört özelliği var demiştik;

Mahiyet  Sıfata bakar   

Hakikatı Esmaya bakar

Kanuniyet Evamir-i tekviniye  yazılım çekirdekdeki yazılım

Suret Esmaların; cilve ,cemal, nakış, sanat bütünlüğü olan; alem-i şehadettir. 

(mesela el, ayak esmanın dışa vuruşudur). 

Alem-i şehadet  avalim-i gaybiyenin üzerindeki tenteneli perdedir.

Mesela:  odun suret

Duman, Nur, Nar, Isı ve Dalga boyları hakikattır

Bunların içinde bulunan DNA  kanun

Suret (odun) nerdeyse duman da ordadır. Ayrı düşünemezsiniz.

Düşün ki; odun başka yerde, duman başka yerde, nur başka yerde, olur mu? Olmaz

• Ahiret nerede?  Suret nerdeyse ordadır. Ahiret dünyadadır.  Nesi? Sureti..

Dünya nedir? Alem-i şehadet... O da;  Alem-i gaybın suretidir.  Alem-i gayb nedir?  Ahiretin hakikatıdır.

Ahirette nasıl olmak istiyorsun? Biz Allah’ı seviyoruz, Allah bizi seviyor mu? Bunu öğrenmek istiyorsan 

yaptığın işe bak. Çünkü Allah bir kulunu severse, sevdiği işleri nasib eder. Allah bir kulunu severse, sevdiği 

işlerle meşgul eder, Allah bir kulunu severse, kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse, dinine hizmetçi 

seçer. Bunlar Hadis-i Kudsi.. Allah beni seviyor mu? Yaptığın işin içindedir. Belki riya şöhret gözükebilir ama iç 

alemine  bak bakalım öyle mi.. Allah öyle bir Allah ki, şöhret için bile yapsanız bu dini , sevapsız bırakmıyor. 

İhlas risalesinde diyor; bir sevab veriyor, sıfır yapmıyor. Öyle bir Allah. Dinsiz dahi olsan mükafatsız bırakmıyor. 

Gayr-i müslim birisi tarikatten hilafet aldı başladı irşada. Talebeler; evliya oldu, irşad oldu. Baktılar şeyhleri gayr-i 

müslim. Dini Hristiyan. Sonra irşad ettiği talebesiyle imanı nasib etti. Tekrar talebelere şeyh oldu.Allah o kadar 

lezzetli ki... Bak ne konuşturuyor. Ona güven. Hiç bir şeyden korkma, sadece benden havfet diyor.

Türkçede korku  yazdık. Korku havf değildir. Havf; camidir. Üniversite diplomasında ortaokul da var. 

Ortaokul diploması  korku        Üniversite diploması  havf’dır.

Ne anladık; ahiret neredeymiş.. Dünyanın neresindedir?  

Nur odunun neresinde ise. Ahirette dünyanın orasındadır. 

Ruh cesedin neresindedir. Odunun neresinde nur varsa ruh da cesedin orasındadır.

Odunun neresinde duman varsa, nefiste bedenin orasındadır. 

Odunun neresinde duman varsa, cehennemde dünyasının orasındadır.. 

Tefekkür ile düşünce arasındaki fark; Düşünce ; malzemeyi toplamaktır. Gavurlarda, imansızlarda, şeytanda 

düşünce vardır. Tefekkür yoktur. Tefekkür ile arasındaki fark: bir şeyin, olgunun neticesinde sana huzur 

getiriyorsa o tefekkürdür. Eğer bir şeyi kavrıyorsan (kuru bir bilgi veriyor, dimağını çalıştırıyor) bu düşüncedir.

Tefekkürün sonunda huzur vardır. Düşüncede yoktur. 
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• Tefekkür: Ruhun kıblesidir. Aklın ve kalbin bütünlüğünden çıkıyor. Kalb devre dışı olursa düşünce olur. Kalbin 

marifet ve nur yoksa tefekkür olmaz (Tefekkür 8 dersinde izah edilmiş).

• Külliyat okurken (bizde böyle dersler çıkartmak adına diyorum) önümüze geldi mahiyet, hakikat veya şuur 

diyelim.  Şuur  nedir diye külliyattan şuur’u anlatan, şuur’u izah eden yerlere  atıf yaparak, not ederek şuur açılımı 

yapmak gerek. En azından basit bizim enfüs lügatı var.. Ordan şuur nedir diye bir kaç paragrafta (size lazım 

olacak kadar) var. Biz zaten çalışmışız. Mesela cismaniyet:  Cisim  beden  ceset  cismaniyet

• Cismaniyeti  şecere-i hilkatte gösterelim: Sidret-ül münteha; münteha sizi aldatmasın.  Cennetin mekansız 
mekanı...sonsuzu.  Ama Allah canibinden bakınca münteha (son).  Yoksa cennetin sonu yok. Sonsuz..

Sidret-ül Münteha’dan alem-i şehadete kadar olan yerin adı CİSMANİYET. Alem-i şehadette bulunan insan (ben) 
cesed.. Gözüken donmuş atomdur. Beden ise anlardır. 
Cisim ise gözükmez.  Haletlerin yansıdığı şey.  Mesela haya: kızardın. Haya kızarmak değil, cisim gibidir. Ama 
kızarmış ceseddir.

Nefis ve şeytanın (İmanın yoktur diyenin) takıldığı yer KÜRS. Şeytanın bildiği Kürsten aşağısıdır. Ortaokulu 
bitirenler, lise müfredatını bilmez. Ne konuşursa ortaokul bilgilerine göre konuşur. Elma, Tomurcuk, Yaprak, 
Dal, Gövde, Kök, Çekirdek..Daha ileri gidebilir mi? Gidemez... İmanın olup olmadığı, burdan aşağısını bilir burdan 
yukarısını bilmez. Oysa imanın yeri kab-ı kavseyndedir. Ordan haberi yok. Üstad diyor; ne ordan haberi olur, 
ne hayali ulaşır. Kürsten aşağı imanım olmayabilir. 

İmanın:

1. Mahiyeti var  Allah’ta olan tarafı.. Onu bilmiyoruz.

2. Hakikatı var  namazdaki haleti ruhiye

3. Kanuniyeti var namaza karşı iştiyak

4. Sureti var  tv izlemiyorsun, internetlere  girmiyorsun, namaz kılıyorsun
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• Arş Kainatın damıdır. Arş-ı azam ise Şecere-i Hilkatin damı. 

Enfüse geçmek için kesinlikle bu harita ezberlenecek, soyismin gibi olacak. 

Ancak enfüs ilimle değil, ilimden önce kesinlikle TERK olacak. 

• Bu haritayı asmak gerekir. Ne asarsanız gelip geçerken şuurunuz olmasa bile takılsa. Mesela  psikolojisi bozuk 

olanlar; seni motive eden, inşa eden,  kuyudan çıkaran, dürbünlük vazifesi gören, merdivenlik yapan bazı 

sözleri, cümleleri A4 de yaz, üç gün as... Okumasan bile gözlerin takılır. Mutfağa, salona, yatak odana as.. 

Üç gün sonra başkasını as. Çünkü kelam sihirdir. Seni sihirliyor. Yalnız fark şu; öteki sihirler sana rağmen 

yapılmış, bunu sen istiyorsun... Daha çabuk sihirleneceksin... 

• « Kelâmın hayatlanması ve neşv ü neması; manaların tecessümüyle ve cemadata nefh-i ruh etmekle bir 

mükâleme ve mübahaseyi içlerine atmaktır.

Şöyle: Deveran ile tabir olunan vücudda ve ademde iki şeyin mukarenetiyle biri ötekisine illet ve me'haz ve 

menşe' zannolunması olan itikad-ı örfî üzerine müesses olan mağlata-i vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i 

hayalden neş'et eden sihr-i beyanıyla sehhar gibi cemadatı hayatlandırır, birbiriyle söyletir. 

İçlerine ya adaveti veya muhabbeti atar. Hem de manaları tecessüm ettirir, hayat verir, içinde hararet-i 

gariziyeyi derceder.» (Muhakemat 89)

• Kainat.

• Cismaniyet

Şecere-i Hilkat
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• Daire-i ilimdeki kanunlar; Camidat için olan kanunlardır.

• Şeriat-ı fıtriye ise; İnsanın hayatını düzene sokmaya vesile olan ve insanla alakalı kanunlardır.

• Mecmua-i Kavanin ise; Arş-ı Azamdadır. Daire-i ilimdeki kanunlar + ruhsal alemde olan kanunların 

mecmudur.

• Arş-ı azam cevher noktasıdır. 

• Akıl Levh-i Mahfuzda takılmış ama neden 

Şecere-i Hilkat’te yeri ARŞ olan Kalb’ten yukarıda 

gösteriliyor ? Çünkü vahye ilk muhatap olan dimağ (kafa).

Mesela delinin, hayvanın , çocuğun  kalbi var ama dini yok.

Kalbin bir ayağı olmayınca ayakta duramıyor.

İlk vahy’e muhatap olduğu için levh-i mahfuz üsttedir. 

• Akılsız bir kalp marifetsiz bir kalp: Mesela; şatahat niye olur? Bazı tarikat ehli veya bazı nurcularda, okuduğu 

halde garib garib şeyleri oluyor.. Bazıları zikrettiği halde bir garib garib oluyor. Sebebi: Bir insanın aklı  ile imanı 

arasında ne kadar yakınlık olursa o kadar dengeli olur. İmanı yukarda ama aklı aşağıda olursa vahdet-ül vücud 

gibi yada şatahat gibi, bazı tasavvufçular gibi çocukça şeyler söyler, yapar. Buna meczupluk denilir. Bazı 

nurcuların aklı yukarıda imanı aşağıda oluyor. Akıl ile kalp arasında  ne kadar fark olursa o kadar sıkıntı 

çekecektir. Ne kadar ikisi yakın olursa o kadar dengede olur. 

• Cismaniyet bir tabirdir. Mesela; ruhum nerede? 

Bensiz düşünemezsin.. Hem cesedin içinde, hem değildir.. 

Ruh daha cami’ olduğu halde «cesedimiz» diyoruz... 

Kanunlar da aynı ruh gibi, içindeki bir sıfat...

Ruh daha üstündür diye bu cesedin neresine koyacaksın ? 

Kalp mi üstün akıl mı? Kalp üstündür. Akıl onun bir 

şubesidir. Kalbin iki ayağı var: 

Bir ayağı VİCDAN. Diğer ayağı DİMAĞ.

İkisinin cemi KALB.  Fakat fazlasıda var.
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• Aklı inşaa ettiğimiz gibi kalbi de ihya edersek o zaman hem aklen, hem kalben donanımlı oluruz. Zevkli olur..  

Mesela bazen bakıyoruz bir nurcu çok yüksek hakikatlerden söz ediyor, ama bakıyorsun ki hayatta o imanın 

gerektirdiği vasıf üzerinde yok.  Kimisinde de müthiş bir taassup var ama ilim yok. Ne sakatlık olursa olsun imanla 

akıl arasında düşüneceksiniz.. İman kalptedir. Akılda onun bekçisi ve süpürgecisidir.

• İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma'kes-i nur-u iman.  

Bazan da mücahiddir, bazan süpürgecidir. (Sözler 732)

İman kalpte, ilim dimağda. Bunu unutmazsanız çok soruları çözersiniz..  Eğer İman aşağıda, akıl  yukarıda 

muvazenesiz olur. Bu adam acayip yerlerden dem vurmuş, acayip ilmî derinliklerden bahsediyor ama hayatında 

din yok.. Bu ilim nedir? Taklidi bir ilimdir.. Bir yerden kapmış, siteden indirmiş veya risaleden okumuş bunun 

sahibi gibi taklid ediyor.. Çünki; iman aşağıda, akıl yukarıda... Bu ne kadar problemse, tarikatta da tersidir.

Şöyle örnek vereyim; kafa kabak gibi kalp fındık gibi olursa hayatında pek din yok ama yukarılardan dem 

vurur. Tasavvufda daha çok olur. Kalbi kabak, kafası fındık olursa yani imanı artmış o nisbette ilmi yoksa 

hayatında meczup vari hareketler olur. Nerde ne diyeceğini, nerde nasıl konuşacağını, nerede ne tebliğ 

edeceğini bilmiyor. 

Mesela; Depoda dolu bilgisi var: Kim-kime, neyi-ne zaman, nasıl –niçin,  makam-maksad,  uslup-siyak  ve 

sibak’ını bilmeden ben doğru söylüyorum der.  Doğruyu, doğru zamanlamasını yapmazsan, doğruyu  doğru 

insanlara demesen, doğru yanlışa sebep  olur.. 

• Vesvese ilk akla mı geliyor? Hayır akla ilk gelen vehim.. Mesela delinin vehmi yoktur . Vesevesesi de yoktur.  

Çocuk neden inanıyor yalan söylediğin zaman? Çünki; aklında yalan denilen bir malzeme yok.. İslam fıtratı da sıdk 

üzerine kurulduğu için daha yalan ezberlememiş. Öğretmemişiz yalanı.. O zaman her söylediğini doğru sanır. 

Niçin? Yalan yok ki dünyasında... Hz. Adem neden şeytan vasıtasıyla  kadına aldandı?  Çünkü yalanı ilk defa 

görüyor. İlk defa yalan orda oluyor «Beka bulacaksın».. Yalan bu. Ama niye aldandı ? Aldanmadı. Çünkü yalan 

yok ki .. Ne deniliyorsa doğrudur. Hiç yalan konuşulmamış. Nasıl? Şeytanın secde etmediği yer kalmamış. Şimdiye 

kadar hep doğru söylüyordu. 
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• ENE «Benim ruhum»dedi  Ruh, Arş-ı Azam’da

ENE «benim aklım» dedi  Akıl, Levh-i mahfuzda

ENE «benim kalbim» dedi  Kalb, Arş’ta

ENE «benim his ve şuurum» dedi  His-Şuur, Arş’ta

ENE «benim nefsim dedi»  Nefis, Kürs’te

• Nur-u muhammedi mec’ul’ün bir sıfatıdır. Eneler burda. 
Biz burdayız. Bütün eneler..
Benim kazağım, Benim gömleğim, Benim atletim, Benim 
vücudum, Benim hayatım, Benim aklım ve şuurum.
Benim ruhum. 

• O ‘ben’ diyen, ruhuna sahip çıkan ENE. 
O sahiplilikle sen ruh olmadığını bilesin. Benim ruhum 
derken bunu diyen ruh değil. Sahip çıkılan, sahip çıkan...

MEC’UL

Bunu meleğe uygulayalım:

• Ruhum Azrail.

• Aklım Cebrail

• Kalbim His ve şuurum bütün esmaların en azami derecede perdesiz tecelli ettiği hakim olduğu zemin.

Hayat olduğu için İsrafil.

• Zıdların cem’i Mikail

• Ruhun bir mahiyeti var.  

Mahiyet daha merkezde.   

Hakikat daha dışa vuruşu.

• « Ruhun mahiyeti; zîhayat bir kanun-u emr, zîşuur bir âyine-i İsm-i Hayy, zîcevher bir cilve-i Hayat-ı Sermedî 

olduğundan mec'uldür. Bu cihetle mahluktur denilemez. Fakat Sa'd, Makasıd ve Şerh-ül Makasıd'da, bütün 

muhakkikîn-i İslâmın icmaına ve âyât ve ehadîsin nususuna muvafık olarak, "O kanun-u emr, vücud-u haricî 

giydirilmiş sair mahlukat gibi mahluk ve hâdistir" demiştir.»  (Barla Lahikası 258)

• Mahluk ve Kanun arasındaki fark;  

Bir şeyin mahluk olabilmesi için ilm-i  kelam da dört tane illet gerekiyor. 

Ene                                      

Enaniyet

Kalb                                    

Beşeriyet  & Nefis            

1- Kanun-u emr

2- Vücud-u harici

3- Zişuur

4- Zihayat

R U H

H a k i k a t i M a h i y e t i
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• Nurculukta ise (Risale-i Nur’da) üç tane var.

1. İlle-i maddiye

2. İlle-i gaiye

3. İlle-i suriye

4. İile-i failiye

Mesela elma:  

• Bir Allah lazım. 

Gayesi olması lazım. Niçin yapacak.                             

• Madde lazım. Neye benzesin? 

Sureti lazım. Sonra maddesi lazım.

Mahluk yani 

İllet-i tamme

(İlm-i Kelama göre)

• Her fen kendi lisanıyla doğar. Fiziğin tabirleriyle biyolojiyi çözemezsiniz.. Mesela fizikte atom var. Kimyada çözelti 

var. Atom’u sadeleştirip minnacık desek atom denince bizde oluşan olgular. Minnacık dediğimizde olur mu? 

Eğer fizikçi olmak isterseniz, ilk kim başlatmışsa, ilk ne tabir kullanılmışsa onu bilmek zorundasınız

Ben mec’ul yerine e’kul yazsam olmuyor.  Hakikat yerine maktikat (atıyorum).

Amud-u nurani’ye yerine ışıklı direk. Mirac yerine merdiven olur mu?  Olmaz..

Atom yerine minnacık olur mu?  Minnacık = Küçük bir şey demek.

Atom ise; Elektronlar, protonlar, nötronlar vs.. Her fen kendi lisanıyla doğar. O feni bilmen için... 

• Risale-i Nur’da bir fen’dir. Kainatın dilini dilimize çevirendir. Nedir kainat?

Allah’ın iki tane ayeti vardır. 

1- Vahy-i sarih 

2- Vahy-i zımni

• Vahy-i sarihte; kelam sıfatından gelen Kur’an. Gelebilmesi için; Cebrail, peygamber, biz lazım..

Kainata; ‘ve min ayatina’ diyor. Yani ayetlerimiz. Kelam sıfatından gelen Kur’an insandır. 

• İrade sıfatından gelen şu mevcudattır. Bu da ayettir. Kelam sıfatından gelen Kur’an’la boyalanan bir fıtrat , 

irade sıfatından gelen (ki peygamber yok, Cebrail yok) kainat kitabındaki ayetleri okuma yetkisini ele alıyor. 

Kainattaki ayetleri okumak için adeta vahiy alıyor. Bunu bilmeyen insan; arıya vahyettik diyor. 

Nahl - {٦٨}َواَْوٰحى َربَُّك ِاَلى النَّْحِل اَِن اتَِّخ۪ذى ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا 

Ve senin Rabbin balarısına vahyetti,  dağlardan, kendine evler edin.

Vahiy nasıl olacak. Cebrail gelmemiş ki. Cebrail gelecek arıya vahyedecek. Peygamber mi bu... 

Kelam sıfatından gelen ayeti tevil etmek, çamaşır gibi kıvırma ihtiyacı duyuyoruz. 

• Risale-i Nur bunları çözüyor. Demek ki iki tane ayet var:

1- Kelam sıfatından gelen ayet

2- İrade sıfatından gelen ayet.. 

Kudret yaratmış ama ortaya çıkana irade denilir. 
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Kelam sıfatından gelenin; arada cebrail var, peygamber var, boyalanıyor. Ne yapıyor? Kafayı inşaa; o kelam 

sıfatından gelen ayetleri Cebrail as ve peygamberle kafa inşaa oldu. İnşaa olan dimağ kalbi ihya eder, neticesinde 

artık sistem çalışıyor. Bu sistemle irade sıfatından gelen kainatın ayetlerini cebrailsiz ve peygambersiz okuyorum.. 

Benden başlıyor sanki geri bana getiriyor. (Peygambersiz denince çok tuhaf oluyor. Yanlış anlaşılır. Ne demek 

isteniyor. Ne diyorlar bunlar?  Oysa Allah çiçeklerine «ayetlerimiz» diyor.  Elma, armut bir ayettir. Ayet ne demek; 

Delil, bürhan, ispat ve varlığını zorunlu ve zaruri  kılan alamet, işaret... (Bu lügatta yok..))

• Allah Resulü diyor ki; «Kainat, 6 harfle yazılmış.»

5 tane harfle Kur’an yazıldı. 4 tane harfle İncil yazıldı. 

3 tane harfle Tevrat yazıldı. 6 tane harfle İnsan yazıldı..

• İman esasları 6 tanedir. 5 tanesinde hüküm var. 6’sında izah var.

amentü billahi  Allah bizim dışımızda ( izah  yok)

Ve melaiketihiMelekler de benim dışımda ( izah yok)

Ve kütübihi Kitap benim dışımda ( izah yok)

Ve Rusulihi  peygamber benim dışımda ( izah yok)

Vel yevmil ahir ahiret benim dışımda ( izah yok)

Ve bil kaderi (dedikten sonra) hayrihi  ve şerrihi ( izahtır) benimle ilgili (kim?) hayır ve şerr’i anlayacak kişi..  

Nedir?  5 tane iman esasına iman eden kişiyi tanımaktır Kadere İman. Hepsinde hüküm var. Altıncısında izah 

var. 

Kader şecere-i hilkatin alfabesi.. Dolayısıyla insan ile Allah mabeyninde hiç bir berzah yoktur. 

• Şimdi Risale-i Nur’a göre İllet-i Tamme:

İlm-i  Kelamda  

1. İlle-i maddiye          

2. İlle-i gaiye

3. İlle-i suriye

4. İile-i failiye

Mahluk yani 

İllet-i tamme

Risale-i Nur’a göre

1. Lüzum

2. Zaruret

3. Vücub 

« illet-i tâmme vücudu için lüzum ve 

zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı 

ref'etsin»  (Sözler 467)

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 21

8


