
• Ruh cevherdir. Ruhun 4 özelliği var:  1- Zişuur, 1- Zihayat, 1- Kanun-u  Emri, 1- Vücud-u Harici. 

  

ENE: Nur-u Muhammediyeye dönüşmeden önce  Allah’ın planı, projesi. Buna mec’ul denir.   

Allah bir KARAR veriyor. Bu kararın adı mec’ul. Kendisinin dışında bir şey yaratacak. HALIK olduğu için.  

Ne ihtiyacı var? Güneşin ışığı vermesi kadar. Suyun ıslatması kadar. Allah niye yarattı ? «Her cemal sahibinin 

kendini görmek ve göstermek istemesi» diyoruz. Hemen arkasından şu soru geliyor: İhtiyaç mı? Hayır. Fıtratın 

iktizası budur. Yani; suyun ıslatması ihtiyacından mıdır? Soğuğun bizi soğutması ihtiyacından mıdır? Güneşin ışık 

vermesi ihtiyacından mıdır? Hayır, fıtratındandır.  

 

Allah bizi niye yarattı? Veya Kainatı niye yarattı?: Her bir cemal ve kemal kendini görmek ve göstermek 

sırrınca. Hemen bu soru geliyor. Yani ihtiyaç değil. Fıtratın gereği. Su bizi ıslattı..İhtiyacı mı var? Hayır, fıtratı 

iktiza ediyor.Tersini düşünelim: Su ıslatmasın, su olur mu? Güneşin ışık vermediğini kabul edin, güneş olur mu? 

Allah’ında Halık özelliği olmasa Allah olmaz. Merhamet özelliği olmazsa Allah olmaz. Şefkat özelliği olmazsa 

Allah olmaz... ne demektir bu? Bir insandan merhamet ve şefkati kaldırın insan mıdır? Merhamet ve şefkat 

insanlığın özelliğidir, ihtiyaçtan değil..  Hiç bir tezahüratı yoksa O İlah olmaz. 

 

Bundan sonra Allah karar veriyor: O karar’ın adı Mec’ul.  

Bunun içine bütün insanları, kainatı  koydu.  

Bunun içini de belirledi. Misal; 124 bin peygamber olacak.  

Şu olacak bu olacak.. Yani Program. 

Bunun adı  da Nur-u muhammedi... Onu öne çıkarttı.  

 

• Mec’ul’ün içinde iki birim var: Nur ve mana.  

Allah karar verdi.. Yaratacağım.Yaratacağım kararının adı  Mec’ul.  

İçerisi ne olacak?  Bu, Nur-u Muhammediye dönüştü.   

Bunun içerisinde ne var?  Eneler var. Hepimiz burdaydık.  

Yani kaynak itibariyle: Ahmed (asm) , Adem (as), İbrahim (as)..  

Ene itibariyle hepimiz aynıyız. Allah buraya (mec’ül) devamlı  

tecelli ediyor. Yani dere akması için suyu beslemesi lazım gibi...  

Allah’lık hakikatı devamlı besliyor (Kayyumiyet) bu yüzden mana.  

Nur’da Arş-ı Azamı besliyor.  

Mana  (deponun dolması gibi). Doluş. O’na bakıyor. 

Nur ise çıkış. Bir yönden geliyor. Diğer yönden çıkıyor.  

Devamlı... Ampul gibi. 
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• «..binler muhtelif âlemleri tazammun eden kâinatın çekirdek-i aslîsi ve menşei, kuru bir madde olamaz. 

Madem şu şecere-i kâinattan daha evvel, o nev'den başka şecere yok. Öyle ise ona menşe' ve çekirdek 

hükmünde olan mana ve nur, elbette yine şecere-i kâinatta bir meyve libasının giydirilmesi, yine Hakîm 

isminin muktezasıdır» (S.579) 

 

• Arş-ı azamın bizdeki karşılığı  Ruh’tur  

Levh-i mahfuzun karşılığı  Dimağ (akıl, Dimağın içinde bir birimdir)  

Arş’ın bizdeki karşılığı  Kalb’tir.   

Neden levh-i mahfuz yukarda, Arş aşağıda dersen: Bizde de öyle. Dimağ da  yukarda, kalb aşağıda.  

Cehennemin  bizdeki karşılığı  buhran, bunalım, panik, panik atak, deprasyon. Yani CELAL.  

Cennetin  bast, sürur, neşe, saadet.   

Daire-i ilim: sistemin kuruluşu.         

Daire-i hayat: Aktifiyet, hayatiyetimiz. 

KÜRS  nefis, şeytan cin, ervah-ı habise,  burda takıldı bize.  İmanın yok demesi buraya kadar olan bilgisine 

göre konuşuyor. Doğru olabilir. Nereye kadar bilebilir ? Takıldığı yere kadar, Kürse kadar şahittir.   

Elma, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir mi? Gidemez. «İmanın yok» diyorsa nereye 

kadar yok? Kürse kadar şahidsin benim imanıma diyeceksin.  

 

İmanın hakikatları var (Arşta), mahiyetleri var (Arş-ı Azam), Kab-ı kavseyn’e kadar geliyor. Daha sonra iman, 

İmkan ve vücub ortasına kadar geliyor. Mec’ul de iman yok. Fena-yı mutlak.. Çünkü iman eminliktir.  

Emin olmaktır. Derste  gördüğümün birisi için denilse ki; derse katıldığından emin misin?  

Yani iman et varlığına. İman gaybadır. Kişi gayb değil ki.  

İmanın sureti  Gaybadır.  

İmanın hakikatı  Esmaya, arş’a bakar.  

İmanın mahiyeti  Kab-ı Kavseyn’e, fena fillah da Mec’ul’e bakar.  

 

Vesveseli adam bunu dinlese, İmanı yok diyen şeytana; sen kürs’e kadar şahidsin. oysa İman kalb’tedir diyecek. 

Kalb nazar-ı ilahiye mazhar olduğu için, değil şeytan melekler dahi oraya bakamaz. Bakamadıklarından, 

kalbimizden geçirdiğimiz günahları yazamıyor. Allah kıskanıyor, meleğe de baktırmıyor, haram.  

Şöyle: Bir gün sahabe, hanımıyla giderken karşıdan Resulullah geliyor..böyle bakmış. Resulullah halinden anlamış. 

Demiş; ya filane ben, senden daha kıskancım. 

Olabilir mi? Peygamber bu. Hiç bunları daha demeden Peygamberimiz söylüyor. Müslümanın özelliği odur ki su-i 

zan etmez, ama su-i zanna da sebebiyet vermez. Bu yüzden peygamberimiz; ben kıskancım, Allah benden de 

kıskançtır diyor. Şirk’in rezil olmasının en büyük sebeplerinden biri de kıskançlıktır. Fıtratı bozmaktır. Bana karşı 

ne rakip koyuyorsun diyor yani. Fıtratını inkar etmektir.  
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• İşte bundandır ki, şeytan imanımıza şahid değil. Olup-olmadığını nerden biliyor. Şeytan dese ki «imanın var».. 

Biz kabul edecekmiyiz. Zındıklara da öyle diyor, gafiller de öyle diyor, fetöye de öyle diyor. İmanın var diyor... 

Şeytan onu aldatmıyor mu?  Mesela Kur’an-ı Kerim’de mealen; şeytan,  «günahı yap yap, Allah Gafur-u Rahimdir 

affeder’» der. Sakın sizi şeytan aldatmasın, Şeytan böyle der, diyor. «Bir şey olmaz, imanın var» deyince imanın 

var mı oluyor? Zahir şeriata muhalefet ediyor, sen daha imanın var diyorsun... «İmanım var, kalbim tamam, 

dedirtiyor şeytan... 

Demek ki şahid değil. Kalb, nazargah-ı ilahiye olduğu için, kalbi  o seyredemez. Değil şeytan, melek dahi 

seyredemez. Meyelandan bir sürü şeye meylediyoruz. Yapmaktan  vazgeçiyoruz. Allah, vazgeçtiğimiz için  

bir de sevap  yazıyor. O meyelanı şeytan görseydi, zaten dumanımızı attırmıştı..Dolayısıyla vesvese gider. 

Namazdayken abdest yok diyor. Neden namazdan önce demedi, namazda diyor.   

Bende ona; ‘’evet abdesttim yok, ben abdestsiz kılıyorum, abdestsizde olur’’ diyorum. Ne diyecek bana... 

Böyle şeyler dediğinde kurcalamıyorum. Abdesttim yoksa yok. 

• Dersimize geçiyoruz... 

Cevher-i Ruhun 4 özelliği var:  

1. Zihayattır 

2. Zişuurdur 

3. Kanun-u emridir 

4. Vücud-u harici sahibidir 

Bu dört özellik  

takıldığı için 

mahluk olmuştur.  

• ZİŞUUR  şuur sahibi.   2 tane şuur var: 

1. Şuur Dimağ’a aittir (ona sonra gireceğiz)  

2. Şuur Kalb’te.   2. Şuur ile meyelanını değiştiriyorsun.  

 

• «..fıtrî olarak vicdanda şuur ile bizzât hissedilen vicdaniyatın esası, ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta' bulur.» 

   (Mesnevi-i Nuriye 201) 

 Mesela bir şeye meylettin, 2. bir meyil ile onu devredışı yapıyorsun..  

                                            1. meylin de gerekçesi vardı. 2. meyelan onu değiştirir..  

 

Risale-i Nurda iki tane ikilik var: iki tane şuur var.  İki tane ihlas var (1- ihlas,  2- Sırr-ı ihlas). 

• 1. İhlas dimağa aittir 

• 2. İhlas kalbtedir.  

 

• 1. Şuur dimağa aittir (dimağ’ın bütünselliğidir) 

• 2. Şuur kalbtedir (şuur-u imani. Bütünsellik) 
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• Şuurlu hareket edenler var. Kafirler 1. şuur’u kullanıyor.  

Birinci İhlas (misafiri dıştan çok hoş karşılar, fakat içinden geldiğinden memnun kalmaz) ihlas.. 

İkinci İhlas ise (misafiri dıştan hoş karşıladığı gibi, içinden de memnun kalır) sırr-ı ihlas.. 

Mesela Şialarda 7 iman esası var. 1 tanesi de takiye’dir (olduğun gibi gözükmemek, yani münafık olmak iman 

esasındandır). Hz. Ömer; «eğer inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanırsın» diye boşuna dememiş. 

 

• Nefs-i emmare nedir?  Nefis 2’ ye ayrılır.  

1. Maddi nefs-i emmare 

2. Manevi nefs-i emmare 

 

1. Maddi nefs-i emmare: dünya yüzündeki hayatı makineye koy özünü al, hülasa yap, buzdolabına koy, dondur. 

Onun adı beden. Bedensel hazlar.. 

 

2. Manevi nefs-i emmare:  «..nefs-i emmarenin kendi desaisinden başka, daha şiddetli ve daha ziyade söz 

dinlemez ve daha ziyade ahlâk-ı seyyieyi idame eden ve heves ve damar ve a'sab, tabiat ve hissiyat 

halitasından çıkan ve nefs-i emmarenin son tahassüngâhı bulunan ve nefs-i emmareyi tezkiyeden sonra  

onun eski vazife-i seyyiesini gören ve mücahedeyi âhir ömre kadar devam ettiren, bir manevî nefs-i emmareyi 

gördüm.» (Kastamonu Lahikası 233)   

 

Nefs-i emmare bize bitişik. Gurur, kibir var ya bizde. Zaten şeytan sana direk müdahale etmiyor. Bunları 

işletiyor.  Şeytanın talebesi nefs-i emmare. Şeytanın bir organı yok. Kanda dolaşıyor. Lümme-i şeytaniye 

denilen alet ile üflüyor. Bu üflemeleri Kalb kabul etmez dışarı atarsa  buna şetm denir. Kalb’in kabul etmediği 

enkaz... Şeytan vesveseyi lümme-i şeytaniye denilen mekana yapar, o vesveseyi kalbin içine  atıyor, kalb 

kabul etmezse şetm olarak tahayyüle gider.  Şetm: ahlaksız sözler... 

 

«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»  (Sözler 274) 

 

İnsandaki sıkıntı; şeytanın vesveseyi kalbe attığını, kalbin kabul etmediğini, ve o vesvesenin şetme 

dönmesinin delilidir. Bu da imanın alametidir.  
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o 7- İTİKAD 
o 6. İLTİZAM 
o 5. İZ’AN 
o 4. TASDİK 
o 3. TAAKKUL 
o 2. TASAVVUR 

(kuvve-i vahime) 
 

o 1. TAHAYYÜL 

1. şuur 

Lümme-i 
Şeytaniye 

 
2-  Vesveseyi 
      üfleyerek atar 

KALB 

Lümme-i şeytaniye  Kulak  Üflenilen    Mikrofon 

Kuvve-i vahime        Dil  Konuşturulan  Hoparlör 

Latife-i  insaniye   bunlara karşı koyan sistem 

• Teyakkuza sebeptir 

• Taharriye daidir 

• Ciddiyete vesiledir 

• Lakaytlığı atar 

• Tehavünü defeder 

VESVESENİN  Sureti: Kuvve-i Vahimeden  Vehimler  

                         Hakikati: Lümme-i Şeytaniyeden  Şüphe Şetm, küfür, dalalet, şirk  

                         Mahiyeti: Latife-i İnsaniyeden   Kemalat-ı İnsaniye 

                                                                                       Makasıd-ı Hayriye-i Külliyeden 

Bunlarn  

neticesinde  

HAKİKİ İNSAN olur 

ŞEYTAN 
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• VİCDAN; haşir meydanının küçültülmüş bir modelidir. Herkes haşir meydanında ne hesap göreceğini uyanık 

vicdanından bilir.. Mesela yatarken bazen vicdanınız rahatsız olmuyor mu? O zaman yatma otur kime ne 

yaptığına bak... Şahsi kusurlara Allah o kadar bakmıyorda, kul hakkını bırakmıyor... Şahsi kusurlarını sevapla 

ödeyebilirsin. Kul hakkını şahsi sevapla ödeyemezsin.. Şeytanı çıldırtan şu; yatakta otur, düşün kime ne yapmışsın, 

kul hakkına girmişsen ondan helallik al. Sonra İstiğfar et.. ona da,  kendine de dua et. İstiğfar edince şeytan orada 

çıldırıyor. 

Çınarın çekirdeği, çınarı içine alıyor ya, onun gibi de.. Allah’ın dışında yaratılan bütün alemler bizde.  

Hepsine şahid olursun. Bir deneyelim; 10-15 sn gözlerinizi kapayıp bugünü bir tahlil edin. Vicdanınız ne diyecek 

duyarsınız.. Duyduğumuz, gördüğümüz hatayı haşirde soracaklar.. Ciddi bir gerekçemizin  olması lazım ve 

ihtiyarla da düşmemişsen.  

 

Mesela;  derse gideceğim yeri gündüz aradım, projektörü ayarladınız mı,  duvarınızda tahta var mı, kalem silgiler 

var mı? Yoksa getireyim dedim. Hepsine tamam dediler.. Gittik ki ne tahta var, ne projektör çalışıyor. Ve onun 

üzerine kurmuşum dersi. Neyse tahta, kalem  bir yerden buldular, idare ettik. Ve ilginçte bir ders çıktı. Sonra 

arkamdan aradılar falan.. Niçin aradılar ? Dedim, bana özür beyan etmeyin. Şahs-i manevi sizi affetmeyecek... 

Asla. Ben helal etsem bile. ‘Kur’an affetmedi’ diyor. Esteğfirullah desem rahatlayacakmısınız. Hayır dedi.  

Demek birisi sizi sıkıyor. İşiniz şahs-i manevi ile sizin dedim.. 

 

Bana soracaklar: «gittin mi?» Gittim. Ona soracaklar: «niye böyle yaptın». Herkese ayrı soracaklar.  

Alimlere niçin demedin, niçin anlatmadın sorusu sorulmadıkça, avama niçin bunu yaptın sorulmayacaktır. 

Hadiste ise şöyle geçiyor; alimler bozulmadıkça halk (millet) bozulmaz. Bu ahir zamanın insanları bozulmuşsa 

Alimler bozuk demektir. Ne olursa olsun sen davandan yılmayacaksın. Bir kişi dahi olsa. Kilometrelerce, 

günlerce, saatlerce ömür versen de o yolda (insanları yetiştirme adına) hiç üzülmeyeceksin.  

Aç olacaksın, susuzda olacaksın.. Asla davandan dönmeyeceksin...  

Başka mana vermeyin size bir şey diyeyim; ben sabahtan beri açım. Şimdi yatsı okunacak. Çekip bir yerde  

yiyebilirdim. Ama asla..! İşim var çünkü. Yemeğin bir sebebi; lezzettir. Yemekten lezzet alabilmeniz için 

çiğnemeniz ve oturup sohbet etmeniz gerekiyor. Yemekten lezzet alacak zaman da yok. Niçin anlatıyorum; 

hepiniz gençsiniz. İdealist olacaksınız.  

 

Allah bu ilmi bedava vermiyor. Gayret edeceksin. Yılmayacaksın. «Ben yapamam, ben beceremem, kafam 

basmıyor» demek kendine en büyük ihanettir. Yalandır. Yalan söyleten de şeytandır. İnşaAllah bu da ayrı bir 

ders olmuştur. Konumuz vicdan olduğu için... Ne olursa olsun, herşeye rağmen dürüst olacaksın,  yalan 

konuşmayacaksın, vefalı olacaksın, ihanet etmeyeceksin, kimseyi bilerek nefsin için aldatmayacaksın.  

Gerisi Allah’a ait. Gayret, istek: «ısrarla isteyin» diyor Peygamber (ASM). 
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• Latife-i Rabbaniye demek?  İradenin ibadetullah ile aktif olur (ibadetullah eylemdir,  İçsel alemde ise basiretini 

geliştiriyor).  Zihin marifetullah ile aktif olur, dirayetini doğuruyor içsel olarak. Hissin aktif olduğunu, 

muhabbetullah olduğunu ile  nasıl anlarız?: «El hubbu fillah, vel buğzu fillah» varsa. Allah için dost, Allah için   

düşman olunca çalışır Muhabbetullah. 

Mesela; biri, ‘’bu şey şeriata zıttır’’ diyor.  Adam diyor ki ‘’ hizmettir iç’’.  

Allah diyor ki; ‘yapma’. Adam diyor ki; ‘’yap’’. 

Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Allah’ın dediğini yapacaksın. 

Allah’ın dediğini kesin bildiğin halde, hâlâ «hocam , şeyhim, abim vs. bir bildiği vardır» deyip’onun dediğini 

yaparsan senin sistemde his çalışmıyor.  

Peki bundan aşağı çalışıyor mu? Evet iraden çalışıyor. İbadetin var, namazın var. Zihninde acayip, papağan gibi 

konuşuyorsun. Fakat histen yukarı çalışmayacaktır. Çünkü his denildiği gibi olmadı. «El hubbu fillah, vel buğzu 

fillah» (yani edile-i şeriye, dinin ölçüleri. Fiil  yoksa (misal: ibadet fiil. Marifet ilmi  itikadi’dir) his bitti. Bir bildiği 

olan Resulullah’tır. Ahmet’in, Mehmet’in bir bildiği yoktur. Bir bildiği varsa, bilineni söyler. Ondan başka 

bildiği yoktur. Çünkü; Allah vardır. Allah’ın karşısına başka bir şey koyarsak muhabbetullah yoktur ve onda 

ferasette yoktur. Hayatta hep tökezliyecektir.. 

 

Latife-i rabbaniye bu üçünün aktifliğiyle çalışan bir sistemdir.  

Yani ibadetullah, marifetullah ve muhabbetullah’ın aktifliğinden  

oluşan neticedir. Bu da kemalat’tır. Dördü de (ibadetullah,  

marifetullah, muhabbetullah ve kemalat) aktif olduğunda  

enfüs (içsel) alemini inşaa eder.  

 

 

Latife-i Rabbaniyenin çalıştıp çalışmadığına bakalım:  

Buhari hz. ‘’Cumartesi enseden hacamat olmayın  helak olursunuz’’ hadisini işitmiş. Bir kaç tane rivayet 

olduğundan sahih midir, değil midir şüphe etmiş. Ama ciddi insanlardan duymuş. Fakat doğruluğunu test etmiş. 

Gidip Cumartesi hacamat oldu. Ölüm sendromuna girmiş.. Ve Resulullah’ı görüyor. «Benim sözümü duymadın mı, 

niçin Cumartesi oldun» diyor.   
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• O da «ya Resullullah o sözün doğruluğunu hayatımla test ettim» diyor. Birkaç kişi tam ittifak edememiş, hadisin 

kaliteli olması adına hayatıyla test etmiş. ‘’Benim sözümü duymadın mı,’’ diyen Rasulullah’a  «Ya rasulullah 

hayatımla test ettim» deyince Rasulullah sırtını sıvazlıyor ve düzeliyor.  

Niçin anlattım bunu ?  Şöyle: Latife-i Rabbaniyenin sizde çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. 

Üç yerde:   

1- Namazda (her zaman değil) bazen  şöyle güzel bir huzur olmuyor mu?  Tatlı hal.. 

2- Kur’an okurken.. 

3- Ders dinlerken..  (bazen böyle mest olmuyor musun?)   

Bunlar Latife-i Rabbaniyenin çalıştığına delildir. Tatlı hal olması demek Allah ayan oluyor demek. Kendisi, 

sende (Allah) taayyun ve teşahhus ettiği için. Bu ne demek? Latife-i Rabbaniye Allah’ı görüyor. Allah hazır 

olduğu için bizde huzur oluyor. Huzur ordan geliyor. Allah hazır olmazsa sana taayyun ve teşahhus etmezse 

sende huzur olmaz. Namazda böyle tatlı hal olması ne demektir?  «Senden memnunum» demektir.  َنْعُبُد ِايَّاَك

  .en çok da bu ayeti okurken olur. Neden? Çünkü; öncekiler üçüncü tekil şahıs ( O) diyor -َوِايَّاَك َنْسَت۪عيُنُۜ 

Bundan önceki ayetlerde hitap «O (3. tekil şahıs)». Fakat bu ayette hitap «SEN» Biz cem olarak vücudumdaki 

zerreler vs. hitap ederken (SEN) diyor. Buraya kadar gaybane iman, ondan sonra hazırane (huzurane) oluyor. 

Böyle tatlı hal olunca,  sende Latife-i Rabbaniyenin çalıştığına alamettir. Bu nedir? Allah Ayan oldu demektir.  

 

Allah’ı görmüyoruz diyenin suratına  şamar vuracaksın. Allah gözükür de sen görmeyi (körolası cehalet) göze, 

kulağa, buruna, indirgediğin için,  görmüyorum diyorsun. Soruyorum sana; annen dese ki; ‘’şu yemeğe bir 

baksana’’  gözle görebilir misin? Şu resme baksana dendiğinde, görmek için  kulağını götüren var mı? 

Kokuya gözünü götüren var mı?  Yok. Herbir hakikatın bir gözü vardır. Şekiller ve renklerin gözü gözdür.  

Seslerin gözü kulaktır. Kokuların gözü burundur. Tatların gözü ağızdır. Dokunmanın gözü tendir.  

Allah’ı görme gözü Latife-i rabbaniyedir. O Allah’ı görüyor. Ama görmeyi göze indirgedik.  

O zaman kulağa,  yemek yedir. Kulağa, kokuyu koklattır. Kulağa, seyrettir.   

Üstadım «bu hakikatı, kulağımla değil gözümle işitiyordum» diyor (Lem'alar 249)  

 

• Allah’ı görme yeri neresidir? Latife-i Rabbaniye   ُۜاَك َنْسَت۪عيُن اَك َنْعُبُد َواِيَّ  hoş, tatlı bir hal olmuyor mu? Ben denemek  اِيَّ

için yaparken bile lezzet alıyorum. Bu ne demek? Allah araladı. Bazen olmuyor mu ? Bundan riya olmaz. Olmazsa 

zaten burda aylarca, senelerce duramazsınız bu dağın tepesinde. 17 -18 yaşında.  Sizdeki o ruh olmazsa bizi 

buraya celbetmez. Ve lezzet alıyorum. Lezzet aldığımı halim gösteriyor. Latife-i Rabbaniye sizde olmazsa burda 

yapamazsın. Burdan sıkılırsın. Ne kadar iftira ediyorduk. Ne diyeceğiz Allah’ın yüzüne? Allah’ı görmüyorduk..yaa 

kim demiş... Nasıl bir iftira? Allah gözüküyor. Ehl-i sünnet vel cemaat’ te zaten sünnettir miraç’a gitmek.  

İlk önce kelamına ve rü’yetine mazhar olur, diyor. Sünnet değil mi? Zaten dünyada yaşan herkes görüyor 

Allah’ı. Bir huzur olmuyor mu? Bir coşkunluk olmuyor mu? Nedir peki o? Hazır olduğu için huzur oluyor.  
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• Ruhun 4 hassasından bir tanesi. Zişuur’dur. Dışa çık  Latife-i Rabbaniye(Vicdanın dördüncüsü) yani irade, zihin, 

his çalışınca onların bütünselliği. Evet, bir insanın ibadeti varsa basireti vardır. Basireti kapanmıyor... (Derecesine 

göre).   Ubudiyet 3’ e ayrılır: 

1. İbadet  (namaz- niyaz- oruç)  Kalbi çalıştırır 

2. Terkler  (mübtela olduklarımızı terketmek)  Dimağı çalıştırır 

3. Acz, fakr, noksan, kusurunu deruhte ederse  Ruhu çalıştırır. 

 

• Namaz, niyaz, oruç ölünce biter ama ubudiyet ölünce bitmez. Çünkü Halık-Kul ilişkisinin adıdır UBUDİYET.  

Mahluk olduğumuz biter mi? Ubudiyet haleti nasıl oluşur? Çalıştığını nasıl anlarız ?  

Haksız temellük & Ayinedarlığını bilmemek & Mevhumu muhakkak bilmek. 

«Enaniyetin vücudu ise, haksız temellük ve âyinedarlığını bilmemek ve mevhumu muhakkak bilmekten  

ileri geldiğinden, vücud rengini ve suretini almış bir ademdir» (Şualar 81) 

 İrade        İbadetullah              Basiret ------------->   

 Zihin        Marifetullah            Dirayet 

 His           Muhabbettullah     Feraset 

 L.Rabb.   Müşahedetullah     Kemalat 

Vicdan Eylemsel  
tezahürleri 

Enfüsi içsel  
alemi inşa  

eder 

Ubudiyetin Halet-i ruhiyesi 

UBUDİYET  İbadetler  Kalbi çalıştırır 

                     Terkler  Dimağı çalıştırır 

                     Acz, Fakr,Noksan, Kusur  Ruhu çalıştırır  

Haksız temellük 

Ayinedarlığını bilmemek 

Mevhumu muhakkak bilmek 

Ruhun 4 özelliğinden biri olan ZİŞUUR hakikatının dışa vuruşları 

• Kalb bütünlüğü Latife-i Rabbaniye’de toplanır, orada Müşahetullah olduğu için. Kişinin şuurlu olduğu ibadetten, 

marifetten, muhabbetten anlaşılır. Latife-i Rabbaniye ile olur.  

Riyakarlıklarla latife-i rabbaniye çalışmaz.    

 

• ZİŞUUR  Latife-i Rabbaniye  Emr-i nisbi & Emr-i itibari. 

Tasavvurda  zan, şetm, vehimler var. Ayrıca Vahid-i kıyasi var.  

Vahid-i kıyasi ikiye ayrılır: Emr-i nisbi & Emr-i itibari 

EMR-İ NİSBİ:  «umumî dünyayı hususî dünyası zannedip.. (M11)» Herkesin hususi bir dünyası var (büyüktür, 

küçüktür, kadındır, erkektir, doğrudur, haktır, hukuktur). Dış dünyadan içeriye alma özelliğimiz Emr-i nisbidir  

(Emr-i nisbi: gerçekte var olmayıp bir başkasına nisbet edilen manasına gelir. Bunların hiçbiri mahluk değildir 

(enfüs lügatı)).  
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• Mesela; sığıra Kur’an oku (Abdussamed okusun), kemençe çalın, türkü söyleyin sığır bozulmaz da düzelmez de. 

Çünki; emr-i nisbisi Yani dışardan alma özelliği yok. Mesela; şu bina nasıldır? Gökdelen. Kaç katlıdır? 70 m. 

Levent’te 300 m Gökdelen var. Ona kıyas edersen gecekondu olur. Bizim binalara nisbetle de 70 m bina gökdelen 

gibi oldu. Dış dünyada;  büyüktür, küçüktür, sıcaktır, soğuktur, taştır, topraktır gibi tabirleri dış dünyada 

tanımlayıp içeriye alma özelliğidir EMR-İ NİSBİ. 

 

İçeriye alınan bu bilgileri; keserim biçerim, kaynak yaparım, yapıştırırım, boyarım, siyahı beyaz yaparım, faniyi 

beka yaparım, bekayı fena yaparım, ihtimam veririm, vermem, içerde o dışardan aldıklarımla içerde alt- üst 

ediyorum ne ile? Vahid-i kıyasi bir malzeme. Diğer malzemeler ise: vehim, şetm,şüphe, zan, ahlak, niyet, 

nazar.  

 

Emr-i itibari  içi dünyamızda düşünce fabrikasıdır. Vehimden, şetmden,  şüpheden, zandan,  ahlak-niyet-

nazar’dan aldıklarımı Emr-i itibaride yoğuruyorum. Senin umumi dünyadaki hususi dünyan bu. Kültür, gelenek, 

çevre, örf vs. bunlar katkı sağlar. 

S- Emr-i nisbi, Emr-i itibariye malzeme topluyor gibi mi?  Malzeme topluyor değil, o malzemesiz de çalışır.  

Çünkü; içerde bir sürü şeyler var. Üretken insandır. Ama esas malzemeyi emr-i nisbi oluşturur.  

TASAVVUR     
  

Vahid-i Kıyasi   &   (Vehim.Şetm.Şüphe.Düşünce.Bilgi.Zan.  Ahlak. Niyet. Nazar) 

Hakikatlari kalbtedir.  
Buradakiler suretleridir. 

Emr-i nisbi    &   Emr-i itibariler  

• S- O zaman vehim, şübhe, vs. biz nasıl düşünüyorsak dışarıya öyle mi çıkıyor? 

C- Allah bile diyor ki; senin dünyanda ben nasılım? Sen nasıl zan ediyorsan ben öyleyim.. 

• Allah cc zannımıza göredir.  بِى ِعْنَد َظنِّ َعْبِدى َاَنا   (Sözler 35).   

Ama Allah deyince sende: Adalet, hapis, ceza, cehennem, hesap, insanlara hükmeden mi yoksa; merhamet, 

şefkat, töleranslı mı  çağrışım yapıyor?  Aslında Allah deyince, bizde korku oluyorsa, Allah değil o. Bizim 

alemimizdeki duygulardır. Allah’ı böyle tanıyoruz demektir. O, öyle değil. Onlar bizim zannımız. 

 

Amelin yoksa ve Allah deyince; şefkat, merhamet, acıyandır hatırlatıyorsa bunlar şeytanın aldatmasıdır.  

Kur’an’ın açık ifadesidir «şeytan sizi aldatmasın»..   
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• Amelin var, hayatın düzgün ve merhamet, şefkat, af hatırına geliyorsa Allah aynasında aslında kendini 

seyrediyorsun. Senin alemine maşallallah..Ruhun inşaa olmuş, Lütuflarla, aflarla mükemmel bir yola girdin 

demektir. Yani aslında Allah deyince insanın hatırına gelen şey Allah değil, bizim zanlarımızdır. 

O zaman;  Allah deyince ilk hatıra  ceza  geliyorsa hayatımız sorgulanmalı. Amelimiz varsa tabi. 

Aslında bu tür şeylere çok telkin almışız. Kalbte  havf ile reca var. Korku aklidir, havf kalbidir.  

Korkuda akıl hakim demektir...  

 

• MEYELAN VE TASARRUF  Latife-i İnsaniyenin içinde.   

Niçin meyelan ve tasarruf? Maturidi’ye göre meyelan. Eşari’ye göre tasarruf. İkisi aynı yani.. 

«..fıtraten ebedî ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye» (Barla Lahikası 273) 

Latife-i insaniye diye nurdersi.com sitede ders mevcuttur.  

Eğer bir şey anlamıyorum diyorsan ilim senin seviyene inmeyecek. Sen çıkacaksın oraya demektir.  

Şecere-i hilkat derslerini  yapmaktaki maksadım; dinin çok derin olduğunu, bilmediğimiz şeylerinde olabileceğini 

ispat etmekti.. En büyük mucize: Risale-i Nur,  Kur’anı Kerim gibi zahirde basit bir yazılımla sadelik içinde harika 

oluşudur. Herkesin anlayabileceği gibi gözükürken batında çok derin manaların olduğunu göstermek..  

Risale-i Nurdaki tabirler tabirdir, batındakinin nüfüs kağıdı gibidir. Bir kişinin nüfus kağıdındaki bilgilerle kişiyi 

tanıyamazsınız. Sadece varlığı anlaşılır. Böyle bir kişi varmış diye bilinir. Ama onun ile Ruhu tanınmaz..  

Lügat ta böyledir. 

 

• Latife-i insaniyede meyelan ve tasarruf var. Daha arkasında İrade var. İrade vicdanidir.  Birde ihtiyar var.  

İhtiyar aklidir. Aklın içindedir. Akıl ise 33 tane yapı var. Zekilik de, Deha da, İhtiyar da bunun içindedir.   

Vicdan ise kalbin içindedir. 

 

« Semavat ve Arzın Mâlik-i Zülcelali ve dünya ve âhiretin Sâni-i Zülcemali olan Rabb-ül Âlemîn; -değil ihtiyaç 

için.. çünki herşeyin Hâlıkı odur- belki izzet ve azamet ve rububiyetin şuunatı gibi bazı hikmetler için, şu kâinat 

sarayında şu daire-i esbab içinde hem melaikeyi, hem hayvanatı, hem cemadat ve nebatatı, hem insanları 

istihdam ediyor. Onlara ibadet ettiriyor. Şu dört nev'i ayrı ayrı vezaif-i ubudiyetle mükellef etmiştir. « 

(Sözler 352 - 353)  

 

« Ve bu saray-ı kâinatta ikinci kısım amele; hayvanattır. Hayvanat dahi, iştiha sahibi bir nefs ve bir cüz'-i 

ihtiyarîleri olduğundan amelleri hâlisen livechillah olmuyor.» (Sözler 354) 

Hayvanlar cüz-i ihtiyariye sahiptir. Arı taşa mı konar çiçeğe mi ? Çiçeğe.. Çiçekleri de seçer mi? Seçer. 

Kedi ciğer dururken ekmeğe gider mi? Bu da bir tercih. Bunlar irade değil ihtiyardır. İhtiyarın özelliği; önünde 

hazır olanları tercih etmektir. İradenin özelliği ise; geçmişi ile geleceğine bakıp hazırda karar vermektir.  

Kafirlerin iradesi yoktur. İhtiyarı vardır, hazır anı yaşarlar.  
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• İhtiyarın mazi ve müstakbeli yoktur. Ondandır ki, hayvaniyeti yaşayanlar bedensel dayatmalara mahkumdurlar. 

«Haramdır, bakma» dediği zaman, bakmamazlık yapamaz. Allah cc diyor ki «harama bakmazsan sana cennette 

(gaybta) daha iyisini vereceğim» dediği halde, ihtiyar sahibi olan bunu dinlemez. Çünkü ihtiyar, hazıra 

müpteladır. İrade sahibi olan ise, mevcudu terkedip gaybı tercih edebiliyor. Çünkü iman da gaybadır.  

İrade mazi ile geleceğe bakıp, hazırda karar vermektir. 

 

« O cüz'-i ihtiyarîden dahi vazgeçip, irade-i İlahiyeye işini bırakıp, kendi havl ü kuvvetinden teberri edip, 

Cenab-ı Hakk'ın havl ü kuvvetine iltica ederek hakikat-ı tevekküle yapışmaktır. Ya Rab! Madem çare-i necat 

budur. Senin yolunda o cüz'-i ihtiyarîden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum.» (Sözler 212) 

 

İhtiyarından vazgeçebilmesi için o ihtiyardan daha üstün bir birim olması lazım. O da irade’dir. Mesela; bir 

insan günah işliyor.  Günah işlediği anda irade yoktur. «İradeyi selbediyor» diyor. İrade kalkıyor, İhtiyar hakim. 

İrade mazi ile, istikbale bakıp hazıra karar vermektir.   

 

İradenin bir kolu mazi, bir kolu istikbal hazırda hükmediyor. Hükmettiği için ihtiyar onun altında. 

İhtiyar; mazisi yok, istikbal yok. Hazır zamana  bakıyor. Bir insan günah işlerken hazırı işliyor. Maziden kopup 

istikbale zaten bakamaz. Mazisi olmayanın geleceği yoktur.Maziye itikadı olmayanın geleceğe imanı olmaz. 

Mazi nedir?  Nokta-i istinad (dayanak noktası)  

Gelecek nedir?  Nokta-i istimdat 

Nokta-i istimdat şu: beka istiyorum, ebed istiyorum, imdat istiyorum, medet istiyorum..!  

Cevap veren yok.. Ahiret «bende var diyor» İstimdat ediliyorsun. Nokta-yı istimdat «ahirete imandır».  

Fıtratın bağırmasına cevap verildiği canib. O  canibten cevap geliyor. Beka istiyorsan bende var diyor. 

Mesela hadiselerde hemen dayanak noktası..nokta-i istinad. Yani Allah cc.  

Mazisi olmayanın geleceği yoktur. Geçmişini unutan; nerede, kime nasıl duracağını bilemez. 

Kime dost, kime düşman olacağını bilemez...  

 

Böylelikle: ruhun dışa vuruşlarından 4 özelliği olan  Zişuurdur, Zihayattır, Kanun-u Emr- Vücud-u haricisinden   

Zişuuru dışarı çıkardık..Elhamdülillah. 

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-22-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere-ruhun-4-ozelliginden-biri-olan-z 
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