
• İnsan kainatın çekirdeğidir: Risale-i Nur’da  geçen bu mantığa, bu kurala göre pergeli bu merkez noktaya 

koyup her şeyi oradan çözümlüyoruz. Şecere-i hilkat büyük insan. İnsan ise küçük şecere-i hilkat.  

Şecere-i hilkatteki  mana insanda yansımış cem olmuş.  

Mesela; mahiyet-i zatiye  Allahlık hakikatı (bunu hiç bir zaman bilemiyecegiz. bilmiyoruz.  

Allah Rasulu demiş ki;  Kendini en iyi bilen yine Sensin.   

Şuunat-ı zatiyenin bazı alametleri bize verilmiş; şefkat vs.   

Sıfat içinde: zati  sıfat, subuti sıfatlar var. Esma...  
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• ALLAH  karar verdi kainatı yaratacağım dedi.   

Bir nur-u muhammedi yarattı: mec’ul. 

Mec’ul de  neler var? Bütün eneler var, başka şeylerde var.  

Benlik burdan geliyor. Bunu bilen kaderi çözüyor,  

temelinden çözüyor. Kadere nereden bakarsanız bakın  

cebir olur. Niçin? (ona gireceğiz burda inşalllah).  

 

 

• İnsanı Allah yarattığına göre, irade ve ihtiyarı Allah verdiğine göre 

irade ve ihtiyar hiçbir zaman verene karşı verilen eşit olamaz.  

Yani bize irade, ihtiyar verilmiş.. verilen ile veren eşit olur mu ?   

Ene’de şahsiyet-i ilahiye taayyün ve teşahhus ettiği için (şualar 9 da)  

Allah'ın subuti sıfatları da burda  taayyün etmiş. İlim, irade, sem, basar, kudret, kelam...Taayyün ettiği için 

ene'deki irade mahluk değil, vacib'de değil. Ne ayndır, ne gayrdır. Aynadaki güneş, aynadan yansıyan münbasit 

güneş, bir de kağıttaki güneş... Aynadaki güneş, semadaki güneş değil ama gayrı da değil.  

Buna «ne ayn ne gayr» denilir.  

«..tevhid sırrıyla, şecere-i hilkatın meyveleri olan zîhayatta bir şahsiyet-i İlahiye, bir ehadiyet-i Rabbaniye ve 

sıfât-ı seb'aca manevî bir sîma-i Rahmanî ve temerküz-ü esmaî ve  اَك َنْسَتِعيُن اَك َنْعُبُد َوِايَّ  deki hitaba muhatabِايَّ

olan zâtın bir cilve-i taayyünü ve teşahhusu tezahür eder.» (Şualar 9 -10) 

ENE: mahluksuz mahluk, mekansız mekan, varlıksız varlık, vücudsuz vücud, nasıl tanımlarsan... Aynaya vacib-ul 

vücudun subuti sıfatları, zati sıfatları tecelli ediyor (eğer  bunu anlarsanız mutlak hürriyetin nerden geldiğini 

anlarsınız. Yoksa, mümkün değil hep cebir kokar).  

 

• Aynadaki güneş semadaki güneş değil ayna da değil. Ayna mıdır? aynanın doğasından mı kustu ? Aynanın güneşi 

aynadan kusmadı. güneş de değil. O zaman nedir? ne ayndır, ne gayrdır.  O zaman (ene de), aynadaki gözüken 

semadaki temessül eden, taayyün ve teşahhus eden güneştir.  

Sual :berzahi vücud diyebilir miyiz? Berzahi vücud de artık. berzah tan da ileri de onun için diyemiyorum.  
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• Aynadaki güneş; tayyün ve teşahhus etmiş. Subut-i sıfat burada tayyün ve teşahhus ettiği için buradaki irade 

mahluk değil, Hâlık da değil... Haşa. Berzahtır diyoruz. ama buradaki irade eğer mahluk olsa sen ne kadar 

iradeli olursan ol iradeyi verene karşı iraden yoktur. Senin mutlak iraden burdan geliyor. Buradaki irade sana 

verilmemiş. Ne demek? Hem verilmemiş, hem verilmiş. Mahluk değil ama var sende. Bunu  bilmezsen ya 

mu'tezile, ya cebriye olursun. Tecelli demeyeceğiz, tayyün ve teşahhus... şualarda bu tabiri kullanıyor çok 

önemli bir tabir. Bunu aklımıza yerleştiriceğiz. Tecelli etse, mahluk olmuş olur. O zaman mu'tezile 

oluyorsun...Taayyün ve teşahhus diye tanımlama getirmiş Üstad.  Vahdet-ül vücud: aynadaki güneşi hakiki 

güneş zannettiler. O  aynayı görmediler. Aynadaki güneşi gördüler. «O güneş, bu güneşin haysiyetine de sahip.. 

başka bir güneş aramaya gerek yok» dediler.Bu konuya tekrar gireceğiz. 

 

• Sonra  bize Kab-ı Kavseyn verdi. Kab-ı Kavseyn  İki kavis, yay.  

(Ama uçları değil yayı çekersin ya kavseyn. Demir ile Çekilen yer.  

Biri bir tarafa diğeri diğer tarafa çekilik halde kavis. Bazıları şöyle zannediyor:  

yayın bir ucu bir de diğer ucu. Hayır. Yayın demiri  öteye doğru hamile,  

çekilen yer, bu tarafa doğru hamile.. Bunun adı Kab-ı  Kavseyn)    

KAB-I KAVSEYN  imkan ve vücub ortası. Allah’ın rüyetine mazhar  

olundugu yerdir. Ruyetullah makamımız. 

 

• RUH    Arş-ı azamdan.  

 

• AKIL   Levh-i mahfuzdan.   

 

• KALB    Arştan bize takıldı. 

 

• Cennet ve cehennem  insandaki buhran bunalım panik panik atak.  

Sürur, neşe, saadet, sevinç gelmiş. celal ve cemal tecellisi.  

Daire-i  ilim   insanda sistemler var. Adem,  ilm-i muhit, insanın sistemi,  

yazılımı. 

SUAL: cennet ve cehhenem farklı yerde olması gerekmiyor mu?  

İkisi de ism-i Adl’da. Cehennem gayya kuyusu değil mi? Daha aşağılarda  

olması gerekmez mi?   

CEVAP: makam itibariyle,  yapı-sistem itibariyle  aynı yerdeler. Biz çizdik diye  

bu böyle bitişik yanyana değil ama makam ve hakikat itibariyle aynı yerde.  

Bir tanesi cemal'in azami derecede tecellisi'dir, sıfattır...esmadır ama sıfat gibi  

olmuş. bir de celal var o da sıfat. Biz kızdığımız için aşağı indiriyoruz.  

Celal ve Cemal  ikisi de sıfat.. Aynı makamdadır. 
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• DAİRE-İ HAYAT  hayatın hisleri, duyguları, latifeleri, vs. burdan takılmış. 

• KÜRS  Nefis, beşeriyet, şeytan, cinler  burdan takıldı. Nefis denilince sakın  

nefs-i emmare zannetmeyin. Nefsin mertebeleri var;  levvame, mutmaine,  

raziyye, saffiye, natıka, mülhime.. hepsi bu mertebede takılmış.  

• LEVH-İ MAHV İSPAT   Zaman-mekan burda takılmış.  

• EMR-İ KÜN FE YEKUN TEZGAHI   varlıklar bu tezgahta oluyor.  

Miraç ta anlattığı kaf & nun tezgahı.  

• Sonra Alem-i berzah, sonra kabir,  sonra 7 kat sema ve alem-i şehadet. 

İnsan ve kainat ikisi beraber işlenince ancak kendini çözümlüyorsun 

• Geçen hafta yaptıgımız dersi hülasa edeceğim: 

Önce ENE var. Enenin dışı ruh değil, orada cevher-i ruh var ve mahluk değil.  

Bu cevherin mahluk olabilmesi için; zişuur, zihayat, kanun-u emr,  

vucud-u harici  sahibi olması lazım. Bunlar olmazsa Ruh cevherdir.  

 

«irade sıfatından gelen veya evamir-i tekviniyeyi ifade eden  malum  kanunlar gibi, ruh da bir kanun-u 

emri'dir» diyor Üstad.  «..gayet yüksek bir mahiyete mâlik ve haricî vücud giydirilmiş ve zîşuur ve  

zîhayat ve nurani kanun-u emrî olan ruh-u beşer»  (S. 516) 

Bu cevhere; zişuur, zihayat takmış, vucudu harici vermiş, kanunu emrileri  vermiş.  

Yani kainatın Allah’ın dışında yaratılmış bütün kanunları cem etmiş. 
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• Peki bunlar takıldı.. Gaz  gibi her yere yayılma özelliğinin olduğundan orada nasıl duracak? Bu yüzden onu bir 

beden-i misali ile sarmış. «..ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasib bir gılaf-ı latifi ve   

bir beden-i misalîsi vardır» (S.517) Beden-i misali, cevher-i ruh ile ruh arasındaki bir berzahtır.  

 

Bu şemanın yapılması nasıl oldu? 20 yıllık bir birikimle. Yani düşünceler, bilgileri tefekkürle ilme dönüştürürse. 

Tefekkür  olmadan hiçbir bilgi ilme dönüşmez. Onun için vesvese risalesini ezberlediği halde vesvesesinin 

olmasının sebebi: vesvese risalesindekiler bilgidir. Tefekkür ne demek ? o bilgiyi kendi alemine taşırsa, 

alemine taşırsan tefekkürüne sebep olur. Tefekkürle; o bilgi, malumat, düşünce ilme dönüşür.  

7- İTİKAD 

6. İLTİZAM 

5. İZ’AN 

4. TASDİK   İLİM 

3. TAAKKUL   Vahiy direk buradan girer 

2. TASAVVUR   Düşünceler. Bilgiler. Malumatlar.  Vehimler, zannlar, şüpheler.  

 

 

1. TAHAYYÜL      Gelenleri şekillendirir, suret giydirir 

Göz, Burun, Kulak, Dil, 

Dokunma, Sevk, Şevk  

• Burun, dil, göz, kulak,  dokunma, sevk, şevk yani 7 duygudan gelenler ilk tahayyüle giriyor. Tahayyül öyle bir 

berzah ki, sesi şekle dönüştürüyor, formatını değiştiriyor. Düşünceler, bilgiler,malumatlar,vehimler, zannlar, 

şüpheler ise Tasavvurda. Vahiy ise direk taakkuldan  girer.   

 

S- İlham da taakkula girmiyor mu?  Ayette diyor ya 'biz arıya vahyettik‘ o zaman arıda da mı taakkul var ? 

7 tane vahiy çeşidi var. Musa‘nın annesine de vahyettik diyor. 'git çocugu sepete koy nehre bırak' diyor.  

Çok  şaşırcaksınız Şeytana  da vahyettik «in aşağı dedik» diyor.  Vahy'i biz sırf Cebrailin (as) getirmeye mecburdur 

diye biliyoruz. Oysa Cebrail İsa'yı da getirdi biliyor musunuz? Cebrail (as) sırf vahiy getirmiyor İsa’yı da getirdi. 

Cebrailin avanesi yok mu? o da size ilham veriyor..  

Düşünceler, bilgiler, malumatlar 
tefekkür edilirse İLİMe dönüşür ve  
dünyan Cennet olur. İLİM canlıdır 
şuurludur, ruhludur, çünkü Subuti 
sıfattandır 
 

Bu üçü, tefekküre dönüşmemiş düşünce,  
Bilgi ve malumatları kullanırsa dünyan  
cehennem olur, Vesveseni çoğaltır ve  
seni perişan eder. 

yoğurduklarım R. Nur Ansiklopedik 
bilgiler 
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• Düşünce malumat ve bilgileri  eğer tefekkür edilirse ilim olur. Eğer  tefekkür edemezsen taakkul devreye 

girmese (yani risale okudun, düşünceler, bilgiler) o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Okuduğun bilgiler 

vesveseni çoğaltır. Sonra; vehimler, zanlar, devreye giriyor. Bilgiyi, malumatı, düşünceyi vehim, zan ve şüphe 

evirip çeviriyor, alt-üst ediyor seni perişan ediyor, dumanını attırıyor. Mesela; adam gafil bir derece rahat  

gidiyor. İmam -ı Şarani’nin 70 sayfalık Kabir ve Ahiret kitabını Kırıkhan'da bir matematikçi bir gecede okumuş. 

Adam sabaha acilde. Kalb krizi geçirmiş.  Kitapta, kabir azabı nasıl olur? can vermekten, kabire ve cehenneme 

kadar konular var, cehenneme  nasıl giriliyor? konularını okumuş ve  sabaha  bitirmiş. Bana şart koşmuştu: ev 

dersindeyken  kapıdan girdi: «selamunaleykum arkadaslar, derse girmem için bir şartım var. Ders  bitene kadar 

balkon kapısını açacağım, hava almak için»  hiç böyle bişeye rastladınız mı ?  Gel  kardaş, istersen sonuna kadar 

aç. Gel  otur, dedik.  Normal değildi zaten.  Bize de normal adam denk gelmez Allah’ın hikmeti...  

 

Peki  niçin olmuş? İlimden zarar gelir mi? ilim değildi ki o.  Malumat!.. Allah Rasul’u  can verme, can çekişme,  

kabir azabı,  cehennem konularını 23 seneye dağıttı. Mesela; 1 saatlik sohbette 2 dk cehennemden bahsetti. 

Ertesi  gün 2.5 saat sohbetinde 20 dk kabirden bahsetti. Yemeğin tuzu değil mi bu ? Çok da güzeldir. 1 saatlik 

derste 3-5 dk havftan, kabirden bahsetmek yani o korkutma bilgisi aynı zamanda fırın oluyor. Bilgiyi  fırınlarsanız 

ilme de dönüşür. Yoksa hamuru yaptınız fırın yok gibi olur. Korku fırındır, bilgiyi pişirir. 

 

Bu kişi ne yaptı?  ümitsiz, havf kitabını okudu. Rasulullah (asm)ın 23 seneyi mayaladığı içine koyduğu, zaman 

zaman bahsettiği 23 senenin içindeki bilgiyi adam bir akşamda yuttu. Yani size soruyorum, 23 senede attığınız 

yemekteki tuzu bir anda yeseniz ne olur ?  Ama yemekteki şu andaki attığınız tuz çok da güzeldir ama tek 

başına yerseniz,  o tuz sizi öldürür. Ama yemeğin  içinde çok da güzeldir. Yani bütünsellik içinde. Siyasi 

hadiseler, ailevi hadiseler, kendi psikolojin de öyledir. Bütünsel bakabilirsen lezzetlidir. 

 

Mesela;  bir kedi ezildi. Çıldırıyor  insan.. Ama biraz önce aynı kedi çatıda çiftleşeyim diye (dişinin çocuğu varken 

çiftleşmez)  benle çiftleşmiyor diye o yavruları öldürüyor. 3 yavrudan 2 tanesini öldürdü, diğerini öldürecekken 

yakalanıyor, tam kaçıyordu arabanın altında kalıyor. Şimdi bu olayı bilmeyen, filmin tek karesine bakarak  «ayy 

kedi gitti ya» der.. Mesela çocuk düştü, kafası kırıldı. Üstad diyor ki hiss-i şefkate muhalefet ettiğinden (ya 

kelebeği, ya karıncayı parmağıyla ezdi) öyle oldu. Sistem böyle çalışıyor, Ahmed, Mehmed, gavur, müslüman da 

farketmez sistem böyle çalışıyor. Kim nasıl yapmışsa öyle muamele görüyor ve görecek. 

 

• Vehim, zan ve şüphe; «malumat, bilgi ve düşünceyi» kullanırsa dünyan cehennem olur. Eğer vehim, zan ve 

şüphe devrede yokken  malumat, bilgi ve düşünceler tefekkürü kullanırsa dünyan cennet olur.  Çünkü: İlim 

«canlıdır, ruhludur, şuurludur»... Çünkü subuti sıfattandır.  Tefekkürle ilme dönüşmeyen bilgi;  buhran, 

bunalım, panik, panikatak, enaniyet, gurur, kibir,  «canım sıkıldı», «off tamam gidiyorum», «batsın bu 

dünya», «bu kadar yeter ya» olur.. 
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• SUAL:  Üstad’a işkence yapmışlar, «eğer dinim izin verseydi intihar edecektim» demiş. Bunu nasıl anlamalıyız ? 

CEVAP: Çünkü onun üzerindeki öyle bir yük var ki sana baktıgı zaman Alem-i İslamı görüyor. Onun derdi  çok 

büyüktü. Himmeti çok büyüktü.  

 

Bir hanım telefon ediyor «Yarabbi Hasan abiye gelecek bela musibet bana ver» demiş. «Niye öye diyosun» dedim.  

Mesela: eşyayı eşeğin taşıması için ilk önce eşeği yapıyor, ona tahammül veriyor,  sonra ona yük veriyor. Sen 

şimdi eşeğin taşıyacağını kediye köpeğe yüklesen ne olur ? Tabi kadın felç oldu. Vücudu, boğazı, iltihap sarmış 

«geri al»  diyor.  Niye? bizim böyle donanımlarımız var, on göre Allah bir sıkıntı veriyor. Hakikaten kaldıramazsın, 

benim sıkıntımı sen kaldıramazsın kardaş. sen nasıl kaldıracaksın.. Kadın gece 2:37 de arıyor mecbursun 

cematındir. Yani zor bu işler...  

 

SUAL: Eski medreselerde çilehaneler vardı, acaba; verilen ilmi ruh pişsin diye mi çile çektiriyorlar? Evet, pişsin 

diye.. hastalık, çile, musibet, fırındır unutmayın...ama bazıları havayla fırındır, bazıları cereyanlıdır.. Saunada nasıl 

çıldırıyor adam. Unutmayın hastalık fırındır, olgunlaştırır. Ama tepsinin içinde malzeme yoksa tepsiyi yakar.  

Eğer  fırın  yoksa hamuru yaptın kim yer ki ? Onun için şöyle denir: «havfsız reca, recasız havf yoktur»  

 

• Mesela; o kalb krizi geçiren adam,  Allah’ın celalini, cemalsiz okudu. Cemal mayası katmadan celali okudu.  

Rasulu Ekrem (asm) bir saat sohbet ederken bu arada 1 saat sohbette, rahmeti ilahiyeyi anlatırken 10 dk veya 

5 dk, 7 dk cehennemden bahsetti. İmam-i Şarani 23 senedeki Rasulullahın anlattğı, 3-5-7 dk topladı, topladı 

bir anda aldı.. Üstad şöyle diyor; «Evet senin bir sene zarfında attığın tükürük, bir günde senden çıkmış 

bulunsa, içinde boğulacaksın. Müteferrik zamanda istimal ettiğin sulfato gibi acı ilâçları, bir günde birkaç kişi 

istimal etse, hepsini de öldürebilir»  (Tarihçe-i Hayat 252) 

 

SUAL: İmam-ı Kurtubi Hz.leri yazarken bunları biliyordu ama o dönemde, o dönemdeki insanlara, bir çok 

şeylerine mal olmuş bilgilerine ek olarak yazdı. Risale-i Nur bunları bu zamanın insanına uygun bir malzeme 

ile anlatır.  O kişi ise  gitti 100-500 senenin ilacını şimdi kullandı o yüzden.  

 

• Çünkü; aynısı  benim de başıma geldi. İmam-ı  Gazali Hz.lernin «ölüm ve ötesi» diye kitabı var.. ben can vermeği  

ordan okuduğumda normalde takvam artması lazım...bir hafta namaz kılamadım.. Nurları tanımadan önce. 

Annem vefat etiğinde 1994 senesinde 21 yaşındayken bir anda tak diye gitti annem 47-48 yaşında, hiç bir 

rahatsızlığı yok. 1 saat önce yemek yedi  sonra  tarladayken biri geldi «annen öldü» dedi. Eve geldim, annem 

ölmüş.  O kitap da bende vardı üniversitedeyken almıştım hiç okumamıştım dedim tam yeri bir okuyayım. can 

vermeyi, bir anlatış ve  yöntemi var. Burdakiler karaçalı dikeni derler, onu ağzından soktu… okuduktan sonra 1 

hafta yemek yiyemedim, namaz kılamadım. Oysa takvam artması lazımdı..  
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• Cevap: çünkü recasız havf. Allah Rasulu diyorki:  «ey ashabım şimdi öyle bir zamandayız ki söylediklerimin 

onda birini yapmazsanız helak olursunuz. Ama öyle bir zaman gelecek ki söylediklerimin onda birini yapsalar 

kurtulacaklar»  Gidiyoruz, Asr-ı Saadet modelini giyiyoruz fakat hayat farklı.  Peki çare ne ? Asrın imamını 

niye getirmiş Allah? Asrın imamının eserini okuyacaksın. Yoksa ya ifrat ya tefritte kalırsın. Matematik 

öğretmeni «balkon kapısını açık tutarsanız bana müsade ederseniz oturabilirim, yoksa oturamam dedi». Dersi 

bitirdikten sonra sordum. Bir gecede onu okuduğu için sabaha karşı kalb krizi geçirmiş. Ondan sonra, kapalı 

yerlerde asansörlere binemiyor, derste bile balkon kapısı açık duruyor... Diğer yerlerde ne yapıyorsun dedim.  

Cam açıyorum ya da  gitmiyorum dedi.   

 

Ben de 500 sayfayı bir gecede okudum. Hangisini okudum hatırlamııyorum ama yaklaşık olarak 200 veya 300 

sayfa vardı. Kırıkhan’da tek başıma nöbetteydim. Allah kimsenin başına vermesin…vakıftım yıl 1992. Orada yeni 

bir  oluşuma sebebiyet veriyorduk.. gitmediğim düğün, cenaze, Cuma  kalmadı.. böyle hareketli olduğum halde 

(Rüşdü abi demişti. Allah iyiliğini versin..tabi abiyi dinlemiyoruz)  Rüştü abi: «Ne  var, ne yok» dedi...  

«Abi böyle, böyle» dedim.  

« Diyorlar: "Said, yanında başka kitabları bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazalî'yi de 

(R.A.) tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına getirmiyor." İşte bu acib manasız sözlerle bir bulantı veriyorlar. 

Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır; fakat, safdil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar.  

Buna karşı deriz ki: "Hâşâ, yüz defa hâşâ!.. Risale-i Nur ve şakirdleri, Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî ve beni 

Hazret-i Ali ile bağlayan yegâne üstadımı beğenmemek değil, belki bütün kuvvetleriyle onların takib ettiği 

mesleği ehl-i dalaletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir» (Kastamonu Lahikası 182) 

Rüştü abi «okumadın mı sen burayı» dedi..   - Abi okudum.   «Faturayı ödedin mi?     

-Abi çok fena  ödedim, dedim ve ağladım.  «tamam, tamam geçti» dedi.  «Bir anda ruha yükleme yaptın o 

yüzden öyle oldu» dedi.   -Abi öyle olmayacak değil mi ?, dedim.  

 

- Asrın  imamının eserini oku. Ben  sana teselli versem teselli olur, unutursun. Ama ben sana kökten bir cevap 

veriyorum, asrın imamı bak ne diyor: İştirak-ı âmal-i uhreviye ile, ihlas, sadakat, takva, hizmet, ictinab-ı 

kebair sırrınca bir Nur talebesi nasıl ehl-i necat olacağını anlatıyor Kastamonu 96’da dedi. Sen yeter ki 

kaldığın kardeşlerle uhuvvet ve tesanüdü sağla başka bir şey yapma.. Niye abi dedim ? Üstad diyor ki  

«hizmeti siz yapmıyorsunuz. Hizmeti Risale-i  Nur yapıyor. Siz uhuvvet ve tesanüdü yapın. Sana vasiyetim de 

budur. Risalede de böyledir» dedi. 

 

• «Bugünlerde hatırıma geldi ki: Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz 

kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadet ve 

takvası nasıl mukabele edebilir? diye me'yusane düşündüm. Hayat-ı içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin 

vaziyetlerini tahattur ettim.  

 

7 

İNSANLIĞIN SERÜVENİ -  23        Zihayat - Zişuur 



• Risale-i Nur şakirdleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair kuvvetli işaret-i Kur'aniyeyi ve 

beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm. Kalben dedim ki: "Herbiri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil 

ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur?" diye mütehayyir kaldım.  

 

Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki: Risale-i Nur'un hakikî ve sadık şakirdlerinin mabeynlerindeki düstur-u 

esasiye olan iştirak-i a'mal-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve hâlis tesanüd sırrıyla herbir hâlis, hakikî şakird 

bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar ederek bin taraftan hücum eden 

günahlara, binler dil ile mukabele eder. Bazı melaikenin kırkbin dil ile zikrettikleri gibi; hâlis, hakikî, müttaki 

bir şakird dahi, kırkbin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak ve inşâallah ehl-i saadet olur.  

 

Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete 

sahib olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatta çalışmak gerektir» 

(Kastamonu Lahikası 96) 

 

• Ve en büyük saadeti söylüyorum; bir davam var, dersim var, dersime koşuyorum...şurdayım,  burdayım diye 

düşünüyorum. Bir gayen varsa seni canlı tutar.  Bir davamız olacak. Asrın imamını dinlemeseniz o eserle ya 

ifratta, ya tefritte olcaksınız. Böyle haritalı dersleri  nasıl göreceksin, hangi doktor, hangi psikiyatrist bunu 

anlatacak sana böyle ?  Dimağın ikinci mertebesi olan tasavvurdaki düşünceler (yoğurduklarım), bilgiler 

(Risale-i Nur), malumatlar (ansiklopedik bilgiler), den öteye gidemeyecek. Burda kalacak. 

 

«insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir-iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; belki de mes'uliyet 

altına da giremezler. Bazan o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar» (Lem'alar 

75) 

•  İntihar: Tahayyül ve tasavvur’dan oluyor. İntiharın kaynağı burasıdır. Vehim, zan, şüpheler den oluyor daha 

çok. İradeyi dinlemediğinden, kendinin tamamen kontrolden çıktığını zannediyor. Yaşayıp ne yapacağım, daha 

günahkar, daha rezil, daha kötü yapacağım...Hayır. Allah‘ı cc insan gibi düşünüyor, kendisi gibi zannediyor (zan 

ya).  Cenab-ı Hak buyurmuş:    َاَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدى بِى  Yani «Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim». 

 

«İşte bu bedbaht adam, sû'-i zan ile ve akılsızlığı ile, gördüğünü âdi ve ayn-ı hakikat telakki etti ve öyle de 

muamele gördü ve görüyor ve görecek! Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor, böylece azab çekiyor» (S.35) 

 

• Rabbi nasıldır ona göre?  Kendi düşündüğü gibidir. «Allah beni affetmeyecek..»   Allah  adalet bakanlığını 

sana mı vermiş, kimi affedip edilmeyeceğini gördün mü? Affeder mi? Beni ilgilendirmez. Bu onun işi.. beni 

affeder affetmez benim işim değil ki!  Benim işim bunlarla meşgul olmak. O da O’nun işi. O öyle itikad etmiş.  

onun düşüncesine göre, gerçekten intihar etmek lazım. Affetmeyecek bir Rabb...  yaşadıkça mesuliyet artıyor, 

intihar et daha az günah yazsın. Bizim de ilahımız böyle affetmeyen olursa, öyle olur. 

8 

İNSANLIĞIN SERÜVENİ -  23        Zihayat - Zişuur 



• Siz güldünüz ama,  asır inim inim inliyor. Hastanelerin %20  ilaçları psikolojik. Almanya’da yüzde 46.7...  2025 te 

yüzde Almanyada verilen  ilaçların 74.6 bu tür olcak denliyor. Türkiye’de de yüzde 27.8 i bu ilaçlar. Amerikada  

zirvedeymiş en tepedeymiş... Afrikalılar hiç  kullanmıyor nedense... çünkü çok zenginler (!) ve pantolonları yok. 

Afrika’lıların  en büyük özellikleri nedir  biliyor musunuz ? ben merak ettiğim için söylüyorum sosyolojiyi çok 

seviyorum. Bunların dertleri komple; kabilece dertli, kabilece mutlu. Hep beraberler... yani adavetleri yok..  

biri mutlu mu? hepsi mutlu oluyor. biri mutsuz mu?  hepsi komple mutsuz oluyor. onun için, orda mutsuz olma 

şansı yok... Eskiden de öyleymiş. Çıldırması gerekiyor aslında.. Neden? Çünkü; şeker yok. Tuz yok, ışık yok.. Işık 

için ateş yakman gerekir.. Ama daha mutlularmış... 

 

SUAL; Tefekküre mide-i maneviye diyebilir miyiz?  çünkü  orda sindiriyor ya..Üstad diyor ki: dimağ, akıl, kalb bir 

mide'dir ... bunların hepsi midedir. Çünkü sindirimi sağlıklı olan insan sağlıklı oluyor... giren malzemeler aynı ama 

sindirimi güzel değil, yani tefekkürü yok... Tasavvurda bibehre demesi de ondan. Bibehre; yani bir ipe- sapa 

gelmeyecek, kaide ve kurala girmeyecek, şu anda  memnun gibi gözükürken biraz sonra tersine dönebilecek, 

kararsız, muvazenesiz düşünce yapısı. (Yaptığımız Dimağ, enfusi derslerini  (ortalama 3 saat) yazıya döktüler, 

defter haline getirdiler.. 13 ders 138 sayfalık bir kitap oldu.. Orada bunlar tek tek anlatılıyor) 

 

• Tefekkür eğer gayretle oluşturulmamış ise, yatırım yapılmamış ise otomatikman vehim, zann ve şüphe oluyor. 

Ondan  sonra bu tefekkürü kuvvetlendiren niyet var  1. niyet var ... 1.  şuur var.  Bunların hepsi birbirini aktif 

ediyor. Öyle paldır küldür tefekkür yapamıyosun. Çünkü tefekkürün içinde diyelim ki gayrı meşru müstehcen şey 

var..o tefekkür olmuyor. O düşüncedir, tefekküre geçemiyor, giremiyor.  

Düşünce ile tefekkür arasındaki en belirgin fark  şudur:  

• tefekkür ettiğin zaman ruhsal ferahlık yaşarsın  

• her tefekkürün sonu huzurdur. 

• her düşünceyi tefekkürle yoğurursan huzur olur... 

• eğer düşüncede kalırsan;  ya enaniyet olur, ya karamsarlık olur yani olumsuzluklar olur. 

yaklaşık olarak 60 tane tefekkür ile düşünce arasındaki fark diye cümle var...   

 

• Risale-i Nur’da Miraç risalesinde geçiyor: Ruhun bir gılaf-ı latif bir  

bedeni misali var. Ezber yok, kışır yok, teferruat yok.  

Hepsi lüb, hakikat. Gılaf-ı latif,  bedeni misali giydirmiş,  

nedir yahu? Zişuuru hulasa etmek istiyorum.  

Cevher-i Ruhun dışında Beden-i misali var.  

Beden-i misali  Ruh cevheri ve ruh arasındaki berzahtır.  

Gılaf-ı Latifi ise, ruh mahluktur artık, ruh ile beden arasındaki  

ilişkidir. Zişuur bunun içindedir.  

Beden-i  
Misali 

 

Beden.Cisim. 
Cesed. 

 

Gılaf-ı  
Latif 
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• Gılaf-ı latif nedir biliyor musun? Cevher-i ruha 4 özellik takıldı:  

1- Zişuur,  2- Zihayat,  3- Kanun-u Emr, 4- Vücud-u Harici.  

Bu 4 özellik takıldıktan sonra o durmaz, gaz gibi olduğu için.   

Bunu streç film gibi bir şeyle sar. Onun adı Gılaf-ı latif.  

Şimdi bu mahluk ruh oldu ama cesedde nasıl duracak?  

Bana bir şey verin ki ceset olmasın, ruh da olmasın 

ama ikisini kaynaştırsın, kaynak yapsın. İşte bu gılaf-ı latif.  

Cevheri ruh ile Ruh arasındaki  ise beden-i misali. 

Eneye cevher-i ruh giydirildi. Sonra Cevher-i ruh  

mahluka dönüşmesi için beden-i misal giydirdi.  

Sonra Ruh ve cesed arasına  ise Gılaf-ı Latifi giydirdi. Yoksa ruh cesede girmez. Sistem farklı çünkü. 

 

SORU:  Ruh bedenden çıktığı zaman gılaf-ı latif mi duruyor?  Evet. Çünkü ölen bedendir. Cennete gidersek 

(inşaallah) vefat ettiğin anda şu beden-cisim-cesed olan kısım gidiyor. Azabı da nefis yani beşeriyetimiz çekiyor. 

Bu gılaf-ı latifin çok ilginç bir özelliği var: nereye giderse (haşire mi, sırata mı, cennete mi, gitti) ona uygun 

elbise giydiriliyor.   

Mesela: Dünyada  atom giydirilmiş  

               Berzahta  Madde-i hayat giydirilmiş (Madde-i hayatın içinde nur da var. Nur düşük makamda) 

              Cennette  Ayn-ı hayat giydirilmiş 

 

• Şuur’u hülasandıralım. Şuur bu makamda: aklı sahibine  

bağlamak veya bağlamamaktır. Buna karar vermektir.   

Şuur = Aklı sahibine bağlarsa akıllı olur. 

           Aklı sahibine bağlamazsa zeki olur. Baş belası bu işte.  

Aklı saydılar  24 diyen var, 33 diyen var.  Aklın sıfatıdır zeki.  

Şuuru  çalıştırmayınca zeki olur. Piyasada psikolojik hastaların  

çoğu zekidir, akıllılar değildir. Bu el yapılırken, bu el kullanılmadı,  

bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı, başka bir göz olması lazım, bu gözün yapılması için. Bu akılla, bu akıl 

yapılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlarsak akıllı oluruz.. Ben  kendi kendime yeterim, ben kendi kendimi 

mutlu ederim dersen  zekisin. Eğer aklı sahibine bağlamazsa zeki olur çünkü zekavet aklın sıfatıdır.   

Dış dünyayı kaynağına bağlama  şuurdur. Dış yani mevcudat;  elma,  armut,  kedi,  köpek gibi... sahibine 

bağlama melekemiz şuurdur. Kalbte 2. şuur var. Kendisini Allah’a bağlarsa,  otomatik olarak bunu 2. şuur ile 

yapar. Bunu yapan kişi burada cennet hayatı yaşar. Üstad Mesnevide 2. şuur diyor:   

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

(Mesnevi-i Nuriye 201) 

10 

İNSANLIĞIN SERÜVENİ -  23        Zihayat - Zişuur 



• 1. Şuur; aklın sıfatı olup dimağın tüm mertebelerine nüfuz edip beslenme kabiliyetimizdir. Bu hayvanlarda da 

vardır ama akli seviyesinde değildir. Taakkul  akıl değildir. Taakkul bir sistemdir içerisinde akıl var. Bu aklı  

komple harita yapsak almıyor, fehim orda, vesair..  

Aklın içi, sıfatları;  1- DEHA    2- İDRAK   3- ZEKA     4- KUVVE-İ HAFIZA    5- TEFEKKÜR     6- Şuur 7- MUHAKEME    

8- MUVAZENE     9- HÜŞYAR    10- Fikir   11- TEEMMÜL: dışarıya çıkarma tarafı, aklın içerisindekileri bir araya 

toplama özelliği   12- Fehm    13- Hikmet   14- 1.ŞUUR    15- İKAN     16- TEDKİK   17- TAHATTUR  

18- MELEKE-İ AKLİYE    19- TASDİK-İ AKLİ 20- EFKAR: dışarıdan içeriye içen, içeriye alan.. (Mu:91)  

21- Taakkulün tefriti: GABAVET  22- Taakkulün ifratı: CERBEZE 23- TEMYİZ: dışarıdan içeriye alınanları farkedip 

ayıran yerli yerine koyan   24- TELAKKİ  (Dimağ bütün derlemesinden sayfa 9) 

 

• Sual: 2. şuur; şuuraltı  hissiyat diyor ya üstad, biraz böyle kontrolsüz, kendisi hareket eden, gidebilen gibi bir 

şey anlaşılıyor. Doğru mudur? C: Hayır değil.  Aşağıdaki şemada görüldüğü üzere Şuur altı bunların bütünlüğüyle 

çalışıyor. Bunları hiç düşünmüyorsun otomatik oluyor. Ona ait bir şey anlatayım: pazar günü 10 da dersimiz var, 

sabah namaza kalkacağım.. Bir sesle kalktım zil çalmadan. Birkaç dakika sonra zil çaldı. Ne sesi biliyor musun?  

«Cebrail sırf vahiy getirmedi, İsayı’da getirdiiii». Bu bilgi 1 haftalık daha, benim olabilir mi şimdi ? Ben bilseydim 

benim olurdu Buna ait dimağ 13. ders var. Yani bu ses şuuraltından geldi.. 20 sene medrese eğitimi yapan bir 

insanın evden çıkıp da kahveye gidemediği gibi, biz de yatakta yatarken bununla yatıyoruz bunla kalkıyoruz.. 

Ayşe, fatma,  hasan,  hüseyin,  dolarla  yatarsan  o hisle kalkarsın. Biz de  bunlarla yattığımız  için bu mevzularla 

bunlar yankılanıyor. Bu gayet normal, bir meziyet değil ki. Bu adetullahtır.Yani adam; kötü fikirlerle yatacak, 

hayal edecek, rüyada Rasulullah'ı görecek. O hayalin altında o olur mu? Ayıptır.  
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• Ruhun 4 sıfatından biri olan Zihayat‘ı kabataslak tekrar edelim. Geçen hafta işlendi bu konu.  

ZİHAYAT: Latife-i Rabbaniye, emr-i nisbi, emr-i itibari, meyelan, tasarruf,  irade, ihtiyar işlendi. 

Evet  zihayat nedir? Allah'ın dışındakileri sayıyorum: Kab-ı kavseyn, arş-ı azam, levhi mahfuz, arş, kürs, cennet, 

cebrail,  mikail, azrail, şeytan, melek.. yani Allah ın dışında ne var hepsini meyvenin suyunu çıkartır gibi  bir 

makinaya koyalım. Hepsini karıştıralım, sıkalım ne çıkar:  HAYAT çıkar.  Her şeyin maddesi hayat..   

 

«Evet nasılki hayat, bu kâinattan süzülmüş bir hülâsadır.. ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş, hayatın bir 

hülâsasıdır.. akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülâsasıdır.. ve ruh dahi, hayatın hâlis ve safi bir 

cevheri ve sabit ve müstakil zâtıdır; öyle de maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) dahi, hayat ve 

ruh-u kâinattan süzülmüş hülâsat-ül hülâsadır.. ve risalet-i Muhammediye dahi (A.S.M.), kâinatın his ve şuur 

ve aklından süzülmüş en safi hülâsasıdır, belki maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.), âsârının 

şehadetiyle hayat-ı kâinatın hayatıdır.. ve risalet-i Muhammediye (A.S.M.), şuur-u kâinatın şuurudur ve 

nurudur.. ve vahy-i Kur'an dahi, hayatdar hakaikının şehadetiyle hayat-ı kâinatın ruhudur ve şuur-u kâinatın 

aklıdır». (Lem'alar 336) 

Hayatı da koyduk...hayatın da özü çıktı  ŞUUR VE HİS.  Şuur ve hissi de daha latif bir cihaza koyduk suyunu 

çıkarıyoruz özünü alıyoruz ne çıkar  AKIL CEVHERİ.  AKIL.  Bitti daha özü yok..  

Ruh ise  aklın zati ve sabit cevheridir diyor. Aklın özü değildir. 

 

Hayatı görünce; Allah’ın dışında ne varsa: taş, demir (masandaki demir bile) hayattan yaratılmış. Çünkü atom 

üstü demirdir.  Atom altı demir yok. Sen sabit görüyorsun, o aslında devamlı oynuyor. Saniyede 40.000 km hızla 

elektronları dönüyor. Şu demir  sana hizmet etsin diye.. 40.000  km ne demek biliyor musun? Ekvatorun 

çevresidir. Şu anda (şuanda dediğim çok oldu bile) ekvatorun çevresi 40.000 dir bu elektronun saniyedeki hızı 

40.000 dir . kıyas edin. Işık hızının taneciğinin hızı  300.000 km/ sn’dir. Allah böyle bir Allah. Nasıl bir Allah'ımız 

var...  iftihar edersin değil mi böyle bir Allah’tan. Yani hareketli olandan donuk bir şey yapması. Ölü topraktan diri 

çıkarması. Nur, ışık, duman gibi  iki zıttan odun yapması, aynı yere koyması. Odunu meydana getiren ısı, ışık, 

renk...madde değil, mekanı yok, bir yerde tutamazsınız. O ısı, ışık, renk, ultraviyole ışınları, kalori, enerji, bunların 

dışında birşey.. yani bunları bir araya  getirip, sıkıştırıp odun yapcaksın... Odunun içi karanlık. Nuru orda 

saklayacaksın.  

 

• En  büyük düşmanı ateştir, düşmanını içinde saklıyacaksın. Allah, zıddı zıddından çıkarıyor da basmıyor kafa onu 

kim yaptı ? Odunun içerisindeki nuru kim yaptı ? Odunu yakınca nur çıkmıyor mu? Işık. Duman çıkmıyor mu ? İkisi 

zıd değil mi ? 2 tane zıddı nasıl koydu bir yere ve hiç alakası olmayan katı bir şeye.. Odunu yakınca her tarafta. 

Odunu yakınca Çatalcanın neresinde ? Her yerinde. Her yerde olan bir sistemle, bir yerde olan bir maddeyi 

yapacaksın. Odun yapcaksın. Allah hakikaten usta değil mi ? Vicdanınla söyleceksin, taassubla değil. Böyle bir 

Allah ile iftihar ediyorum. 
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• Odunun içinde duman, nur, ısı, ışık ultraviole ışın ,kalori, mekan olmayan, nur, nar, ateş, dalga  boyları, bir sürü 

şey var, ama odun gözüküyor hiç alakası yok. Hayatta böyledir. hayatın içerisinde birbirine bindirilmiş alemler 

var. Odunun  içerisine bindirilmiş alemler gibi. Karanlık, ışık, ısı, dalga boyları, enerji, kaloriler, esirler her biri 

ayrı bir alem. Bir alem hiç birisi birbirine karışmıyor. O  odunu nasıl yaptıysa, hayatı da böyle yaptı. Aynı 

odundan yaprak çıkıyor. Aynı odundan çekirdek, meyve, koku, tat, renk, vs.  her şey çıkıyor. Kalori çıkıyor, 

karaciğere malzeme çıkıyor, beyne malzeme çıkıyor, ne acayip bir şey değil mi ? Odun ya odun. Haşirdeki keşke 

toprak olsaydım diyor. Yani hiç olsaydım demiyor.. Niye ? Çünkü  fıtratta hiç olmak  yoktur. En mesuliyetsiz yine 

topraktır. En mesuliyetli yine ağaçtan başlıyor. Toprak  niye mesuliyetsiz? Her  şeye sebep olduğu için en 

mubarektir.. Her  şeyin zeminidir. Biber de kavun da ordan çıkar. Her şeyi kabul ediyor. Kafiri bile içine almış... 

Ben vallahi tükürür atardım.  Gerçi deccalı dışarıya atmış.  

• Hayatı anladık mı ?  Çık dışarıya, hayattan Latife-i insaniye  

yaratılmış. Latife-i  İnsaniye insanın programı. 

Latife-i insaniye  Kalb’te. Lümme-i Şeytaniye ise dışarıda 

alet-i vesvesedir. Latife-i insaniye Kalbin içinde bir şube.  

Bunlara bakınca, çoğu insan insan olamadan ölüyor.  

Ulema-i İslam ne demiş biliyor musun bu asıra ? Kayıp asır.  

İnsanlık yaşamamış bu asırda. İnsanın ağlayası geliyor.  

 

 

• Allah dışındaki bütün alemlerin toplamını makinaya koyduk, özünü aldık, ortaya çıkan HAYAT.  

Hayatın özünden ortaya  Latife-i insaniye çıktı (latife-i insaniye hakkında da 2 ders var sitede). 

 

«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.»  (Barla Lahikası 273)  

 

Üstad  diyor ki;  küçük bir karıncaya hayat girdiği için, hayat girmeyen dağdan büyüktür. Yani Allah dışında 

bütün alemlerin hakikatı olan hayat girdi. Dağa girmedi... O  karınca, o dağdan büyüktür. Oysa karınca küçük. 

Hayat için,  büyük - küçük , sağ- sol,  dün – bugün, kabir – ahiret, gayb şehadet öyle bir şey yok. Dağların  

tahammülden çekindiği bu. Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur. 1. şuur karıncada var. Risale-i Nurda 

şuurlu karınca ve şuurlu arıya muvanezene etsen diye geçiyor..  

 

«Ger mizan-ül vücudla karıncayı tartarsan, ondan çıkan kâinat küremize sıkışmaz. Bence küre hayevandır, 

başkaların zannınca meyyit olan küreyi ger getirip koyarsan Karıncanın karşısına, o zîşuur başının nısfı bile 

olamaz.»  (Sözler 703) 
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• Latife-i insaniyeden çık dışarı  LATİFELER. 

Latifeler  Ruhtadır.  Bunlardan bir tanesini çıkar insan  

insanlıktan çıkar. Latifeler Şuunat-ı Zatiyeden geliyor.  

Duygularımız (göz, burun vs)  subuti sıfattan (sıfat-ı İlahiye) geliyor.   

Bizdeki beka, sonsuzluk arzusu Zati sıfattan geliyor.  

Beka,  vahdaniyet,  kıdem,  muhalefetun lil havadis, kıyam-ı  binefsihi  

Sıfat-ı İlahiyeden geliyor.  Haritada seyrediyorsunuz ama bu sizsiniz,  

sizin  röntgeniniz. Sonra, hissiyatlar var. Hissiyatlarımızın yeri  vicdan. 

Vicdanda, his vardır. His nedir ?  

 

HİS  İçsel alemdeki farklılıkları tek bir hakikatmiş gibi birbirine bağlayan bütünleyen bütüne getiren. 

İçsel alemdeki farklı yapı ve sistemdekileri birbirine bağlayıp tek bir hakikat imiş gibi işleve (çalışmaya) vesile 

olandır.  

ŞUUR ise kainatı sahibine, insanı aslına  bağlayan güçtür.  His ve şuuru kıyas ettim...  

Kainatın  hulasası  hayat.     Hayatın hulasası  his ve şuur.  

ALLAH DIŞINDA 
 TÜM ALEMLER, 

 HER ŞEY  

H A Y A T  HİS ve  
ŞUUR 

AKIL 
CEVHERİ 

«ruh ise aklın özü değildir sabit ve müstakil cevheridir» (L 336) 

• Hissiyattan sonra  duygular. His için duyguların benzini de diyebiliriz.  

Duygular   göz, burun, dokunma, dil,  kulak, sevk,  şevk.  

Sonra çık dışarıya  filler ve alemler.  

 

Allah‘ı en cami, en kapasiteli ve kaliteli gösteren ayna kesiftir.  

Onun için  Allah’a en cami cismaniyettir. Meleklerde  bu yoktur.  

Ağaçta, sığırda cismaniyet var. Meleklerden üstün müdür?  Hayır. 

Ağaç ve hayvanlarda; şuur, izan, iltizam, itikadları  olmadığı için yani  

malzemeleri var ama içsel yapıları, ruhları basit olduğu için  aşağıdadır.  

Meleklerin ise sistemleri yüksek ama malzemesi yok.  

Onun için bir adım daha atarsam yanarım ya Muhammed dedi Cebrail asm.   
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