
• İnsana giydirilen libaslardan bahsediyoruz: ben olan ben yani «ENE». Ene ne vardır ne yoktur yani vacib değil, 

mahluk da değil berzahtır. Üstad burayı kast ederek «hiçliğimi bilmeye çalışıyorum» diyor.  Olmayan birşey 

olmak istemiyor. Mesela 5 yaşında olmayı istemek Adetullaha zıttır.  Üstad fıtratı takip ediyor. Hiçliğimi bilmeye 

çalışıyorum diyor.. Hiç derken «hiç olmak» için değil, külli var olmak yani hiçliğimi bilmeye çalışıyorum demek 

«cüz‘i nazarımı  cüz ‘i hadiselere hasretmemek için cüz‘i nazarımı külli yaparak bütünsel olarak bakmak». 

Bu ne işine yarayacak ? İnsanı hadiselerin altında ezilmekten kurtarıyor. Psikolojik bozukluklar, Ahireti bildiği 

halde  dünya hayatını gaye edinmek, Ahireti bildiği halde ciddiye almamak vs. cüz i nazarını  (küçük nazar yani 

küçük adam küçük düşünür) cüz‘i hadiselere hasretmekten insanı kurtarıyor. Bu derslerle insan anlamasa bile 

cüz‘i nazarını külli bir nazara çevirerek hadiselere baktırıyor. İsm-i Hakem’in tecellisine mazhar oluyor.

HAKEM: Cüz‘i birşeye bütünsel bakmak, o küçük şeyin bütünsellik içinde işlevini görmek. Birşeyi yapmak için 

Allah (cc) lazım olduğunu anlamak demektir. 

• Hiçliğini bilme nisbetinde: Dünyevi hadisatın tazyikinden kurtulursun. Dünya gaye olmaktan çıkar.  Nefsani 

dayatmalardan kurtulursun. Kendini tanımaya başlayınca sana gelenlerin şeytandan veya nefisten olup 

olmadığını ayırt edip tazyiklerinden kurtulursun. Yani «kendimi kötü hissediyorum» gibi haletlerinin nereden, 

kimden geldiğini çözersin, kendine hakim olursun. Sistemi tanımazsan bunları nasıl çözebilirsin ? Kendimizi 

tanımıyorsak kimi neyle yöneteceksin ? Biz san‘atız. Sanatı tanıma nisbetinde insanda görünen sanat-ı ilahiyenin 

gayesi, hakikati tezahür ediyor.  Kendini kendinle keşfedeceksin . Kendini kendinle yorumlayacaksın.  

Enfüs alemine geçince tevhid mertebelerinin nihayetsiz olduğuna canlı şuhudun olacak. Tevhidin delili ikidir 

(Badıllı mesnevi, 187). 29 .Sözde de Tevhid 2’dir diyor: Enfüsi ve Afaki. Afaki bitiyor belli bir yere kadar.

Üstad diyor ki: «bende Kur’ana karşı ülfet oldu. Fakat bir latifem vardı ki onda hiç ülfet olmuyordu». 

Kur’ana ülfet olmuş da Risale-i Nura mı ülfet olmayacak ? İşte o doymayan latifenin çapını genişletti Üstad.

Kendini yani «ben olan beni» tanıma nisbetinde Allah (cc) sende taayyün ve teşahhus ediyor (Şualar.9)

Onu tanıma, onunla olma ve orayı özleme nisbetinde dünyevi hadiselerin tazyikinden kurtulursun. Bütün bu 

hadiseler orayı tanımak, tanımlamak, hedef yapmak içindir. Çünkü hiçliğini bilirsen  hiçbir vasıf ve sıfatlarla 

boyalanmamış olursun. işte o zaman oraya Allah (cc) taayyün ve teşehhus ediyor. Bir misafir ağırlayacağın 

zaman ona uygun hazırlık yaparsın. Zat-ı Vacib-ul Vücudun senin Enen’de taayyün ve teşahhus (Ş.9) etmesi 

için o belirlenişlerden, sıfatlardan, varlık anlayışından sıyrılman gerekiyor. Bu da «hiçliğini bilmek». 

Bu nasıl görünür insanda ? Ahirete ve Allah (cc) yakiniyetin farklı olur. İmam-ı Ali (ra)’da o kadar olmuş ki 

«ahiret açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek» ve «görmediğim Allah‘a inanmam» diyor. Biz aslında Allah (cc) 

görüyoruz ama farkında değiliz. Latife-i Rabbaniye görüyor. 
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Mahiyet-i zatiye bilinmez, bilinemeyecek

Şuunat-ı Zatiyenin bizde alametleri 

konulmuş: latifelerimiz

Zati, Subuti sıfatların bizde karşılıkları var

Esmalar 3’e ayrılıyor:  Esma-i Zatiye, 

Esma-i Fiiliye, Esma-i Hüsna

Allah (cc) bir çekirdek yarattı: 

Nur-u Muhammedi asm. 

Burada hepimizin ENE’si var.

Buradan ilk önce Cevher yaratıldı.

Ruh, cevherdir. Bu halde iken ruh 

daha mahluk değil.

• Şu anki huzurumuz Latife-i Rabbaniyenin Allah (cc)’ı görmesidir. Kokuyu görmüyoruz ama kokladığında çok 

ferahladım diyorsun.. aynen bunun gibi görmek illa gözle olmuyor. Bunları bildiğin zaman buradayken orayı 

yaşıyorsun. Gitti-geldi, aldı-verdi, para, tapu, evlendim-evlenmedim, fabrikam oldu-olmadı vs.gibi derdin 

olmuyor.  Çünkü içeride öyle bir şey yok. O zaman artık devamlı huzurdasın. 



• Allah (cc) ilk önce Nur-u Muhammediyi yarattı. Nur-u Muhammediye (asm) varlıkla beraber MEC’UL denilir. 

«Mec’ul» ilm-i kelamın tabiridir, Barla Lahikasında geçiyor. Nur-u Muhammedi içinde Nur ve Mana var. 

Nur-u Muhammedi‘de hepimiz vardık, Adem (as) da, biz de vardık. Nur-u Muhammedinin içinde herkesin ‘Ene‘si 

var. O noktadan pergeli oraya koyarsak Adem (as)’la bizim yaşımız eşit, aynı yerdeydik. 

Buna şöyle misal verebiliriz: Çekirdeği toprağa attık, Mayıs 1 ilk filiz, çınar ağacı oldu, 30-300 sene sonra 

ağacın tepesinde son filiz verdi..ilk filiz ile son filiz  arasında dünya şartlarında 500 sene geçti ama çekirdekte 

hepsi aynı yerdedir. Çekirdekte öncelik- arkalık yoktur. CD‘ye bilgiler yazdırılırken yazılar sırayla yazılmıyor, 

her bir harf dağınıktır. Yuvarlak CD‘de öncelik sonralık yoktur. O yüzden Kaderi anlatırken Üstad hazretleri 

«Mele-i Âladan nazar eden bir yuvarlak  ayna» misalini veriyor.

Köşeli olsaydı nisbet ettiği bir nokta olur.. ama yuvarlak aynada öncelik sonralık yok.

«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 ِايَّاَك َنْعبُدُ َوِايَّاَك َنْستَِعيُن deki hitaba muhatab olan zâtın bir 

cilve-i taayyünü ve teşahhusu tezahür eder.» (Şualar 9)

• Allah (cc) sonra ENE’yi  cevher-i ruh ile sarmaladı. 

CEVHER-İ RUH mahluk değildir. Mahluk olması için 

bu ruh cevherine Allah (cc) 4 özellik verdi: 

1. Zihayat

2. Zişuur

3. Kanun-u emri

4. Vücud-u harici
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Bu 4 sıfat takıldıktan sonra bir Gılaf-Latif bir 

Beden-i Misali ile sarmaladı, giydirdi. Sonra cesede koydu. 

Cesed ve Ruh arasında Gılaf-Latif bir Beden-i Misali var. Gılaf-Latif ve Beden-i Misali farklı şeylerdir, geçmiş 

derslerde bahsetmiştik. Mesela odunun içine dumanı, ısıyı koydun.. nasıl tutacaksın onları orda ? Odunla 

sarmalandı. Aslında o dumandır, nurdur, ısıdır.. Bunları odun ile sararak bir yerde tutuyor. Aynı bu misal gibi Ene‘nin 

etrafına ruh cevherini sardı. Ruh cevheri orda dursun diye ona «zihayat, zişuuru, kanun-u emri, 

vücud-u hariciyi» verdi ama Alem-i şehadete yine uygun değil. Alem-i şehadete uygun olması için bir 

BEDEN-İ MİSALİ ve bir GILAF-I LATİFİ ile sarmaladı. İşte Cevher-i Ruh o zaman cesede girdi, o zaman mahluk oldu.  

Özet olarak: Bu cevher-i Ruhun, ruha dönüşmesi için 4 sıfat takıldı. Geçmiş derslerde Ruhun yukarıda bahsedilen 4 

sıfatından Zihayat ve Zişuuru konuştuk. Bu derste Vücud-u harici’den bahsedeceğiz. 



• «Ruh, Vücud-u Harici sahibidir» ne demek ?  VÜCUD-U HARİCİ’yi anlamak, tanımak için dışardan içeriye girip 

ne giydirldiğini görelim: Alem-i şehadetin hülasası  Levh-i mahv ve ispat’ın hülasası  (zaman ve mekan 

olarak gözüküyor) Cennet ve cehennemin hülasası (K.8 celal ve cemal tecellisi)

 Arşın hülasası (Arş: esmaların perdesiz tecelli ettiği alem)  Levh-i mahfuzun hülasası (insandaki karşılığı 

dimağ) Arş-ı azam (cevherler alemi, ruh) Hüviyet-i şahsiye & Hakikat-ı insaniye bu saydıklarımızın 

komplesi İNSAN olmaktır, insanlığımızı yani NEFS-İ İNSANİYE’yi oluşturuyor bunlar da Ruhun 4 özelliğinden bir 

olan VÜCUD-U HARİCİMİZİ oluşturuyor. Bunların hepsini getirdi, sende kodladı. Öyle sıkıştırmış ki ne sen ne de 

ben göremiyoruz. İşte insanlığımızın kaynağı bu saydıklarımız. 

NEFS- İ İNSANİYE: insanlık hakikatidir. Şualarda geçen «nefsine zulmettin» cümlesinde aklımız hemen nefs-i 

emmareye gidiyor. Oysa «nefis» insan demektir. Nefs-i insaniye insandır. «Bab-ı insaniyet ism-i Hakkın 

cilvesidir» diyor 10. Söz, 11. Hakikat’te. insanlığın 11 hakikatinden bahsediyor. Ayrıca Şualar 218’de 20 sıfat ile  

«insan nedir» anlatılıyor. Biz bu dünyaya insan adayı olarak geldik, insan olmaya geldik. 

Bab-ı insaniyet var, o kapıdan insan girecek.  Nefs- i insaniyet  Beşeriyet. 

Allah (cc) bize şu mertebeleri verdi (Lem’alarda geçiyor): Ademden vücuda çıkarken ilk cevher oldu. Emir ve İlim 

ile ademe vurunca aynı suya atılan taştan çıkan ses gibi (ses ne taşa ne suya benzer) ikisine de benzemeyen vücut 

fışkırdı oradan, sonra Hayat verdi, sonra İnsaniyet (esfel-i safilindekiler insan değil ama insana benziyor), 

İslamiyet, İman-ı tahkikiyi verdi. Bunları herkese verdi fakat Üstada ayrıca 2 şey verilmiş. 

Peygamber efendimizden sonra peygamberlik bitti ancak peygamberlerin gönderildiği asırlarda o kavimlerin 

işledikleri melun fillerin hepsi şimdi bu asırda yapılıyor. Üstad ise vazifeli, asrın imamı olduğu için tamir edecek. 

Gemiş kavimlere gönderilen peygamberlerin mazhar olduğu ism-i azama asrın İmamı da mazhar olacak ki temir 

etsin. Peygamber değil ama peygamberin mazhar olduğu ism-i azama mazhar. «Ümmetimdeki ulema, Ben-i 

İsrail peygamberleri gibidir»..

Risale-i Nur ise bu ism-i azamlara mazhar. Peygamber olmayıp bu ism-i azamlara mazhar olduğu için şöyle diyor:  

4. Şua: «Hem hususî olarak bir ilm-i Kur'ânî ve hikmet-i imaniye verdi» İsm-i azama bu tarafı ile mazhar. 
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MEC’UL Allah’tan cc 
bahsederken

NUR tarafı (Şecere-i  

hilkat deniyor). 

Bu alemlerin hepsinin 

hakikatlarının ruhun 

kodalanmış tarafına

«Ruhun vücud-u haricisi» 
deniliyor.
Kainat = İnsanı Ekber

MANA
tarafı

Buraya ait hiçbir 
bilgimiz yok

Bizde bazı karşılıkları var, latifeler olarak: Şefkat, 
muhabbet, sürur, iftihar, lezzet, memnuniyet

• Vücud-u Harici içindeki Hüviyet-i şahsiye &  Hakikat-ı insaniye’den bahsedeceğim.  

Hüviyet-i şahsiye & Hakikat-ı insaniye: ben ne almışım ki hüviyetim / mahiyetim olmuş ? Mesela Allah (cc) 

Levh-i Mahfuz’un kanuniyetini insana yüklemiş. Tasavvufta Levh-i Mahfuz ceberut alemidir. Arş-ı Azam 

yüklendi. Kürs yüklendi. Kürs’ün insandaki karşılığı nefistir. Nefsin hepsi şer değil. Altı tanesi hayr, bir tanesi 

şerdir (emmare). Şeytan da kürste takıldı..

Mec’ulden sonraki bütün o alemler sende dürülmüştür. Üstad, İmam-ı Ali’den naklediyor: «sen kendini küçük 

görme, bütün alem sende dürülmüştür». Yani bütün alem senden dürülmüştür, insan olman ile ortaya çıkar. 

İnsan  Kainat-ı suğra. Kainat  İnsan-ı Ekber.  Bunu böyle olması Allah’ın ilminde var ama Allah (cc) senin 

bunu anlamanı istiyor. İnkişaf ettiremesen bile.. Büyük veliler bile bir kaç esmada kalıyor ama en azından 

bunu bilmen lazım. Bütün İsm-i azama Peygamber efendimz mazhar. Derece derece Ulu'l azm ve kitap verilen 

peygamberler mazhar. Kur’anda ismi geçen geçen (miraçları olan) 28 peygamber de mazhar çünkü Allah cc 

onaylıyor, «bunlar salihtir» diyor. Önemli olan çokluk değil.. bir kişi dahi bunu anlasın yetiyor..

• Levh-i Mahfuz, 
Arş-ı Azam, Arş ve 
Kürs insana yüklenmiş
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• Yani bunu sadece anlamak sana ne kazandırıyor ? «ben bu kadar mı değerliyim» diyorsun, çöplükte 

harcamamak lazım kendini.. Bize yön gösteriyor. Ne ile kıymetlisin biliyor musun ? Tercihlerinler. 

Unutma bunu: Tercihlerin ile tercih edileceksin. Farkındalığın ile değer alacaksın, inkışafın ile hakikata sahip 

olacaksın. Ferd olrak böyle bir inkışafımız yoktur ama şahs-ı manevi buna mazhar. Çünkü Lut, Ad, semud 

kavimlernin melun fiilleri bu asırda daha genel  ve bu konuda vazifeli olan Risale-i Nur’un şahs-ı manevisidir. 

Sahs-ı manevi bir anlayış değildir; Hepimizden çıkan tefekkür-ü imani ve halet-i ruhiyeler birbirine yakın 

oldukları için birbirini celb ve cezbederler (İarat-ül İ’caz).. İşte o bütünlüğe şahs-ı manevi deniliyor. şahs-ı 

manevi canlı ve ruhlu ve şuurludur. 

İnsan bütün alemlere nasıl haiz ? Herşeyin burada olması ne demektir ? Radyo dalgalarında müsbet-menfi 

kanallar yok mu? Yeter ki sen onların üzerini aç. Radyo demek: burada olmayan şeyi (haşa) yaratmak değil, 

var olanın üstünü açmaktır. Şu anda o radyo, TV, telefon dalgaları burada gömülü değil mi ? Peki neden 

görünmüyorlar. Çünkü TV, radyo yok. Bütün dalga boyları şu anda havada var: ses , suret, fax, ışınlar, cep tel 

dalgaları..vs. hepsi havada mevcut. Şu anda görmememiz olmadığına delil değil.  Üstü örtülmüş sadece. 

Nasıl üstünü açacağız ? Teknolojiyle.. radyoyla vs. üstünü açıyoruz. Halk etmiyor. Zaten buradalar.. üstünü açıyor 

gösteriyor sedece. 

Bizde üstümüzü açmaya çalışıyoruz bu derslerle. Yeni bir şey öğrenmiyoruz, ilim almıyoruz. 

İlmin mülk tarafı anlatılanı almak. İlmin melekutu ise bir şey almak yok, anlattıklarımla sende uyanıyor. 

Biz zaten kainatın küçük bir modeliyiz. Kainat büyük insandır, insan ise küçük kainattır. İnsan çerkirdeğe 

benzer diyor. Güneş, hava, su toprak çerkirdeğe yani yazılım mı yüklüyor ? Hayır. Onlar çekirdeğin ağaç 

olmasına malzemedir, yazılıma bir katkısı yoktur. İman güneşe, İslamiyet suya benzetiliyor külliyatta. 

Ubudiyet toprağı altında evamir-i Kuraniyeyi imtisal ederse dar olan alem-i arazide olan çekirdek hakikati 

külli bir hakikat yani ağaç olacak.

İnsanda bir yazılımdır. Bizim yazılımımızda kainatta ne varsa hepsi var. Aldığımız ilim ile var olanı 

uyandırıyoruz. Hard disk içindeki bilgiyi bıçakla yarsak göremeyiz ama onun içindeki bilgiler bilgisayar 

ekranında gözüküyor. Mesela hard diskteki bilgiler ekranda gözüktükten sonra «hard disk filan yok ama ekranda 

o bilgiler nasıl olduysa görünüyor» diyebilir miyiz ? Ekranda ne görünüyorsa hard diskte var değil mi ? Ama bunu 

çıplak gözle görebilir misin ? Ömründe hiç kabak görmemiş adam  kabak çekirdeğinde  ne olduğunu, tadını, 

kokusunu bilebilir mi ?

Kabak çekirdeği diskete misaldir. Toprak ise bilgisayardır. Çekirdeği toprağa takıyoruz: Kabak disketi, elma 

disketi içinde ne olduğunu toprak bize ayan ediyor). Hard disk, alem-i gayba misaldir. Bilgisayar ekranı da 

insandır. Alem-i gaybda ne varsa biz ayan ediyoruz. Allah cc’de neler var ? Biz Allah’ı (cc) tecessüs ediyoruz, 

casusluyoruz.
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• Büyük Mesnevi-i Nuriye’de geçiyor: «insan, Rabb-ül Alemin’i tecessüs etti». İnsan da bir aynadır. 

Alem-i gayb, ruh aynasında tezahür ediyor. Üstad buna 10. Notada «teveccüh et dur, karışma. O gelir» diyor. 

Sen radyonu aç, o gelir.  «Ayine-i kalbde Allah taayyün ve teşahhus ediyor» (Şualar 9). 15. Şua’da Peygamber 

efendimiz için «alem-i gaybı alem-i şehadete taşıdı» diyor. Bu dersler ile kendi hakikatimıza şahit oluyoruz, 

hakikatimiz inkışaf ediyor bunu delili ise zevk almanızdır, huzurlu olmanızdır. Ders esnasındaki huzur ve zevki 

hariçten değil kendinden alıyorsun. İnsanın en büyük cehennemi de en büyük cenneti de kendisidir. 

En mukadess ibadethane Kabe değil  insandır, bedendir. Ruh, bedende kıyama kalkarsa (46 Sözler) beden 

arzda namaz kılar. 31. Sözde de şöyle diyor: «bir nevi huzura kabulun olan namaz ile»

• Bu büyük zatlara nasıl adamlar diye insan şaşırıp kalıyor.. Sen var olanı anlamaya çalışıyorsun bu adamlar bunu 

nasıl çıkarttı ? Ben o zaman zaten normal olamıyorum. Şimdi sen var olanı anlamaya çalışıyorsun. Ya yokken 

onlar bunu nasıl çıkartmış? Tek bir cevabını buldum nasıl yaptılar diye. Ne sorarsanız sorun tek cevabım bu olacak 

şimdilik  öğrendiğim: Rasulullah (s.a.v)demiş ki : «Ey Ashabım ! İlim yapmadan ilim isteyeniniz var mı ?» 

İlim canlı ve ruhludur. Yani batın nasıl uyanacak..İlim yapmadan ilim olur mu ? Diyor ki: «Takvanızı arttırın». 

Takva sadece günahtan kaçmak değil. Takvada 2 sistem çalışıyor: Meniyattan ve günahlardan ictinap etmek.

Meniyat ile günah lügatta aynı. Oysa aynı değil.  

Hemen altında diyor ki  (Kastamonu 148): Meniyat  def-i mefasiddir.. 

Günahlar  terk-i kebair.  Ne kadar terkleriniz olursa bunlar sizde ayan olur. 

Gayret etmenize gerek yok.  Gayreti terkte yapacaksın. 

La ilahe olmadıkça, illallah olmaz. İlk önce La ilahe illallah, sonra Muhammedürrasulullah. 

• Mesela ihlaslı olmak istiyorsunuz: bir şey yapmanıza gerek yok. Ne yapacaksın biliyor musun ? La riya. 

Riyakar olma. İlla ihlas oradadır. O zaman İhlaslısın. Riyakar olmamak yetiyor. 

«Çocuğu nasıl terbiye edeceğiz ?» diye anne babalar soruyor. Çocuk islam fıtratında doğmuştur. Hazreti 

Peygamber diyor ki: «Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya 

Mecusi yapar». Sen çocuğu bozma, çocuk tamirdedir zaten. 

Cümlemiz şu: La tahrip.Tahrip etme, illa  tamir oradadır. Tamirdedir zaten.

Mesela uhuvvet sahibi olabilmen için Tenkit etme. Adavet yapma. Gıybet yapma.. O zaman Uhuvvetlisin. 

Tenkit, adavet yaparsın, onu bunu eleştirirsin..o zaman uhuvvet yapıyorum diye yalandan söylüyorsun. 

La gıybet, la adavet.. illa  muhabbet oradadır. La adavet..Adavet yapma, muhabbettesin. Bir şey yapmana 

gerek yok. Terk yani. Terk! Peki bu terklere nasıl muvaffak olacağız ? Terkleri yapanlar ile beraber olunca.  

Kim terklerine muvaffak olmuş ise onlarla beraber olacaksın.
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• «İnsan bir çekirdeğe benzer» diyor. Çekirdeğin içinde ağacın sonu ve başı yok mu ? Aynı bunu gibi bizde de hepsi 

var. Tohumla çekirdek arasındaki farkı söyleyeyim size: toprağın altındaki çekirdektir. Meye içindeki ise 

tohumdur. Rasgele kullanılmamış külliyatta. Var diye bir tanesini göstersinler ve bir hafta müsaade etsinler 

oradaki kelimenin evvel, âhir, zâhir ve bâtınını, suretini, kanuniyetini, hakikatinı mahiyetini anlatmasam gelsin iki 

parmağını gözüme soksun. Külliyattaki çelişen-çatışan gibi gözüken, aynı mana gibi gözüken kelimelerin farkını 

söyleyeceğim. Mesela tereşşuh, temessül, teşahhus lugatta aynıdır. Oysa dağlar kadar fark var: Çekirdekten 

ağaç olmasına temessül. Ağaçtan meyve olmasına teşahhus. Çekirdek tereşşuh. Sürece bakın. 

Külliyat böyle örülmüş. Bunlardan bahseden külliyat. Benim uğraşıp bulabildiklerim bunlar..daha neler var.
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MEC’UL

• Şecere-i Hilkat. 

• Yani İnsan-ı Ekber. 

• Yani Kur’an-ı Kebir-i Kainat.

• Arş-ı Azam’dan Ruh giydirildi 

• Levh-i Mahfuz’dan akıl giydirildi)

• Arş’tan Hayat giydirildi

• Kürs’ten Nefis giydirildi

Dördünün cemi 

Hüviyet-i şahsiyemdir

Bütün eneler burada. Benim, 
senin, Adem(a.s), Nuh(a.s), 
Şit(a.s), İbrahim(a.s) , Davut(a.s)..
124 bin enbiya, 124 milyon evliya..
hepimiz buradayız (Yani çekirdekte 
yaprak, meyve , koku ve tadın 
aynı yerde olması gibi)

Herşeyde 4 şey var : 

 Suret alem-i şehadet tarafı

 Kanuniyet İnsan tarafı

 Hakikat Esma tarafı

Mahiyet Sıfat tarafı

Araştırma demek soru sorabilmektir. 

Araştırma yaparken bilinmesi gerekenler:  

 Evvel Çekirdek Sikke

 AhirMeyve Hatem

 Zahir Ağacın kendisiMühür

 Batın Sıfat tarafı Turra
çekirdek

meyve

tohum
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• Arş-ı Azama  & Levh-i Mahfuz & Arş & Kürs 4’ünün cem-ül cemi Hüvyet-i Şahsiyemdir. Görüyor musun 

şahsiyetini ? Manevi kimliğin bu.  Manevi hüviyetim: «Arş-ı Azam’ı, Levh-i Mahfuz’u, Arş’ı ve Kürs’ün cem-ül 

cemiyim komutanım!» diyeceksin (Nadir abi ismini ne olarak değiştirmişti biliyor musun? Cilve-i Muhammediye.

Nadir abi tam buradan konuşuyor. Ve Enfüsçilerin piridir..Rüştü abi değil yani. Şekille konuşmada pirimiz vakıf 

Hızır abimizdir. Lahikaların meslek ve meşrep ve ilimde derinleşme pirimiz Rüştü abi ve Zübeyr abidir. 

Enfüsi ders pirimiz Nadir abidir. Şekle dökmeyi Allah nasip etti. Mesela Nadir abide anlatır ama şekle dökemez 

hatta kelimelerin lügatını da bilmez.. Arapça’da Fail, Meful, Masdar, Tefaül, Tefil, ifal, istifham mıdır vs. bilmez. 

Ama takvası şiddetli . Öyle yürüyormuş ki  kafasını direğe vurmuş. O, hissen anlattıklarını yaşıyor kelimelerin 

manasını bilmese de. Ve o kadar mütevazi ki ders yaparken hemen sana döner: «Said, Mustafa bunun lügatı ne 

demek ?» diye sorar.. oysa 70 yaşında. O, rıza-i ilahiyi hedef yapmış)
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• Vicdanda en cami’ Latife-i Rabbaniye olduğu için Ruhu temsilen Latife-i Rabbaniye’yi çıkarttık. Çünkü Allah’ı 

gören makam orası. Levh-i Mahfuz’dan Akıl (dimağ sistemi içinde bir alettir ve yeri Takkulda’dır) giydirildi, 

vicdandaki yeri  zihin. Arş’tan bize Hayat geldi, vicdandaki yeri His (dikkat edersen  mahiyet-i şahsiye benim 

vicdanımın açılımı). Kürs’ten bize Şuur geldi, vicdandaki yeri İrade. 

Arşın hayatla ne alakası var ? Arş demek esmanın (bütün esmanın) perdesiz en azami tecelli ettiği yerdir. 

Hayat da ism-i azamdır. Bütün isimlere cami’ olduğu için hayatın üzerinde diğer isimler gözüküyor.  

Arş simgesel olarak bizde hayat olarak gözüküyor. Yani hayatın içinde semi’, basir, kelam da gözüküyor ama 

hayat şart.  Arş’ı temsilen hayattır. En cami’ hayattır. İsm-i Azam’dır. Hayatın bizdeki hulasası histir. 

His ne demek ? Binbir tane ismin cilvesini tencereye koysak: Rahman, Rahim, Kerim, Ya Cemilu Ya Allah, 

Ya Karibu Ya Allah, Ya Mucibu Ya Allah,Ya Habibu Ya Allah, Ya Raufu Ya Allah.. Hepsinin karıştırsak  bizdeki 

adı HİS’tir. His nerede gözüküyor ? Vicdanda. Arş demek hayat demektir, hayatın bizdeki karşılığı his 

demektir.

Gömlek, gir içeriye  atlet, gir içeriye vücud, gir içeriye hayat, hayatın da özü his ve şuurdur. Allah’ın dışındaki her 

şeyi (Arş-ı Azam, Levh-i Mahfuz, Cennet-Cehennem, Arş’ı, Kürs’ü, 18.000 alemi) bir tencereye / meyve sıkacağına 

koy. Özünü al. Çıkan öz hayattır. Hayatın da özü de his ve şuur. His ve şuurun özünü de akıl cevheridir. 

Ama ruh bunların müstakil bir zatı ve hakikatidır.

• Hüviyet-i şahsiyemi öğrendik. Peki Hüviyet-i şahsiye olunca sende ne olmuş ? Bunun cevabı Mahiyet-i 

Şahsiyede, onu anlatalım: Arş-ı Azam’dan bize Ruh gelmiş. «En cami’ olan en kesif olandır»..bu cümleyi 

unutmayacaksınız. En cami’ kimdir: Melek ? İnsan ? En kesif olan en cami’ olandır. Şimdi Nur mu daha cami’? 

Allah’ın esmasını en iyi ne gösteriyor ? Nur ? Hava ? Su ? Toprak mı ? Toprak. Ne için toprak ? En kesif olduğu 

için. Işığı en şiddetli gösteren nedir ? Karanlığın zifiri olması. Gündüz ortası bu ampül gösterir mi ? Göstermez.

• Vücud-u Harici: Ahir ismine bakıyor, Mikail as’ı (yani şuur) temsil ediyor. Topraktır, Hatmedir, İbrahim as ve 

Muhammed asm’ı simgeler, Alem-i şehadettir, Emir alemini simgeler. En cami’ olan en kesif olandır. 

Arş-ı azamadan bana ruh giydirildi. En çok Latife-i Rabbaniye’de aktif oluyor yani en cami’ orada gözüküyor 

(Latife-i Rabbaniyenin vazifesi  Müşahedetullah olduğu için). Ruhun 4 özelliğinde biri olan Zişuur kendisini 

Latife-i Rabbaniye olarak ifade eder. Latife-i Rabbaniye ise  Emr-i Nisbi, Emr-i İtibari ve  meyelan diye ifade eder. 

İrade ve Cüz-i İhtiyar olarak dışarıya çıkar.  Kalbin iki ayağı var: dimağ ve vicdan. Kafa-akıl kalpten kopuk değil. 

Başka bir işlevi olduğundan farklı yere konmuş. Kafa yıkarıda, kalp aşağıda. Akıl, vahye ilk muhatap olduğu için 

yukarda. Haritada da öyle:  Levh-i Mahfuz (dimağ) yukarıda, Arş (kalb) aşağıda. 



MEC’UL

RUH geldi  Latife-i Rabbaniye’de aktif oluyor

AKIL (dimağda) geldi Vicdandaki yeri Zihin.

HAYAT geldi  Vicdandaki yeri His

Şuur geldi  Vicdandaki yeri  İrade

R U H

K A L B

VİCDAN (mazhar-ı hissiyat)
İrade 
Zihin
His

Latife-i Rabbaniye 

DİMAĞ (makes-i efkar)
Tahayyül
Tasavvur
Taakkul
Tasdik
iz’an

İltizam
İtikad

(Ruh ie Latife-i Rabbaniye arasındaki fark)

• Arş-ı Azam (Ruh giydirildi)

• Levh-i Mahfuz (Akıl giydirildi)

• Arş (Hayat giydirildi)

• Kürs (Nefis giydirildi)

Dördünün cemi  

Hüviyet-i şahsiyemdir. 

İslamiyetimizdir (Maddî  

Hayat-ı Muhammediye 

asm’ın bizdeki karşılığıdır)

• Arş-ı Azam (L. Rabbaniye)

• Levh-i Mahfuz (Zihin)

• Arş (His)

• Kürs (İrade)

Mahiyet-i şahsiye

benim vicdaniyetimdir.

İmanımızdır(Manevî 

Hayat-ı Muhammediye 

asm’ın bizdeki karşılığıdır)
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• Kürs’ten bize beşeriyet gelmiş. Beşeriyetin içinde Latife-i İnsaniye, Nefsi emmare, mülhime, mutmainne, 

raziye.. var. Bütün o beşeriyetimiz Kürs’ten gelmiş. Mesela «Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr. Ve halakal 

cânne min mâricin min nâr. Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân» Beşeriyet takılmadan önce Allah’tan başka 

kimseye secde edilmesini istemeyen Allah (cc), Adem(a.s)’a neden secde edilmesini istedi ? Adem insan 

değildi. Orada Cem-ül Cem, esmanın bütünlüğüydü. İnsan olsaydı secde etmek şirk olurdu. Yani bütün 

isimlerin öğretilmiş hali  «Ve’alleme âdeme-l-esmâe kullehâ».. Daha nefis takılmamış. Nefis takılmadığı için 

insan değil, Esmanın bütünlüğü. Biz insan olarak gelmedik, insan olmaya geldik. Ademe secde etmiyor aslında. 

Esmanın bütünlüğüne. Ama anlayamadı o şeytan. Aptal şeytan yoktur. Akılsızdır. 

Akıl, Allah’ın nimetini fark edene denilir.

Şeytan ibadet ettikçe yükseldi, varlıkta secde etmediği yer kalmadı. Ama Arş’tan aşağıya, Cennet’ten atıldılar. 

Adem(a.s) ve Şeytan ne dedi ? Kuran lisanıyla mealen söyleyeceğim: Adem(a.s) elini kaldırdı «Ben nefsime zulm 

ettim, beni affet» dedi.  Şeytan ise «Beni sen azdırdın. Bana kıyametin sonuna kadar mühlet ver» dedi. Allah’ı ve 

Ahireti inkar etmedi şeytan. Dikkat edin iman esasından hiçbirini inkar etmedi. Allah’ın Rububiyetini inkar etti. 

İdareciliğini, Allah’ın tercihlerine kafa kaldırdı: «Ben daha hayırlıyım» dedi.  

«Çoğunu azdıracağım» dediğinde Allah cc «azdıramazsın» demedi «Benim hakiki, halis kullarıma bir şey 

yapamayacaksın» dedi bilmana. Ama ötekiler için Allah sükut ediyor. Bak şimdi şeytan senden çıksa ölümü 

istersin. Uzun yaşamak isteği şeytandandır. Kıyamete kadar bana ömür ver diyen şeytandı. Şeytan bize ne kadar 

hakim ise o kadar uzun ömür isteriz. Ne kadar Adem-insanlığımız aktif olur ise  hayırlı, bereketli, Allah’ın taktir 

ettiği kadar ömür isteriz. Şeytan’ın varlığı  «Terakkiyat-ı insaniye & Makasıd-ı Hayriye-i Külliye» sebep oluyor.

Soru:  cinlerin ruhu var mı ? 

Cevap: cinlerin vücudları enerjiden yapılmış. Melek ve şeytan esirden yapılmış. Onun için Allah’a ayinedarlığı 

nakıstır, kesif değildir. En kesif olan en cami’ olandır. Onun için «Said toprak olmalıdır». Şeytan, cin değildir. 

Şeytanın Müslümanı yoktur. Cinlerin Müslüman’ı var: «Ve ma halaktu cinne vel inse ya’budun».. 

Cinlerin Nurcuları var burada.. Şeytan, cin değil ayrı bir taife. 

Balık, koyun, ağaç da canlı ama senden ayrı değil mi ? Seni onlardan ayıran ne özelliğin var ? Hayvanda da ruh 

var. Koyun ruhuyla  senin ruhun farklı mı ? Cinlerle şeytanlar da böyle. O ayrı bir nevdir. Cinler de bizim gibi 

imtihanda. Şeytan’ın imtihanı yok. Bitti o. Cinlerden dönebilen var.. nurcusu, Alman’ı, ateisti var. Hangi bölgede 

yaşıyorlarsa oralıdır. mesela burada yaşarsan Çatalca’lısın. Burada doğup büyüyen cin de Çatalca’lıdır. 

Türkçe bilir, Almanca bilmez. İblis adı  Azazildir. 55 tane sıfatı var. İblistir, Hannastır, Şeytandır. Kur’an’da Allah ile 

mübareze eden tarafı iblistir. 
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• Şeytan’ın çoğalması ise hem dişilik organı vardır hem erkeklik. Kendinden kendine döller. Hamile kalır, doğurur. 

Onun için arkadan yaklaşma, Lut Kavmi’nin adetleri  bu yüzden lanetlenmiş çünkü şeytanlıktır. Şeytandan geliyor. 

Kendinden kendine döllüyor... Yani normal bir insan nevinin dişisi gibi bir organı yok, insan oğlunun büyük abdest 

gibi  organı var oradan döllenir. Kendisi döller ve doğurur. Buna da bir yerde rastlamazsınız pek yoktur. Ama 

cinlerin dişisi, erkeği var. Kızları peridir, çok güzel olurlar. Erkekleri güzel değildir. Kafirleri ise simsiyah olur. 

Müslümanları çok belirgindir, bembeyazdır.. Onun için cinlerin kadınları insan erkeklerine çok düşkün olurlar 

çünkü insan erkekleri çok güzeldir.

Hayvanlarda erkekler güzel, dişiler çirkindir. İnsanoğlunda böyle değil. Nevden neve değişiyor. Onun için 

erkeklere en çok cinlerin dişisi musallat olur. O zaman  intikam almak için cinlerin erkekleri de insanoğlunun 

kadınlarına musallat olur. Cinsellik onların aktiflemesidir. Cin-Sel, cin-net yani cin olduğu nettir. Cin-net 

geçiriyorsa cin aktif oldu demektir. Mesela yattığınız zaman cinsellik hatırınıza, hayalinize getiren odur. 

O çıktığı zaman cinsellik aktif olmaz . Bizim nefs-i emmare, sistemdeki olumsuzlukları aktif eden cinlerdir. 

Çünkü biz doğarken bir de cin doğmuştur bizimle beraber. O bizim Şeytan’ımızdır. Allah Resulü bunu kastederek  

buyuruyor: «Benim Şeytanım iman etti». Yoksa bizim bildiğimiz Allah’a iman etmeyen şeytan  peygambere hiç 

iman etmezdi. Herkeste olan, herkeste yaratılan bir cin var, o iman etti.

Cin taifesi şeytan  olabiliyorlar. İnsan bile şeytan olabiliyor. Üstad diyor ki : «İnsi ve cinni şeytan» Şeytan ne yapar 

geldiği zaman ? Namaz kıldırtmaz, namazı unutturur, geç kıldırır, tesbihat yaptırtmaz, açık saçığa baktırır, 

videolara girmeni söyler öyle değil mi ? Şimdi bir adam namazına karşı, namaz kıldırmıyor, şer yapıyor vs..bu 

adam donmuş şeytandır, ruhu şeytan. Yani sadece cinden değil  insandan bile şeytanı var. Hatta şeytanın 

yaptığından daha beter yapıyor.

Doğduğunuz zaman bizimle doğan cin bize şunları yaptırır: yeter bu kadar ders kalkalım, yatalım, yattığın zaman 

abuk subuk hayalleri getiren, cinselliğini aktif eden o’dur. Şartlarına girdiğin zaman karşı koyma gücün olmaz 

fren tutmaz yani şu: Plaja gireyim mi - girmeyeyim mi ? Seçmeye gücün yeter. Ama girdikten sonra bakmamaya 

gücün yetmez. İnternete gireyim mi - girmeyeyim mi ? Gücün yeter. Girdikten sonra bakmamaya gücün yetmez. 

Yani kötü arkadaşlarla dolaşayım mı - dolaşmayayım mı ? Gücün yeter . Ama onlarla dolaşmaya başladın mı 

kötülük yapmamaya gücün yetmez. Kur’an’da «zina yapma» demiyor, yaklaşma diyor. 

Onun için ne diyor Cenab-ı Hak : «Evet çoğu insanları aldatacaksın ama benim halis kullarımı aldatamazsın».  

13. Lem’a, Şeytan’dan İstiaze Risalesi’nde  «fena madenleri işlettiriyor» diyor.  Mesela makineye elini 

kaptırdın. Makinenin ne suçu var ? Elektrik yaptı . Elektriğin ne suçu var ? Prize sen taktın. Elektrik seni 

öldürürse katil olmuyor. Tutmasaydın.. Bizde o cinlerin olması kötülük yapmak için değil. Bizde ölü olan 

madenleri aktif etmek içindir..
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• Nefis ve  Şeytan kürste takılmıştı. Şeytan'ın «senin İmanın yok» dediği yer Kürs’e kadardır. Oradan yukarısını 

bilemez çünkü takıldığı yer orasıdır. Kürsten aşağısı imanın suretidir.  Bu çizelgeyi bilmeyen vesveseden 

kurtulamaz. 

Soru: Şeytanın yeri kürste ise nasıl Cennete Adem (as)’mı kandırmaya girdi ?

Cevap: Cennetin daireleri var. Adem (as) girdiği cennet bizim kemalat bulup gireceğimiz cennet değil. 

Mesela üniversite mezununda lise diploması olması veya başka devletlerin Türkiyede konsoloslukları olması gibi. 

Konsolosluk müstemlekedir. O daire içinde Türk kanunları değil Sudi Arabistan kanunları geçerlidir. 28.Lem’ada 

Geylani Hz’lerinin cennet meyvesini cennetten değil onun dairelerinden koparttığını söylüyor.. Alem-i şehadette 

(yani burada) Cennetin, alem-i gaybın daireleri, müstemlekeleri var. Çünkü alem-i şehadet, alem-i gayb üzerine 

tenteneli perdedir. Odunun içinde duman, nur, ısı, ışık var. Odun gibi gözüküyor ama odun değildir.

Dünya odundur, içindekiler ahirettir. 

Cennetin mertebeleri var. Bir tanesi var ki dünyaya çok benziyor (insan dünyadan cennete gidince dengesi 

bozulmasın, ünsiyet olsun diye oradaki nimetler dünya cinsindendir). İsimleri aynı fakat tatları, lezzetleri aynı 

olmayacak. Dünyaya benzeyen Cennetin bu tabakası bizim gaye edindiğimiz cennet ile dünya arasında berzah 

vazifesi yapıyor. Adı Dâr’us-Selâm’dır bu cennetin.

İşarat-ül İ'caz 146: «Cennet ile Horhor Bahçesinin ((Haşiye): Horhor, Van'da müellifin medresesinin adıdır)

arasında ne nisbet varsa, Cennet'in lezzetleriyle dünyanın lezzetleri arasında da aynı o nisbet vardır. 

Cennet'in Horhor Bahçesinden dereceleri ne kadar çok yüksek ise, uhrevî lezzetler de dünya lezzetlerine göre 

öyledir.  Her iki âlem arasında bu büyük tefavüte, İbn-i Abbas  َلْيَس فِى اْلَجنَِّة ِاالَّ اَْسَمائَُها cümlesiyle işaret etmiştir. 

Yani "Cennet'te, dünya meyvelerinin yalnız isimleri vardır." Yani isimleri birdir, fakat lezzetleri ayrıdır.

Lemalar 282: «Amma Cennet'in uzaklığıyla beraber âlem-i bekadan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi 

ve bazan ondan meyve alınması ise; evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi, bu âlem-i fâni ve âlem-i şehadet 

ise âlem-i gayba ve dâr-ı bekaya bir perdedir. 

Cennet'in merkez-i kübrası uzakta olmakla beraber, âlem-i misal âyinesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi 

mümkün olduğu gibi, hakkalyakîn derecesindeki imanlar vasıtasıyla, Cennet'in bu âlem-i fânide -temsilde 

hata olmasın- bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalb telefonuyla yüksek ruhlar ile 

muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir. (Lemalar 282)

Şeytan Kürsten cennete giremez ama Cennet, Kürsten yukarıda olduğu için aşağıdaki tabakalarda 

müstemlekesi ve daireleri var. Şeytan o daireye girmiş. 
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• Mahiyet-i şahsiye benim vicdaniyetimdir. İmanımızdır (Manevî Hayat-ı Muhammediye asm’ın bizdeki 

karşılığıdır). Hüviyet-i şahsiyem ise İslamiyetimizdir (Maddî Hayat-ı Muhammediye  asm’ın bizdeki karşılığıdır).

Maddî Hayat-ı Muhammediye & Manevî  Hayat-ı Muhammediye’nin cemi Hakikat-i Muhammediye’dir (asm).

Üstad diyor ki:  «İnsan bir çekirdeğe benzer». Bizim gayemiz burada ağaç olmak. Yaprak, meyve, koku, tat 

olacağız..yani maziyi müstakbele taşıyan çekirdek olacağız, gövde olacağız.. birileri gelecek, kuş yuva yapacak 

orada. Ağaç olduktan sonra kış gelecek, yaprak dökeceğiz, İlkbahar olacak tomurcuk açacağız, yaz olacak meyve 

vereceğiz , bazen fırtına gelip kollarımızı, kanadımızı kıracak ama biz şuurundayız. Çünkü biz ilk önce çekirdek 

olduğumuzu biliyoruz, kökümüz sağlamdır..dallarımızda kırılsa da devam edeceğiz  şuurunu kazandırıyoruz bu 

dersler bize. Yani belalar, musibetler, kanserler, yaşının ufak-büyük olması, kadın-erkek olmak,  dalın 

kırılması, eğik olması, kışın beyaza, ilkbahar’da yeşile, Sonbahar’da kupkuru olmak bizi etkilemez..çünkü biz 

köküz ve pergeli aslımıza koyduk. Bu dersten amaç bu yani. Çekirdekten ağaç olmak.. Dışarıda ağaç her türlü 

şeye muhataptır: kışa, yaza, sonbahara, ilkbahara, fırtınaya, doluya, kara, yaprağın dökülmesi, dökülmemesi, 

ayı gelir yukarıdaki petekten yer, insanlar petek kurar ağaca, kuşlar yuva yapar, karıncalar gelir bizden 

beslenir. Ağaç olacağız biz. Ama ağaç olduğunda fırtınadan dalım koptu diye bağırmayacaksın.. Bu böyledir 

zaten diyeceksin. Mesela çekirdeği toprağa değil cebine koyysak buğday olur mu? 

Toprak ne demek? Dar, soğuk, karanlık, kimsesiz. Karanlık kafada aydınlığı fark ediyoruz. 

Karanlık topraktan beslenmezsek aydınlık alemine  çıkamayız. 

Arş-ı azam cevherler alemi, karşılığı bizde ruhtur. Levh-i mahfuzun insandaki karşılığı dimağ. Arş esmaların 

perdesiz tecelli ettiği alem, bizde kalptir. Cennet bizde bast cehennem ise kabz haleti yani celal ve cemal 

tecellisi (K.8). Levh-i mahv ve ispat Zaman ve mekan anlayışımız, idrakimizdir. Alem-i Şehadet bedensel 

hayatımızdır.Küre-i arz ise kainatın başkentidir. Allah (cc) haşa kainatı patronu..

Bu saydığımız alemlerin komplesi İNSAN olmaktır. İnsanlığımızı yani Nefs-i İnsaniye oluşturuyor.

Bunların hepsini getirdi, sende kodladı, öyle sıkıştırmış ki ne sen ne de ben göremiyoruz. 

İşte insanlığımızın kaynağı bu saydıklarımız. Yani insan olmak demek kainatlaşmak demektir, ağaç olmak 

demektir. Ağaç  Şecere-i Hilkat. Kainat  büyük insan. İnsan  küçük kainat. Küçük kainat olan insanın 

büyük olan insana dönüşmesidir. Çekirdek olma hakikatinden ağaç olma hakikatine inkışaf etmek bizim 

vücud-u haricimizin inkışafı demektir

Yani Vücud-u harici demek: Allah’ın (cc) dışındaki  şecere-i hilkat hakikatinin bize hülasalanması. Onun adına 

bizde «İNSANİYET» deniliyor. Yani Vücud-u haricisi insaniyettir. Üstad da ona şöyle diyor: «hüviyet-i şahsiyem, 

hakikat-i insaniyem». «İnsanlığın nedir?» diye sorulacak olsa cevabı: «hüviyet-i şahsiyem, hakikat-i 

insaniyem» demektir..Vücud-u harici konusunu bu şekilde bitirmiş olduk. 

Gelecek derste inşallah Kanun-u Emri anlatacağız.
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