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ÖNSÖZ 

 
ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلاِ ّٰ& ِمِْسب  

ِنُوُدبَْعیِل َِّالا َسْنِْالاَو َّنِجْلا ُتَْقلَخ اَمَو  
 
  “Bu âyet-i uzmanın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve 
gayesi; Hâlık-ı Kâinat'ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın 
vazife-i fıtratı ve farîza-i zimmeti, marifetullah ve iman-ı billahtır ve iz'an ve yakîn 
ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir.” (Şualar-100) 

Bu Ayet-i uzmanın sırrı ve "Nefsini bilen Rabbini bilir” hadis-i şerifinin ihtarıyla 
kendimizi tanıma, dünyada bulunuş hikmetimizi ve gayemizi bilmek, vazife-i fıtratımız 
ve fariza-i zimmetimiz olan marifetullah, iman-i billah ve muhabbetullahta terakki etmek 
maksadıyla, Risale-i Nur Külliyatından yaklaşık 30 yıllık istifadeleri ile Hasan Akar 
abimiz, ilgilenen ve alakadar olanlara bu insanlığın serüveni derslerini yapmaktadır. 
 
“Bütün a'za ve âlâtıyla, cihazat ve cevarihiyle, letaif ve maneviyatıyla, havas ve 
hissiyatıyla ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Demek nasıl esmada bir 
ism-i a'zam var, öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir nakş-ı a'zam var ki, o da 
insandır. Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku... Yoksa hayvan ve camid 
hükmünde insan olmak ihtimali var!” (Sözler-687) 

“İ'lem, Ey kardeş̧ bil ki! Maksud-u hakikî olan tevhide biaynelyakîn ulaştıran kapılar, 
yollar (ikidir.) Bunlardan birincisi: Geniştir, afakîdir. Bir Nebi veya bir Resule kesbsiz 
İlahî bir davetle açılmasından başka, gayrilere kapalı ve mesduddur…  

İkinci kapı ise: Daima açıktır ki, ism-i Bâtın canibinden ve enfüs dairesi içinde kalb 
tarafından başlanır. Bunun anahtarı yalnız mahviyet ve terk-i enaniyettir.” (B.Mesnevi-
i Nuriye-182) 
 
“Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka 
yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için 
vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz 
şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve 
Otuzikinci mektubları te'lif ile ve Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile ve 
Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek.” (Kastamonu 
Lahikası-56) 
 
“Şimdilik vazifemiz ise, istihraç-ı esrar olduğundan, mevcud mesaili nakil 
değildir.”(Barla Lahikası-347 ) 

“Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen kendin istihraç et.” (Sözler-37 ) 
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Şimdi burada emanetin hakkını eda etmek niyetiyle, Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle derim 
ki: Ben, Nokta, Katre ve Katre'nin Zeyli, Zerre, Şemme, Habbe ve sair risalelerimde 
müteferrik hadsiyatı ve parça parça aynaları dercetmişim. Eğer Cenab-ı Hakk'ın izniyle 
bir zaman gelir, birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahrir ve 
tasvir edip birleştirirse; öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki, aynelyakînin nuru o 
aynada zahir ve nümayan olacaktır. Hem onlardan öyle bir hads tehassul edebilir ki, 
hakkalyakînin nuru, ondan çiçekler açacaktır inşâallah. Neden olmasın! Çünkü 
(bütün bu risalelerdeki mes'eleler, hadsler) yalnız Kur'an-ı Mübin'in feyzinden 
mülhemdirler. (B.Mesnevi-i Nuriye-235) 

Nurdersi.com sitesinde yer alan insanlığın serüveni derslerinin 26’dan başlayarak 34. 
derse kadar olan videolarda geçen konulara merak edenlerin içeriklere daha kolay 
erişmesini sağlamak amacıyla videolar bir kardeşimiz tarafından tek tek dinlenerek 
metne dönüştürülmüş, bir kardeşimizde gerekli kontrol, tashih ve düzenlemeleri 
yaparak bu metni son haline getirmiştir.  

Bu çalışmadaki amacımız Risale-i Nur Külliyatı yanında okunacak alternatif bir kaynak 
oluşturmak değildir. Video içinde geçen bazı mevzuları arayıp bulmak pek mümkün 
değilken, metin üzerinden kelime veya mevzu araması yaparak kısa sürede maksada 
erişmek mümkündür. Bu şekilde Risale-i Nur’un daha derin manalarına nüfuz 
edebilmeye yardımcı olmak amaç edinilmiştir. Zaten yaptığımız bir faaliyet Risale-i Nur 
ile meşguliyetimize engel oluyor ise hiçbir zaman bu iş doğru değildir. Yaptığımız 
çalışma bizim Risale-i Nur ile meşguliyetimizi, şevkimizi ve merakımızı artırırsa bir 
kıymeti vardır, değilse maksadımızdan bizi geri bırakmış demektir.  

Hatalarımız ve eksikliklerimiz beşer olduğumuzdan vardır. Cenab-ı Hak cc niyetimize 
göre muamele etmesini, kusurlarımızın affını ve Tevfik-i İlahinin refik olmasını, 
Rahmeti İlahiyeden niyaz ediyoruz. 
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İnsanlığın Serüveni-26 
Kanun-u Emr 

Giriş: 
Şecere-i hilkate bakalım. Nerde olduğumuzu görelim ki nereye gideceğimizi bilelim. 
 

Mahiyet-i Zatiye: bunun hakkında hiç kimse 
ezeli ve ebedi bilmeyecek. Peygamberimizin 
asm dediği gibi “Ya Rabbi! Kendini en iyi bilen 
yine Sensin!” denilen a’ma bu. Bu 
bilinmeyecek. Allah hakkında konuşurken 
subuti sıfatlarından konuşuyoruz ya. Sem var, 
Basar var, Hayat var diye, bunlar sıfattır.  
 
Sıfat ne demek? à Mesela ses benim 
sıfatımdır. Koku benim sıfatımdır. Gölge benim 
sıfatımdır. Görüntüm benim sıfatımdır. 
Aslından dışarıya gözükendir. Aslı değil. Sesim 
bendendir ama ben değil. Hayat Allah’ın 
sıfatıdır, düşün kendisi nedir. Subuti sıfat à 
sıfattır. Asıl değil.  
 
Mesela “Bismillahirrahmanirrahim” veya “Lehül 
Esma-ül Hüsna”. Bütün güzel isimler O’nundur. 
İsim Allah değildir.  
 
 
Masadakiler Hasan’ındır ama Hasan değildir. 

İsimler Allah’ındır à masadakiler Hasan’ındır gibi. Bizim Allah hakkındaki bilgilerimizle 
besmeledeki Allah esmasının içindeyiz. Daha bu esma, sıfat da değil “Allah” ismi. O 
esma Zata işaret eder ama Zat değil. Bildiklerimiz hep Esma-i Hüsna’daki zanlarımız. 
Bu sıfattaki Allah değil. Esmadaki Allah. Sıfattaki sem, basar, hayat vs Allah’ın sıfatıdır. 
Sıfatı demek à balık kokusu. Balığı bir hayal edin, bir de kokusunu düşünün. Ömründe 
hiç balık görmemiş, kokuyu almış. Balığın cinsini, tipini, tadını, rengini, içsel yapısını, 
kemiğini hayal edebilir mi, kokuyla? Sem, Basar Allah’ın böyle bir sıfatıdır. Balık 
kokusu nasılsa. Beni görmese ama kokumu duysa, benim ruhsal yapımı ne kadar 
anlar? Subuti sıfat da Allah’a böyledir.  
 
Sonra Şuunat-ı Zatiye: şefkat, muhabbet, sürur, sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı 
mukaddese. Şefkat nedir bilmiyoruz ki. Şefkat diyoruz ama içini dolduramamışız. 
Kullanırız ama ne olduğunu bilmiyoruz. Muhabbeti kullanıyoruz ama onun içini 
bilmiyoruz.  
 
Mahiyet-i Zatiye hakkında hiçbir şey yok bizde. Şuunattan bizde var. Latifelerimizin 
menbaı Şuunat. Sıfatlarımızın kaynağı Sıfatlardır. Bizde Esma à cilve, cemal, nakış, 
sanat olarak gözüküyor. Sıfatlar à duygular vasıtasıyla gözüküyor. Tekrar edeyim: 
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Mahiyet-i Zatiye hakkında bizde karşılığı yok. Şu anda bileceğiniz yok. Sizin bileceğiniz 
yok, karşılığı yok.  
 
Şuunat-ı Zatiyenin bizdeki karşılığı à Latifelerdir. 
Sıfatın bizdeki karşılıkları: subuti sıfatlar var, zati sıfatlar var. Bizi oluşturan, bizi 
meydana getiren. 
 
Şuunat-ı Zatiyenin bizdeki karşılıkları à Latifelerimizdir. Sıfat-ı Zatiye ve Sıfat-ı 
Sübutiyelerin bizdeki karşılıkları à Varlığımız ve duygularımız. 
 
Allah Sıfat-ı Zatiyede hiçbir şeye benzemez. Kıyas-ı binefsihi, kıyam, beka, 
vahdaniyet, muhalefet-un lil-havadis. Muhalefetün lil havadis yani hiçbir şeye muhtaç 
değil. İnsanın kendisini inşa etmek adına varlığa muhtaç değil ancak Vacib-ül Vücuda 
muhtaç. Kendisini kendisiyle inşa eder.  
 
Mesela Kıdem ve Beka yani varlık O’nunla durur. İnsanla varlık durur. İnsanı çekip 
çıkarın, varlık olmaz. Öküz için bir ot ile bir yonca ot farkı var mı? Bir kedi için o harika 
sanatlı, desenli, boyalı tavus kuşu ile kafası kopmuş bir balık parçası arasında fark var 
mı? Demek ki varlığın güzelliği, varlığın devamının kayyumudur insanın kendisi. “Yani 
nasıl ki kainat sırr-ı kayyumiyetle kaimdir... öyle de ism-i Kayyum’un mazhar-ı ekmeli 
olan insan ile, bir cihette kainat kıyam bulur; yani kainatın ekser hikmetleri, 
maslahatları, gayeleri insana baktığı için, güya insandaki cilve-i kayyumiyet, kainata 
bir direktir.” (Lem’alar 353) 
 
Hiç kimseye benzememesi, insanız ama herkes müstakildir. Hepimiz Allah-u Ehad 
tecellisiyiz. Yani Ferd ismi. Seninle senin dünyan ayakta durur.  
 
Subuti sıfat: Az önce de bu misali verdim: ömründe hiç balık görmemiş, kokuyla tipini, 
rengini, tadını, özelliğini bilemez.  Subuti Sıfatta sem, basar, kelam, ilim, irade, kudret 
ve hayat sıfattır. Balık kokusu balıktan ne kadar farklı, gölge asıldan ne kadar farklı, 
benim kelamım – elsinetikum ve elvanikum- ve simam aslımın dışa vuruşudur. Subuti 
Sıfat da aslına böyledir.  Dolayısıyla sem, basar, hayat vs Allah’ın sıfatıdır, Zatı değil.  
Hayat Zatı değilse, Zat nedir? Korkunç bir şey, düşünen insan için söylüyorum. Balığı 
ortadan kaldırırsanız, koku olmaz. Sıfat ve cevher yani asıl arasındaki fark nedir diye 
sorulursa, şöyledir: sıfat asla bağlı. Mesela asıl yoksa gölge yoktur.  Ben yoksam 
benim sesim yoktur, görüntüm yoktur. O sıfattır işte. Arka tarafı kaldırırsanız subuti 
sıfat yok. Hayat yok. Arkaya göre hayat sıfatı asıl değil. Önüne doğru asıldır. Mesela 
esmada Muhyi var. O da hayat. 
 
Sual: Bu tezahürleri bildikten ve tanıdıktan sonra Zatını bilmemize gerek yok, zaten 
anlayamayız. Ama O’nu tanıyabilmemiz için bunlar lazım. Hasan abi şefkatlidir şöyledir 
böyledir dedikleri zaman seni tanırım ama ruhsal yapını bilemem. Bunlar ama ruhsal 
yapının dışa vuruşları.  
Elcevab: Dışarıya çıkan içerdekinin bitamamiha aynı değil. Allah’ın hayatı şuunata 
göre sıfattır, dışa vuruşudur, asıl değil ama esmaya göre asıldır.  
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Hayat, Hay sıfatı          Muhyi 

• Şuunat-ı Zatiye à Mahiyet-i Zatiyenin dışa vuruşudur. Mahiyet-i Zatiye özdür. 
• Sıfat-ı Zatiye à Şuunat-ı Zatiyenin dışa vuruşudur. Şuunat-ı Zatiye özdür.  
• Mahiyet-i Zatiye özdür. Bu hiçbir yerin dışa vuruşu değil.  
• Şuunat, Mahiyete göre sıfattır. Sıfat-ı Zatiye, Şuunata göre sıfattır. Esma, Sıfata 

göre sıfattır. Nur-u Muhammedî, Esmaya göre sıfattır.  
 
Tersine gidelim: Nur-u Muhammedî’ye göre Esma asıldır. Esmaya göre Sıfat asıldır. 
Sıfata göre Şuunat asıldır. Şuunata göre Mahiyet asıldır. Sıfatta Hayy sıfatı var, 
karşılığı esmada Muhyi. Muhyi’nin aslı Hayy sıfatıdır. Muhyi gölgedir, Hayy’a göre. 
Dedik ki sıfat bizde duygular olarak gözükür. Esma bizde cilve, cemal, nakış, sanat 
olarak gözükür.  
 
Sual: Zata işaret eden esmalar var deniliyor? 
Elcevab: Üç çeşit esma var. Esma-ül Hüsnalar var, Esma-i fiiliye var, Esma-i Zatiye 
var. Allah, Samed gibi esmalar Zati esmalardır. (Emirdağ 2- 97) 
 
Sual: Allah’ın şefkatinin tecellisinden mahrum kalmak için, şartları bayağı zorlaması 
gerekiyor o zaman değil mi? 
Elcevab: O Rahim Müslümanadır, kafire tecelli etmiyor. Bismillahirrahmanirrahim’ deki 
Rahman à kafir-mü’min fark etmeden tecelli eden Allah. Rahim ise kendisine iman 
edenlere dünyada iman ettikleriyle besliyor. Allah’a iman edince, Allah ile besleniyoruz. 
Ahirete iman ettik, ahiret ile besleniyoruz. Delili nedir? Başımıza bela musibet gelince, 
ahirete iman imdadımıza yetişiyor. Beka istiyoruz, ebed istiyoruz, insan mal mülk 
istiyor, zevce istiyor, çok istiyor, her şeyi çok istiyor, nasıl dayanıyor hadiselere? 
Ahirette var, daha iyisi var diyor. Dolayısıyla Rahim kendisine iman edenlere iman 
ettikleri için dünyada onunla besliyor, ahirette onlara tecelli edecek. Rahim kafirlere 
yok, Rahman var. Eğer sıfattan çıksaydı o zaman kafirlere de şamil olurdu. Zata bakan 
Esma Zata baktığı için Zatı inkar edene o esmanın tecellisi yok. Mesela: Rahim o kadar 
cami ki, Zata bakıyor. Allah o kadar cami ki, Zata bakıyor. Samed de Zata bakıyor, 
cami olduğu için. Şafi, Gaffar gibi esmalar Esma-i fiiliyedir yani zati esmanın dışa 
vuruşu. Zatı inkar ettikleri için, Zata işaret eden esmalara mazhar değil kafirler. Ama 
esmasını inkar etmiyor, o zaman esma tecelli ediyor, elmayı yiyor.  
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Sual: Asıl ile sıfat arasındaki fark çekirdek ile ağaç arasındaki fark gibi mi? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Çekirdekte artık dururuz herhalde? 
Elcevab: Hayır, çekirdekte de evamir-i tekviniye var. O evamir-i tekviniye de esmadan. 
Mevcudat cihetinde evet çekirdekte durursun. Sebeb var mı? Yok. Ağacın sebebi 
çekirdek, çekirdeğin sebebi nedir? Yok. Ama çekirdekten kastın karbon, azot, hidrojen, 
oksijen, madde ise değil! Program var, o programı kim yazacak? Kainatın ilk başına 
geldiğin zaman, güneşten kopmuş bir parça dünyaya koyduğu zaman, ağaçtan 
çekirdeği değil de, ilk çekirdeği yaratmış. Kanun her şeyi değiştiriyor. Tavuk mu 
yumurtadan çıkmış, yumurta mı tavuktan diye sorunca bak aklınız nereye gidecek. 
Allah kainatı yaratmadan önce kainat ağacından mı insanı mı yarattı yoksa çekirdekten 
mi kainatı yarattı? Nur-u Muhammedî çekirdeğinden yarattı. Çekirdekten ağacı 
çıkarmış. Allah’ın adeti çekirdekten ağacı yaratmak. Aynı kanun dünyada da caridir. 
Üstad diyor ki “insan bir çekirdeğe benzer”. Bu cihetle insan kainattan öncedir. Eğer 
kainattan sonra insan olsaydı, insan kainatın neticesi olup kafamız karışırdı. Oysa 
insan kainattan öncedir. Delilimiz: insan kainata benzemiyor. Kainat insanın açılımıdır.  
 
 
 

 

                           Çekirdekten 

 
Mec’ul çekirdeğinden Arş-ı Azamı, Levh-i Mahfuzu, Arşı vs yarattı. 
• Şuunat-ı Zatiyenin bizdeki karşılıkları à Latifelerimizdir. 
• Sıfat-ı Zatiye ve Sıfat-ı Sübutiyelerin bizdeki karşılıkları à Varlığımız ve 

duygularımız. 
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• Esmaların bizdeki karşılıkları  à cilve 
                                                    à cemal 
                                                    à nakış 
                                                    à sanat 
 

Esmadan aşağıya inince Nur-u Muhammedî var. 
Nur-u Muhammedî asm à çekirdeğin adıdır. 
Mec’ul à alemsiz alemin adıdır. Mekansız 
mekan. 

Sual: Mec’ulün yeri neresi? 
Elcevab: Yersiz yerde. Meçhul olduğu için 
Mec’uldür. Ne vacibdir ne mahluktur. Berzahtır. 
Mesela: dünya var, ahiret var. Kabir ise alem-i 
berzahtır. Dünya mıdır, hayır. Ahiret midir, hayır.  
 
Eylemde bir misal: anne karnındaki çocuk. Ne 
dünyadadır ne de ahirettedir. Anne karnındayken 
anneye sorsan “kaç aylık?” diyecek ki dokuz aylık. 
Doğurduktan sonra sor, bir günlük diyecek. Hani 
dokuz aydı, nasıl sıfırlandı! Demek burada ama 
buralı değil. İnsanın ruhu da bedende ama buralı 
değil, anne karnındaki çocuk gibi. Anne karnındaki 
çocuk nasılsa bedendeki ruh da öyledir. Çocuk 
anneye benziyor mu? Erkek çocuk. Annededir 
ama anne değil. Buradadır ama buralı değildir. 
Anne karnında çocuk nasıl oluyorsa, odunun 
içinde nur duman nasıl oluyorsa, benim içimde de 

ses öyledir. İçerde ses yok ki, dışarıda. İstediğim zaman çıkıyor. Nerden çıkıyor? Sesin 
başı yok. Yani çıkartmak istediğim zaman yaratılıyor. Yok, içerde yok. Ses yok.  
 
Sen kaç yaşındasın? 18. 17 senen nerde? Sende bir nüshan var, o bilgi, hatırladıkların. 
O senin geçmişin değil. O, geçmiş nüshan. “Oku kitabını” denilecek sana. O senin 
hafızandaki fotokopisi. Nisbi ve itibari emirler, hatırladın. Senin koca 17 senen var. 
Neredeler? Nerde ise geleceğin de ordadır. Geçmişin nerde ise geleceğin de 
ordadır. Ne kadar ezber yaşıyoruz. Hani geçmişimiz vardı, nerde? Geçmişimizi 
gösteremiyoruz, geçmişimizin sahibi Allah nerde diye soruyoruz. Allah nerde? 
Geçmişim nerde ise! 
 
Benim bütün organlarımı her şeyi boşalt. Benim saçımın kılımın da içini boşalt. Her 
yerim tünel gibi içi boş olsun. İnce kartonplak gibi sathi olsun, kalın olmasın. Vurduğun 
zaman ses yapsın. Böyle bir kalıb düşün, benim o. Şu anda ben olan beni karıncanın 
yüzde biri kadar ufaltın. İçi boş olan kalıba koyun. Benden iki tane var bak. Biri içi boş 
kalıb olarak, diğeri de karıncadan ufak. Ufaltılmış halimle kalıbımda dolaşıyorum. 
Nerde olduğumu bilir miyim? Bazı yerlere gelir, koca tüylü tünellerden geçtim, 
mağaralardan geçtim, denizler vardı, okyanuslar vardı der. Kulağa Uhud dağı der. 
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Göze okyanus der. Karıncaya neredesin diye sorsan “Ben bendeyim” der. Doğru mu? 
Doğru. Buna “fihima fih” yani içim dışında, dışım içinde. Ağacın altındaki çekirdek de 
“içim dışımda” diyor. Meyvedeki çekirdek ise “dışım içimde” diyor. Kökteki 
çekirdek ile meyvedeki çekirdek ne ayndır ne gayrdır, ikisi de aynıdır. İkisini aynı ama 
farklı konuşuyorlar. Hangisi sensin? İkisi de sensin. İkisi de doğrudur. Ceylan abinin 
misali: dışarıdan baktığınız zaman araba şoförü götürüyor. İçeriye girin, şoför arabayı 
götürüyor.  
 
Namazda bende şöyle bir halet oluyordu. Kendimi küçültülmüş olarak bu bedende 
görüyordum. Küçük çocuk nasıl büyük bir evin içinde oradan oraya koşar, haylazlık 
yapar, anne-baba-abla diye pencerelerden bağırır. Ben de şu ağız penceremden 
konuşuyorum içerde aynı o çocuk gibi. Konuşan bu beden değil ki. Bu ağız oynuyor, 
siz zaten oynayanı görüyorsunuz. Ben ne ses’im ne de ağız’ım. Ağzım hoparlör. Ses 
burada gözüküyor ama biliriz ki orada tezahür ediyor, konuşan ama orası değil. Bu 
beden boş, içerde başka bir ben var. Şimdi bu cesedimi kainat kadar büyültün, o 
karınca ben oldum. Kainat büyük bir insan. Şu andaki ben karıncadan küçük olan 
ben’im. Şimdi ben neredeyim? “Ben bendeyim.” Muhyiddin-i Arabi bunu keşfetmiş. 
Münker Nekir sormuşlar ona: men Rabbüke? Cevaben demiş ki: “Biz bizdeydik, biz 
bize geldik, bizi bizden mi sorarlar?” Melekler şaşırmışlar. Bir keşf-el kubur anlatmış 
ki, Rab hikmet lisanıyla: onun sözleri yaşarken de anlaşılmıyordu, bırakın. Allah o 
kadar tatlı yani. Cücüğünü çıkarana kadar hesap sorun demiyor.  
 
Nokta-i Nazar: Sesimiz nereden geliyor dedik ya, Üstad 29.mektubda “Vücudunda 
adem, ademinde vücud var”.  
 
Bu cümleyi nasıl izah edeceğiz derdik. İşte bak ne güzel yerleşti. Dışarıda ses var ama 
içerde ses yok yani ademinde vücud var, vücudunda adem var. Ses vücud. 
 
Şecere-i hilkatin bizdeki karşılıkları; 
• Nur-u Muhammedî (asm) = Mec’ul à bunun bizdeki karşılığı  à Ene 
• Şecere-i hilkatteki Arş-ı Azam’ın bizdeki karşılığı    à Ruh 
• Levh-i Mahfuzun bizdeki karşılığı       à Dimağ  
• Arş’ın bizdeki karşılığı       à Kalb 
• Kürs’ün bizdeki karşılığı       à Nefis, 

Şeytan 
 
Sual: Kürs nedir? 
Elcevab: Henüz oraya gelmedik ama Allah Resulünün bir hadisinde şöyle buyuruyor: 
“bir çölü hayal et, onun içine bir yüzük at. Alem-i gabya göre dünya çölde atılmış yüzük 
kadardır. Alem-i gayb Kürs’e göre çöle atılmış yüzük kadardır. Arş’a göre Kürs çöle 
atılmış yüzük kadardır.” vs böyledir. 
 
Ders: 
Bugün ruhun dört vasfından Kanun-u emr tarafını konuşacağız.  
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Ruh Arş-ı Azam’da ve dört özellikle mahluk olmuş; 
 

 

 Ruh dört özellikle mahluk olmuş: 
1. Zîşuurdur                                        
(konuştuk) 
2. Zîhayattır                                        
(konuştuk) 
3. Vücud-u harici                                
(konuştuk) 
4. Kanun-u emr  (bugünkü konumuz)     
 

 

 

 
 

 
 
Ruh-u cevhere, vücud-u hariciyi getir, 
zîhayatı getir, zîşuuru getir, kanun-u emri 
getir à sarmala, bir gılaf-ı latif, bir beden-i 
misal sar ve bedene koy. 
 
Kanun-u emrin dışa vuruşları (sırasıyla) 
yani sıfatları à fıtrat-ı insaniyedir à 
istidadlar à kabiliyetler à meyiller à efkar 
ve tasavvurat-ı insaniye. 
 
Sual: İstidadlar ile kabiliyetler arasındaki 
fark nedir? 
Elcevab: Herkes doktor olma 
istidadındadır ama herkes doktor olma 
kabiliyetinde değildir. Herkes Alim olma 
istidadındadır ama herkes Alim olma 
kabiliyetinde değildir. 
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Kanun-u Emr: 
• Evvel ismine bakar 
• Eylem itibariyle à alem-i şehadette 
İbrahim as ve Adem as’a bakar 
• Nur ve Sikke’dir 
• Azrail as’ı ve Alem-i gaybı simgeler 
 
• Kökdeki çekirdeğe       à Sikke 
• Meyvedeki çekirdeğe   à Hatem 
• Ağacın zahirisine         à Mühür 
• Ağacın batınına           à Turra 
 
Ene’nin içinde iki sistemsiz sistemi var; 
Nur ve Mana…   
1. Nur à Vücud-u hariciye bakan 
yönüdür (Allahu nurus semavati vel ard) 
2. Mana à Allah’a bakan yönüdür 
 
“Allahu nurus semavati vel ard” à Allah 
sema ve arzın nurudur, yani su buzun 

nurudur. Su buzun nesi ise “Allahu nurus semavati vel ard” da böyledir. Veya duman, 
ısı, ışık à odunun nurudur. Buz sıfatıdır. Aynen öyle de: Allahu nurus semavati vel arz 
à O’nun dışa vuruşu sıfatlarıdır. Ruhun bir vasfı olan Vücud-u harici yani mahluk yönü 
à Ene’nin Nur yönünü gösteriyor. Ruhun diğer vasfı olan Kanun-u emrisi à Ene’in 
Mana yönüne bakıyor.  
 

                                                              

Mana yönü: 
à Kadere istinad eder, Program 
à Dışa vuruşu:  İlim ve Emr-i İlahiyye 
à İmam-ı Mübin 
 

Nur yönü 
à Kudrete bakar. Şu mevcudat Kudret ve 
İrade-i İlahiyedir. Gözükenler Kudret 
değildir, İradedir. Ortaya çıkmış, tercih 
edilmişler ama bunu tutan, bunun yapısı 

Kudrettir. Gördüklerimiz hep İradedir. Hiç kimse arabanın kilosunu görmez,sıfatını 
görür. 
à Vücud-u hariciye bakar 
à Dışa vuruşu: Kudret ve İrade 
à Hazır zaman yani yok olup var oluyoruz à Kitab-ı Mübin 
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Ruhun Vücud-u haricisi hem kudreti hem de kaderi almış, ikisi de var. İkisinin cem’i 
yani İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübinin cem’ine à Levh-i Mahfuz. 
 

Esma-i Zatiye dışarıya çıkıyor à 
Esma-i Fiiliye olarak gözüküyor. 
Sonra Kün Emr-i Ezelisiyle à 
Evamir-i tekviniyeyi yaratıyor.  
Evamir-i tekviniye à Mec’ulü 
yaratıyor. Mec’ul de à Kab-ı 
Kavseyn olarak ortaya çıktı. Kab-
ı Kavseyn de à Şeriat-ı fıtriye 
olarak gözüktü. Bu kainattaki 
Evamir-i tekviniye. Bizde de 
Evamir-i tekviniye var. Bizdeki 
Evamir-i tekviniyenin içinde neler 

var? 
 
Evamir-i tekviniye  à Meyil                 
                                 à İştiyak                
                                 à İhtiyaç                
                                 à İncizab 
 
Sual: Saika ve Şaika nedir? 
Elcevab: Bunlar duygudur. Üstad bunları beş duyguya eklemiş. Sem, basar, kelamın 
vs içine eklemiş.  
Kanun-u emr nedir diye tanımak adına başka bir örnek: 
 

Esma-i fiiliye à kainatın Evamir-i 
tekviniyesini yazıyor. Evamir-i tekviniye 
de à kanunları yazıyor. 
 
Kanunlar à ruhun vücud-u haricisinde 
işleyen sistemimiz. Ağacın programı gibi. 
Kanun bize daha yakın. Biz kanun 
(program) diyoruz ama arkasında 
evamir-i tekviniye var. 
 
Sözler 510: “…şu hükmeden 

kanunlar…onların dizginlerini ellerinde tutacak melaike denilen ibadullah olmazsa; o 
namuslara, o kanunlara bir vücud taayyün edemez.” 
 

• Kanunların dizginlerini tutan   à Meleklerdir.   
• Meleklerin de dizginini tutan   à Evamir-i tekviniyedir.  
• Evamir-i tekviniyenin de dizginini tutan  à Esma-i fiiliyedir. 

Bunlar her bir çekirdekte var. Çekirdekteki 
programın adıdır. Biz program diyoruz. İlmi 
tabiri ise programın arkası à Evamiri tekviniye. 
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• Esma-i fiiliyenin dizginini tutan  à Esma-i Hüsnalardır. 
• Esma-i hüsnaların da dizginini tutan à Esma-i İlahiyedir.  

 

 
Alemler ve temsilcisi dört büyük 
melek: 
Levh-i Mahfuzun temsilcisi    à Cebrail 
Arş-ı Azam’ın temsilcisi         à Azrail 
Kürs’ün temsilcisi                   à Mikail 
Arş’ın temsilcisi                      à İsrafil 
 

 

Üstad kainata İslamiyet diyor. Bu dördü aynıdır: 
1. Kitab-ı kebir-i kainat 
2. İnsan-ı ekber 
3. Kur’an-ı kebir-i kainat 
4. İslamiyet 

 
Maddi Hayat-ı Muhammediye (a.s.m): Alemler ve temsilcilerin adı cem’edilmiş à bu 
İslamiyettir. Buradan hulasalanmış İslamiyet. Bu da Ene’nin Nur tarafıdır. Bu da Maddi 
Hayat-ı Muhammediye asm’dır. Artık kitabda Maddi Hayat-ı Muhammediye asm 
okursan şöyle düşüneceksin: Levh-i Mahfuzu koy tencereye, Arş-ı Azam’ı koy 
tencereye, Kürsü koy tencereye, Arşı koy tencereye ve onların temsilcisi Azrail, 
Cebrail, Mikail, İsrafil koy, karıştır, hulasası à Maddi Hayat-ı Muhammediyye asm.  
 

• Hüviyet-i şahsiyem à Maddi Hayat-ı Muhammediyye asm’dır à Ene’nin Nur 
yönü 

• Mahiyet-i şahsiyem ise à Manevi Hayat-ı Muhammediyye asm’dır à Ene’nin 
Mana yönü 

 
 
İnsanın vicdanında dört tane sistem 
çalışıyor: 
1. Zihin 
2. Latife-i Rabbaniye 
3. İrade 
4. His 
 
• Zihin    à Dimağımızdaki akla bağlı 
• Latife-i Rabbaniye  à Ruha bağlı 
• İrade                       à Şuura bağlı 
• His                          à Hayata bağlı 
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İmanın alt yapısı ve Maddi ve Manevi Hayat-ı Muhammediyye asm: 
Zihni, Latife-i Rabbaniyeyi, İradeyi, Hissi, aklı, ruhu,şuuru ve hayatı à koy tencereye, 
karıştır à İman olur. Bu dahi kainatın Manevi Hayat-ı Muhammediyye asm’dır. 
Kainatın Vücud-u haricisi à Maddi ve Manevi Hayat-ı Muhammediyye asm’dır. 
Tekrar edelim: Ruhun dört hassası vardır: zîhayattır, zîşuurdur, kanun-u emr, vücud-u 
harici. Ruhun vücud-u haricisini à Maddi ve Manevi Hayat-ı Muhammediyye asm 
oluşturuyor. Maddi ve Manevi Hayat-ı Muhammediyye asm nedir dersek à İman ve 
İslamiyettir. İman ve İslamiyet yoksa, ruhumuzun vücud-u haricisi çökmüş demektir. 
İman ve İslamiyet nedir dersek à biri Nur, biri Mana denilir. 
 
Sual: Yukarıda Akıl, aşağıda Zihin yazıyor. Biri dimağ, biri de Vicdan oluyor o zaman? 
Elcevab: Evet, dimağ vicdanı besliyor. Ne ile besliyor?  
 

• Dimağdaki marifetullah à Vicdanın Zihin’e bağlı. 
• Dimağdaki İz’an               à Vicdandaki His’se bağlı. 
• Dimağdaki İltizam           à Vicdandaki İrade’ye bağlı. 

 
Dimağdan Vicdana, Vicdandan Dimağa aktarılan yer, karşılıkları: 
 
Dimağda  à İtikad  à Latife-i Rabbaniye   ß Vicdan 
                 à İltizam     à İrade                          
                 à İz’an        à His                            
                 à Akıl         à Zihin                         
 
Kalbin iki ayağı var: biri Dimağ, diğeri Vicdan. Kalbdeki mazhar-ı efkarı yani fikirleri 
dimağda gözükür. Elektrik ocağı düşün. Elektrik gelince orada ısı gözükür. Klima ve 
buzdolabında soğukluk gözükür. Kalbdeki hissiyatlar vicdanda, kalbdeki fikirler 
dimağda tezahür ediyor.  
 

• İslamiyet à iltizamdır, iman à iz’andır.  
• İz’an à hakkı kabul ve tasdik (Mektubat 34) 
• İltizam à hakka tarafgirlik, inkıyad ve teslim 
• İltizam eylem olduğu için vicdandaki karşılığı İrade.  

 
Sual: Dimağdan vicdana, vicdandan dimağa aktarma hangi vasıta ile oluyor? 
Elcevab: Bu çok harika bir soru. Bu soruyu ilk defa bana biri soruyor. Bunu Kelam 
dersinde konuştuk: tebahhur eden manalar, takattur eden manalar, tebahhur etmeyen 
manalar, takattur etmeyen manalar vardı ama bu ikisinin geçişini yapan sistem à 
Heva. Denizin herşeyi buharlaşmıyor. Buharlaşanın da hepsi yağmur olmuyor, kar 
oluyor, dolu oluyor, nem oluyor.  Aynen öyle de kalbde herşey tebahhur etmiyor. Buhar 
donarsa bulut olur, buluttan da takattur eder katre katre aşağıya iner. Takattur etmeyen 
de var. İşte o inenleri ve inmeyenleri tefrik edip besleyen yani kelama döken, ikisini 
birleştiren sistem à Hevadır. Hevada toplanıyor ve manaya elbise giydiren dimağdaki 
tahayyüle atıyor. Elbise, kelam demektir. Bu kelam ise üslub ile dışarıya çıkıyor.  
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Üslubun içeriği:  
• Etvar,  
• Ehval,  
• Akval ve  
• Ef’al. 

 
Dimağda  à İtikad  à Latife-i Rabbaniye   ß Vicdan 
                 à İltizam     à İrade                          
                 à İz’an        à His                            
                 à Akıl         à Zihin                         
 

Heva denilen sistem     Tahayyülde elbise   Elbise kelam       
burda toplanıyor            biçiliyor manaya       demektir   
 

 

Şu hareketlerim, mimiklerim, manaya göre vurgulamam, ses tonum, samimi olup 
olmadığımı konuşurken gösteriğim tavırlarım, bazı şeylere surat asmam veya gülmem, 
bazılarını onaylıyorum, bazılarını onaylar gibi tebessüm ediyorum vs. Resulullah 
asm’ın sadece konuşdukları ve sünnetleriyle değil, gördüğü hadiselere takındığı 
tavırlarda hadisdir. Görüp de karşı çıkmaması da sünnettir mesela. Konumuza 
dönüyoruz: 
 
İlmin kaynakları Emr-i Nisbi, Emr-i İtibari: İlim iki kaynaktan çıkıyor. Bir fiili, bir de 
infiali. 

• Fiiliden çıkana  à İnşa denilir 
• İnfialiden çıkana  à Haber denilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üslubla;  
        à Etvar 
        à Ehval 
        à Akval                     
        à Ef’al                                         
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Dışarıdan gelen: kedidir, köpektir, 
siyahtır, beyazdır, büyük binadır, 
küçük binadır, dindardır, kadındır, 
soğuktur, sıcaktır vs her şey à 
Emr-i nisbidir.  
 
Bunları içeriye aldık. Bize dayattı, 
emretti, içeriye girdi. İçerde biz onu: 
kültürümüzle, geleneğimizle, 
geçmişimizle, ilmimizle ve 
haletimizle değiştiriyoruz, 
çoğaltıyoruz, azaltıyoruz, 
kesiyoruz, biçiyoruz, halden hale 
sokuyoruz, bunun adı da à Emr-i 
itibari.  
 
Emr-i nisbi + Emr-i itibari à cem’i 
İlimdir. İlmin bir ayağı hariçtir, diğer 
ayağı da dahildir. Fikirden harice 
in’ikas eder fiile geçerken. Buna 
İnşa denilir. Menşei fikirdir. İnfial 
ise hariçten dahile intikal eder. 
Buna Haber denilir. Menşei 
hariçtir. 

 

İrade à Evamir-i tekviniyeyi 
çıkartıyor.  Evamir-i tekviniyeden 
à Kitab-ı Mübin çıkıyor. İlim à 
Emr-i İlahiyi çıkartıyor 

Emr-i İlahiden à İmam-ı Mübin 
çıkıyor. 
Kitab-ı Mübin à hazır zamana 
bakar 
İmam-ı Mübin à geçmiş ve 
geleceğe bakar.  
 
Anda olan her şey Kitab-ı Mübin’dir. 
Aynı anda İmam-ı Mübin oldu. 

Zenginlik olsun diye farklı yerlerden giriyorum. 
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İlim à emirdir, İmam-ı Mübine bakar. 
Kudret à İradedir, Kitab-ı Mübine 
bakar. İlim à Hikmet olarak gözükür. 
Kainatta Nizam olarak gözükür. Kudret 
à İrade olarak gözükür. Kainatta Mizan 
olarak gözükür. 
 
İmam-ı Mübin à Evamir-i tekviniyedir. 
Kitab-ı Mübin à Ayat-ı tekviniyedir. 
 
Elma ayettir. Kur’an’dakiler de ayettir.  
Elmaya à ayat-ı tekviniye, Kur’ana à 
evamir-i tekviniye.  
 

Rafdaki Kur’an mushaftır. Orda şekillenmiş, o surettir. Kur’anın suretidir.  
 
Kur’anın à Sureti           à Mushaftır 
                 à Kanuniyeti à İnsandakidir 
                 à Hakikatı       à Levh-i Mahfuzdadır 
                 à Mahiyeti     à Allah’dadır 
 
Kelam sıfatından gelen Kur’an dimağımızı inşa ediyor. İnşa olunan dimağdan 
kalbimize inince, kalbimiz ihya oluyor. Kalbe, iman ziyası giriyor. İmanla nurlanan kalb, 
dimağı nurlandırıyor. Kalble nurlanan dimağ ise mevcudatdaki elma, armut denilen 
ayat-ı tekviniyeyi okuyor.  
 
Çok önemli: Kelam sıfatından gelen Kelam-ı İlahiyyeyi Cebrail ve Peygamber lazım. 
Cebrail ve Peygamber ile gelen Kelam-ı İlahi ile dimağımız inşa oluyor, kalbimiz ihya 
oluyor ve kalbimizde iman ziyası oluyor. Kalbimizin ziyasıyla dimağımız nurlanıyor. 
Nurlanan dimağ à peygambersiz, Cebrail’siz kainattaki ayat-ı tekviniyeyleri okuyor. 
İşte bu şumüllü ilham. İki ayet ile muhatabız. Biri Kelam sıfatından gelmiş, diğeri İrade 
sıfatından gelmiş. Kelam-ı İlahi ile inşa ve ihya oluyoruz yani iksirlenip mayalanıyoruz, 
sonra dönüyoruz İrade sıfatından gelen kainattaki ayat-ı tekviniyeleri peygambersiz, 
Cebrail’siz okuyoruz.  
 
Tekrar kalbe dönünce Kelam sıfatından İlim sıfatına geçtin.  
 

• Kelam sıfatından à Kur’an à Cebrail à Peygamber asm à Evamir-i 
tekviniye à Ene’nin Mana tarafı 

 
• İrade sıfatından à Ayat-ı tekviniye à Ene’nin Nur tarafı 

 



 
İnsanlığın Serüveni-26 Kanun-u Emr______________________________________ 

 15 

İrade sıfatından gelen ayeti okurken peygamber yok, melek yok, kitap yok. Kendisi 
kitap çünkü. Kainat à Kur’an-ı kebir-i kainattır. Kur’an-ı kebir-i kainat + İnsan-ı ekber 
+ İslamiyet à bu üçü aynıdır.  
 
Sual: Dimağ ile ayat-ı tekviniyeyi nasıl okuyoruz? 
Elcevab: Dimağın yedi mertebesi var. Vahiy beş mertebesine vurur. Diğer iki 
mertebesi olan tahayyül ve tasavvur herkesin küçük dünyasıdır.  
 
Kelam sıfatından gelen vahiy Cebrail as ve Peygamber asm ile dimağı iksirledi, inşa 
etti. Dimağdaki itikaddan kalbe inerse amel ederek yani itikad amele dönüşürse, kalbi 
mayalar, kalb ihya olur, iman olur. Kalbdeki iman à ziyadır. Bu iman ziyası geri 
dönüyor ve dimağı nurlandırıyor. Nurlanan dimağ ile elma, armut, kedi, köpek, deniz, 
dağ denilen ayat-ı tekviniyeyi peygambersiz, cebrail’siz okuyor.  
 
İtikad dimağdadır, iman kalbdedir. Sözler 142 de neden ehl-i iman diyor, çünkü 
İslamiyeti yaşadığı için. İslamiyet eylemdir, inanmak değildir. Namaza inanmak değil 
namaz kılmak. İkinci guruba itikad ettiği gibi yaşamadığı için haps-i ebedi deniliyor. 
Yani itikad etti, amel etmese imana dönüşmüyor.  
 
İslamiyet eylemdir. Namaz yok, oruç yok. İmansız İslamiyet, İslamiyetsiz de iman 
olmuyor. İşarat-ül İ’caz sayfa 83 de: “Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla 
meleke haline getiren ancak ibadettir.” Ayrıca yine İşarat-ül İ’caz da sayfa 149 da: 
“…amelin imana dahil olmadığına ve amelsiz imanın da kafi gelmediğine delalet ettiği 
gib…”  Şualar sayfa 285 de: “Din yalnız iman değil, belki amel-i salih dahi dinin ikinci 
cüz’üdür.”  Mektubat sayfa 34 de: “gayr-ı müslim bir mü’min.” Ve bunun diğeri olan 
gayr-ı mü’min bir müslim. Bunların ikisinin kurtuluşu yoktur. “La ilahe illallah” dese 
“Muhammedür resulullah” demese, olmuyor. (Mektubat 335).  
 
13.03.2017                                                                                      Zeytinburnu /İstanbul 
 



İnsanlığın Serüveni-27 
Levh-i Mahfuzun bizdeki karşılığı olan Dimağ 

 
İnsanın serüveni: insan nereden gelmiş, nasıl gelmiş, nerden ne almış? Şecere-i 
hilkatten Ene’yi konuştuk, Nur-u Muhammedîyi konuştuk, sonra Arş-ı Azamı konuştuk. 
Nur-u Muhammedî bizde Ene, Arş-ı Azamın bizdeki karşılığı ruhtur. Ruhun zîhayatını, 
zîşuurunu, kanun-u emr ve vücud-u hariciyi işledik. Ruhun mahlukiyeti tamamlandı. 
Bunu bedene yani alem-i şehadete uygun hale getirilmesi, alem-i şehadette yaşaması 
için, iki tane muamele yapılmış. Bir gılaf-ı latif, bir beden-i misali ile sarmalamış. Sonra 
cesede koymuş. Gılaf-ı latif ve beden-i misali à Bir üst beden, bir alt beden. Bugün 
Levh-i Mahfuzu konuşacağız. 
 
Nasıl ki bu beden iki ayakla duruyor. Biri olmazsa düşer, aynen bunun gibi kalbin de 
iki ayağı var. Bir ayağına ma’kes-i efkar deniliyor yani kalbdeki fikirlerin, ilimlerin, 
malumatların, zanların, vehimlerin vs lerin ortaya çıktığı yer à Dimağ. Elektriğin ışık 
hakikatı volfram telinde ortaya çıkıyor. Eğer demir teline gitse, elektrikteki ısı ortaya 
çıkacak. Sıcaklık da elektrikten, ışık da elektrikten, klimanın soğukluğu da elektrikten, 
binaya yük kaldırıyor çalaskal da elektrikten vs milyarlarla cihazlar çalışıyor hepsi 
elektrikten. Elektriğin sonsuz sıfatları var. Soğukluk sıfatı klimada gözüküyor. Sıcaklık 
sıfatı elektrik ocağında gözüküyor. 

 
Aynen öyle de kalbin temelde iki sıfatı var. İlim, fikir vs kalbin bedenini 
ayakta tutan bir ayağı Dimağ yani ma’kes-i efkar. Kalb bedenini ayakta 
tutan ikinci ayağı mazhar-ı hissiyatı, mahşerin küçük bir provası olan 
àVicdan. 
 
Sual: Lümme-i şeytaniye ve Latife-i insaniye nedir? 
Elcevab: Lümme-i şeytaniye kalbe yakın olan bir sistem. Nerde 
olduğunu görelim: 

 

Kalbin bir ayağı olan dimağ ve diğer ayağı olan 
vicdan ve Latife-i insaniye içinde bir birim. 
“İnsan bu dünyaya insan olmaya gelmiş, insan 
olarak gelmemişiz.” Latife-i insaniye müstakil 
bir birimdir. Yeri kalbin içinde. Lümme-i 
şeytaniye de bir sistemdir ama kalbin dışında, 
kalbe yakın. 
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Ene, ruh, kalb, dimağ ve vicdanın açılımı ve bunların Şecere-i hilkatteki 
karşılıkları; 

 
                      Ene 
                              
                      Ruh         Arş-ı Azam 
                             
                     Kalb         Arş 
                
           Dimağ          Vicdan 
 
     Levh-i Mahfuz         Daire-i ilim 
                                     Daire-i hayat      cem-ül cemi 
 
Ruh à kırmızı, dimağ à mavi, kalb à pembe. Kalb 
aşağıda, dimağ yukarıda. Oysa dimağ, kalbin bir şubesi 
idi. Vücudumda da kalb göğüs kafesimde, dimağ 
kafamda.  
 
Kalbin aşağıda, dimağın yukarıda olmasının iki 
sebebinden bir tanesi: sistemde böyle var. İkinci sebebi: 
vahye ilk muhatab dimağdır, kalb değildir.  
 
 

 
Dimağ àİtikad 
            àİltizam 
            àİz’an                 Umumi dünya 
            àTasdik 
            àTaakkul 
            àTasavvur       herkesin umumi dünya içinde 
            àTahayyül               hususi dünyası 
 
Umumi bir dünya var, onda yaşıyor zannediyor oysa herkes kendi hususi dünyasında 
yaşıyor. Orası tahayyül ve tasavvur. İlham, kalbde bulunan Latife-i insaniyeye gelir. 
Vahiy, taakkulden giriyor ve beş mertebedir (Şualar 125). Tahayyül ve tasavvur umumi 
dünya içerisindeki hususi dünyamız. Milletin yüzde doksanı umumi dünya zannettiği 
kendi hususi dünyasında yaşıyor. Umumi dünyadan haberi yok. Vahye ne kadar 
muhatab ise, o kadar umumi dünyadan haberi olur. Hepimiz dahiliz buna. Dimağımızın 
taakkulü ne kadar vahye muhatab ise, insan o kadar umumi dünyaya giriyor.  
 
Sual: İhtar nereye geliyor? 
Elcevab: Sıralayayım:  
 

Vahyin girişi ve 
muhatabı 
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Vahy-i sarih à Vahy-i zımni à Şümullü ilham à İlham à Sarahat à Delalet à 
İşaret à Rumuzat à İma 
 
Vahy-i sarih-Vahy-i zımnî; Vahy-i sarih; kelam sıfatından gelen sarih ayet-i kerimeler, 
Kur’an-ı Kerim, Allah’ın dedikleri. Vahy-i zımni; anlattıklarının içerisinde olup anlatmak 
istedikleri. Bu da ayetin içinde. Mana meratibleri. Hadis-i Kudsi ve Hadis-i şerifler 
oradan gelir. O zaman Kur’an’ın anlatmak istedikleri fazladır anlattıklarından. Vahy-i 
sarih ağacın çekirdeği ise, Vahy-i zımni içindeki detaylar yani dalı böyle olacak, kokusu 
böyle olacak vs bunları Kur’an sarih anlatmıyor. Anlatsa dev kütüphane kadar bir kitab 
olur.  
 
Farklı meyve ağaçların çekirdeklerini dizelim mesela bir elma çekirdeği, bir portakal, 
bir armut, bir incir vs bunlar harftir. Her bir çekirdek harftir. Harflerin bir araya 
gelmesiyle “Elhamdülillahirabbilalemin” ayeti olur. Nasıl ki bütün çekirdekler farklı, elif, 
lam, he, vav bunlar da aynı çekirdek gibidir. Hepsi bir ağaç gibi, içerisi farklı. Her bir 
harf bir alemin simgesidir, 28.000 alemin simgesidir. Mesela Latife-i insaniyeyi vav 
simgeler, anne karnındaki çocuğa benzer. Bir nun hakkında belki üç dört saat dersim 
vardır. Mesela ves-ves-e, vav ve sin. Vesvese niye bu iki harfin üzerine bina edilmiş? 
Dikkat edin, vav insana, sin şeytana bakıyor. Bir tanesi toprağı simgeler, bir tanesi 
ateşi simgeler. İkisi ateş unsuru. O ateş unsuru olmazsa bitki neşv-ü nema bulmaz.  
 
Sual: Arıya ne vahy ediliyor? 
Elcevab: Vahy-i zımni. Yedi tane vahiy var:  

1. Allah peygamberlere vahy ediyor 
2. Peygamber değil ama insana vahy ediyor (Musa as annesine “çocuğu nehire 

bırak dedik”) 
3. Meleklere 
4. Göklere 
5. Cinlere 
6. Çekirdeklere ve tohumlara vahy ettik deniliyor 
7. Hayvanlara vahy ettik deniliyor 

 
Konumuz vahiy değil, buna Dimağ dersinde bakarsınız. Konumuz: Kalbin iki ayağı var. 
Bir tanesi Dimağ, bir tanesi Vicdan. Dimağın kalbden yukarda olmasının bir sebebi 
bedende de böyle olması, iki vahye ilk muhatab olduğu için. Vahiy geldiği zaman ilk 
önce insanın dimağına hitab ediyor. Kalbine hitab etmiyor. Vahy-i sarih ve vahy-i zımni, 
dimağa hitab eder. İlhamlar kalbe hitab eder, Latife-i insaniyeye. Şümullü ilham sana 
bana gelmez. Asrın imamlarına gelir. İlham ise sana bana gelir.  
 
Levh-i Mahfuzun bizdeki karşılığı à Dimağ.  
Levh-i Mahfuzun üç tane defteri var: 

1. İmam-ı Mübin 
2. Kitab-ı Mübin 
3. Levh-i mahv ve isbat 
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Dimağın yedi mertebesi var. Beş mertebesi vahye muhatabtır. İki mertebesi kişilerin 
özelidir. Sokaktaki insanın umumi dünyadan haberi yok. Nurcuların da yüzde yetmiş 
sekseni de umumi dünyadan haberi yok. 1- Risale-i Nuru kabul ederek ve anlayarak 
okuyan ve 2- ehl-i tefekkür olanlar umumi dünyadan haberi olur. Beş mertebedir. En 
zirve umumi dünyaya geçenler ise enfüsçülerdir. Onların en büyük alametleri: 
kuşatıcıdırlar, kucaklayıcıdırlar, itmezler, tenkid etmezler, herkese bir yer bulurlar 
aleminde. Herkesin bu alemde yaşamasını kabullenirler ve herkesin bir vazifesi var 
hatta şeytan bile yaşaması lazım, “Allah belanı versin” diyerek onu ortadan kaldıracak 
temennilerde bulunmazlar. Üstad Hazretleri bir afaki delil iki enfüsi delil diyerek, enfüsi 
aleminde dibi yok, çok meratibleri var. 
 
Sual: Risale-i Nur’da “hususi ve umumi dünyasını karıştırırsa dalalete düşer” deniliyor, 
bu dimağdaki mi oluyor? 
Elcevab: Evet, sana bakan der ki: “zavallı, bu binaya tıkılmış kalmışlar, beyinlerini 
yıkamışlar.” Doğru diyor, çünkü kendisi sıkışmış kalmış kendi hususi dünyasında. Basit 
bir dünyası var: mide ve uçkurluğu. Bu tahayyülü ve tasavvurudur. Düşündükleri ve 
hayal ettikleri, başka bir şey yok. Düşündüğünü ve hayal ettiğinin peşinde koşar, başka 
bir şeyi yoktur. Köpek, gibi, hayvan gibi. Bu hususi dünya umumi dünyaya karışırsa, 
dalalete düşer. Umumi dünya böyledir zanneder. Umumi dünyaya giriş kesinlikle vahiy 
ile mümkündür. Vahyin muhatabı taakkuldür. Aklı muhatab ediyor, başka yok.  
 
Levh-i Mahfuzun bizdeki karşılığı dimağdır, vicdanın bizdeki karşılığı daire-i ilim 
ve daire-i hayat.  
 

 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Evvel, Ahir, Zahir, Batın; 
İmam-ı Mübin à İlim ve emiri tazammun eder 
 
İlim à Evvel ismine bakıyor à ağacın kökündeki çekirdeğe bakar à sikke-i tevhidi 
taşıyor, bütünsel, sistemi cem’etmiş. (tevhid=farklılıkların cem’i) 

Vicdan 
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Emir à Ahir ismine bakıyor à hatem-i vahdettir à meyvenin kalbinde bulunan 
çekirdekler ile beyan ediliyor.  Burada da farklılıklar cem’edilmiş ama sistemin sonudur. 
  

• Ağacın çekirdeği à Evvel ismine à buna Sikke denilir. 
• Ağacın meyvesi à Ahir ismine à buna Hatem denilir. 

 

Kitab-ı Mübin à İrade ve kudreti 
tazammun eder 

İrade à Zahir ismine bakar à ağacın 
şekli, çekirdeklerde ağaç 
gözükmüyordu, burada ortaya çıktı, bu 
ehemmiyetli bir farktır. Unutmayın, 
gözüken kudret değildir, iradedir. Hem 
kişinin hem Allah’ın iradesi. Allah’ın 
iradesi budur yani görünen varlık à 
mühr-ü ehadiyet. 
 
Kudret à Batın ismine bakar à 
iradenin batın tarafı, yani ağacın içindeki 
makinalar, sistem à turra-i vahdeti 
anlatır. 
 
Bundan sonra Turra anlatınca à hemen 
batına geçeceksiniz. Mühürü anlatınca 
à zahire geçeceksiniz. Sikke anlatınca 
à köke geçeceksiniz. O zeminde 
düşüneceksiniz. Hatem dediği zaman à 

ağacın meyvesini düşünüp tefekkür edeceksiniz. Yani parmağını oraya koy, orda 
tefekkür et.  
 

 

Temessül, Teşahhus, Tezahür, Tereşşuh; Çekirdekten ağaç olma yönüne à 
temessül. Üstad şöyle anlatıyor: kökteki çekirdekteki program ağacın gövdesinden 
gidip de kablodan bilgi aktarımı olmuyor. Kökteki çekirdekteki bilgi dalın sağına, 
soluna, altına, üstüne gövdeyi kullanmadan temessülat, dalgalarla yayıyor. İnsanoğlu 
bilmiyor bunu. Teşahhus ise -ağacı hayal edin, şahıslansın, ayva mıdır, muz mudur- 
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meyveye şahıslanmasına à teşahhus denir. Çekirdekten ağaca doğru temessül ama 
gözüken ağaç, zahir olmuş à tezahür denilir. Batın tarafı reşhalarla dolu yani sistemin 
her bir birimi: su basma makinası, fotosentez makinası vs birçok cihazlar var à 
tereşşuh denilir. 
        

 

Bunları bilemezseniz de şunu mutlaka bileceksiniz: İman-ı Mübin denilince, ilim ve 
emir. Biri kökteki çekirdek, bir tanesi de meyvedeki çekirdek. Kitab-ı Mübin, kudret ve 
irade. Ağacın zahirisi ve batınısı.  
 

Zenginlik katalım: 

•  İmam-ı Mübin; ilim ve irade.  
•  Kitab-ı Mübin; irade ve kudret. 
 
İlim ortaya çıktığı zaman à hikmet olarak 
gözükür à Risalede Nizam diye ifade edilir. 
 
Kudret à irade olarak gözükür à buna da 
Mizan deniliyor.  
 
Rahman suresinde dört defa “mizan” kelimesi 
geçiyor.  
 
Şimdiki söyleyeceğim çok önemli:  
Allah’ın iki şekilde konuşması var. Bir Kur’an 

ile, Kelam sıfatından geliyor. (7-8 Dimağ dersinin hulasasını yapıyorum). Kelam sıfatı, 
evamir-i tekviniyeyi tazammun ediyor ve dimağımıza giriyor. Allah’ın ayetine dimağ 
muhatab oldu. Dimağımızı inşa edip iksirledi, dönüştürdü. Dimağ, vahiy ile dönüştü ve 
itikad oldu. İtikadını eyleme dönüştürdü, aşağıya iman oldu. İtikad à imana dönüştü 
yani iman=İslam. İslamsız iman, olmuyor. Tekrar: kelam sıfatından gelen ve evamir-i 
tekviniyeyi tazammun eden Kelam-ı İlahi dimağımızı inşa edip, iksirleyip, itikadımızı 
getirdi, İslamiyetimizi yaşadık, kalbimize iman ziyası oldu. Kalb ihya olup mayelendi. 
İman ziyasıyla ziyalanan bir kalb dönüyor dimağı nurlandırıyor. Kalbdeki iman ziyasıyla 
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nurlanan dimağ à irade sıfatından gelen, ayat-ı tekviniyeyi tazammun eden, Allah’ın 
ayetleri olan kedi, elma, armut, dağ, tepe ayetlerini okuma makamına çıkıyor. 
Mevcudat ayetlerini okumak için ne Kur’an var, ne peygamber var. Mevcudat ayetleri 
irade sıfatından gelip ayat-ı tekviniyeyi tazammun ederek, elma-armut vs 
muayyenleştikleri ve onun üzerine bindirilmiş meratibleri à vahy-i zımni orda. Kelam 
sıfatındaki mana mertebesini İrade sıfatından gelen mevcudatla ayetlerin içerisindeki 
manaları çıkartıyor. Yani Risale-i Nurla mevcudatı tefekkür edince meratibler çıktığı 
gibi.  
 
İnsan kelam sıfatından geleni anlamak için Peygamber ve Cebrail var. İnşa oluyor, 
ihya oluyor, iksirlenip mayalanıyor. Öyle bir makama çıkıyor ki irade sıfatından gelen 
ayetleri Peygambersiz, Cebrailsiz, vahiysiz onun manalarını çıkarıyor. Bir ağaç bir 
müfessir gibi, bir alim gibi Allah’ı tefsir ediyor. O vahy-i zımni, işte içerisindeki mana 
mertebelerinin çıkmasına sebebiyet veriyor. Asrın imamı öyle bir makama geliyor ki 
şümullü ilhama mazhar oluyor. Şümullü ilham şu demek: bütün insanları içine alacak 
ilham. Risale-i Nur à şümullü ilhamdır. İlham hepimize geliyor. Senin aleminde neler 
oluyorsa şu anda, ilhamdır.  
 
İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Levh-i Mahfuz; Mevcudat à Kitab-ı Mübindir, ayetler. 
Bu mevcudatın evveli ve ahirisi à İmam-ı Mübindir. Mazi ile istikbale bakıp halde var 
olana Kitab-ı Mübin denilir. Mazi ve müstakbeli tazammun eden à İmam-ı Mübin. 
Hazır zamanı, an be an cem eden à Kitab-ı Mübin. Bundan sonra ayat-ı tekviniye 
denilince pergeli mevcudata koyacaksınız. Evamir-i tekviniye denildiği zaman Kur’an-ı 
Kerim merkezli düşüneceksiniz.  
 
Levh-i Mahfuzu direk Ene’ye bağlarsak, ne olur? Ene’nin iki tane yönü vardı. Bir tanesi 
Nur, bir tanesi Mana yönü.  
 

• Nur yönü  à Kitab-ı Mübin.  
• Mana yönü  à İmam-ı Mübin yönüdür.   

 
Tabi bağlarsak yoksa kalb var, ruh var, Şecere-i hilkat. Burada değişik yöntemlerle 
Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübini anlamanızı istiyorum. İkisinin cem’i de Levh-i Mahfuz. 
 

 

Ene’nin Allah tarafına Mana denilir, 
mahlukat tarafına Nur denilir. “Allah-u 
nurussemavati vel ard” yani varlık, vücud-
u harici tarafına Nur denilir.  
 
Her şeyin iki yönü var. Bir Allah yönü, bir 
de mahlukat yönü. Ene ikisinin 
berzahıdır.  
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 Arş-ı Azam 
                                         İmam-ı Mübin tarafı 
                    Levh-i Mahfuz 
                                         Kitab-ı Mübin tarafı 

      Arş 
 

• Levh-i Mahfuzun Arş-ı Azama bakan yönü à İmam-ı Mübin à Allah’a bakan 
yönü 

• Levh-i Mahfuzun Arşa bakan yönü à Kitab-ı Mübin à mahlukata bakan yönü 
 

İlim ve emir                                               Kudret ve irade 
 
      İsm-i evvel ve ahir                                     İsm-i zahir ve batın   
 

   Nizam                                                                Mizan 
 
     Mebde ve münteha                                          Zahiri sanatlı bir elbise 
 
        Asıl ve nesle                                                    Bir hulle 
 
    Mazi ve müstakbel                                    Batını intizamla çalışan makine 
 

Çekirdek                                                     Ağacın zahiri 
 
        İmam-ı Mübin                                                        Kitab-ı Mübin 
 

                                    Levh-i Mahfuz 

                                  

Sual: Levh-i Mahfuzun üçüncü defteri olan Levh-i mahv ve isbat nerede, niye onu 
konuşmadık? 
Elcevab: Levh-i mahv ve isbat şu an konuştuğumuz yerin çok daha aşağısında. Oraya 
henüz gelmedik. Şecere-i hilkatte sıralama şöyle: Ene à Arş-ı Azam à Levh-i Mahfuz 
(biz buradayız şu an, burayı konuştuk) à Arş à Cennet-Cehennem à Daire-i ilim à 
Daire-i hayat à Kürs à Levh-i mahv ve isbat…vs. 
 
Levh-i mahv ve isbat, Levh-i Mahfuzun nesidir biliyor musun? Ankara başbakanlık. 
Edirne, Kapıkule Türkiye’nin son hududu. Oradaki memur Ankara’ya bağlı. Tır 
hududdan dışarı çıkacak, Ankara’dan geliyor ama Kapıkule’de ve Bulgar hududunda, 
Türkiye’nin çıkışı ve Bulgar’ın kabulü, ikisinin şartları gelirse, tır dışarıya çıkar. Kapıkule 
Levh-i mahv ve isbattır. Şartlar tahakkuk ederse. Zamanın hakikatıdır, mekanın da 
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hakikatıdır. Zaman ve mekan orada oluşuyor. Şartlar gelmeyince, tır geri gidiyor. Soru 
sorunca ilim ortaya çıkıyor.  
 
Sual: Kader sadece İmam-ı Mübin midir? 
Elcevab: İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübinin cem’i kader değil, Levh-i Mahfuz. Bu 
mevcudat Kudrete istinad eder, vücud-u haricisi. Fakat yazılımı, programı ilimdir. 
Kader, ilim nev’indendir. Kudret nev’inden değildir. Kudret nev’inden olsaydı, cebir 
olurdu. Kader “yap” emri değil, “yapacak” bilgisidir. Bizim dışımızda kaderin hükmü var. 
Hep hayırdır. Kimin çocuğu olacağım, nerde olacağım vs.  
 

 

Size bir şey anlatayım, şaşıracaksınız. Bu yeni bulunmuş, bir veya iki yıllık bir hadise 
gibi ama gizliyorlar. Bana yurtdışından (Amerika) telefon açtılar. Bir insan “elini oynat” 
dediği zaman, ilk önce insan elini oynatıyor sonra “elini oynat” komutu çıkıyor. Bizim 
şimdiye kadar olan bilgimizi alt üst ediyor. Bizim bildiğimiz hep şu idi: ilk önce “elini 
oynat” kararı alınır beyinde sonra el oynar. İnsanların beynini cihaza bağlamışlar. 
Komut veriyorlar, elini sağ yap, sol yap. İlk önce yapıyor sonra beyin komut veriyor 
“sağ yap” ama el yapmıştır. Tam 0.5 saniye sonra komut veriyor. Olumsuzlarda ise 
tam tersi oluyor. Olumsuzu “yap” denilince tam yapacakken vazgeçiyor. Komut 
dışardan gelmiyor, beyinden geliyor. Bu bizde ne demek biliyor musunuz? Hayırlı 
işlerde isteyen Rahmet-i İlahiye, halkeden Kudret-i Rabbaniye. Namazsızlığı isteyen 
nefs-i insaniye. Hayırsız şeylerde yani “yapma” larda insanın kendisi istiyormuş. Yani 
komutu verdikten sonra yapmıyormuş. Şu anda beşer allak bullak. Bizim dışımızda 
bize hükmeden kimdir diye onu araştırıyorlar.  
 
Hayırlı işlerde hep önce yapıyor sonra komut geliyor. “Yap” diye beynimizden komut 
gelmeden önce bize kim komut veriyor? Olumsuzluklarda öyle değil. Mesela içki 
yapmak değildir. Yapmamanın tersidir. Neticesi dimağı iptal etmek olduğu için 
ademidir. Bütün ademi ve yapmamalar insan kendisi isteyerek yapıyormuş. Kendisi 
engel oluyormuş. Aslında herşeyi bıraksa sistem olacakmış. Yapmamalarla müdahele 
edip yapmamalar oluyormuş. Hiç karışmasan yapmalar oluyormuş.  
 
Hayırda eli kısa diyor Üstad. İsteyen Rahmet-i İlahiye, halkeden Kudrte-i Rabbaniye. 
İnsan olaylar bittikten sonra sahiplenebilir. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile (Sözler 
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464). Kader Risalesinden söylüyorum. Olan hadiseyi kendisi yapmıyor. Olan hadiseyi 
sahipleniyor ve kendisi yapmış gibi sevap alıyor. O zaman olan hadise zaten olmuştur, 
sen istememişsin.Var olanı istiyorum deyince, senin oluyor. Ruh namazı istiyor, zaten 
kılacak ruh. Kılmamak insanındır. İnsan kendisini bıraksa namaz kılıyor.  
 
Bu da Levh-i Mahfuzun detayı, Risalede geçiyor: 

 

Ağaç mektubsa;  
• Çiçekleri  à Mühür à İsm-i Zahir 
• Meyve  à Hatem à İsm-i Ahir 
• Yaprak  à Turra à İsm-i Batın 
• Tohumlar, kökler à Sikke à İsm-i Evvel 
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Alemlerin yani Şecere-i hilkatın vücud-
u haricileridir bunlar. 

Ayat-ı tekviniyenin alt yapısı: intizam, 
nizam, mizan, tasvir, tezyin, imtiyaz. 
 
Hayat-ı maneviye kaderin alt 
yapısıdır. Tencereye kainatın 
intizamını, nizamını, malumiyeti, 
meşhudiyeti, taayyünü, evamir-i 
tekviniyeyi atın, karıştırın à kainatın 
kaderi. Bunlar kaderin alt yapısıdır. 
 

Hayat-ı maddiye ise altı tane sırdır. Hayat-ı maddiyeyi Sözler’de ve Şualar’da anlatır. 
“Allah kainata dokunmadan nasıl Ol derken oluyor?” Altı tane sırdan oluyor. Allah Ol 
der olur. Nasıl olur? Allah kainatı kurarken intizam, muvazene, mukabele, şeffafiyet, 
itaat, nuraniyet sırrı ile yapmış, sistemi kurmuş. Bir üçyüzbin tonluk gemiyi ister bir 
büyük adam ister bir çocuk düğmeye basdığı zaman gemi çalışır. Geminin 
çalışabilmesi için bir tane pistonu bir insan büyüklüğünde ve daha da büyük olması 
lazım .  
 
Biraz önce konuştuklarımızı alemlere uygulayalım: 

• Arş-ı Azam  à Ruh 
• Levh-i Mahfuz à Dimağ 
• Arş   à Kalb 
• Daire-i ilim + Daire-i hayat à Vicdan 
• Kürs   à Nefis ve şeytan 
• Levh-i mahv ve isbat à Yazar bozar tahta 
• Berzah  à Vefat edenler orada kıyametin kopmasını bekliyorlar. 

 
Şahsiyet-i Muhammedî, Mahiyet-i Muhammedî, Manevi Hayat-ı Muhammedî, 
Hakikat-ı Muhammedî (a.s.m); Şimdi Risalede geçen tabirleri konuşacağız: 
Mec’ulden en aşağıya kadar giden yeşil oku takip et à Allah var iken hiçbir şey yoktu. 
Allah Nur-u Muhammedî asm’ı ve oradan çıkan bütün alemleri yarattı. Bir çınar ağacını 
hayal et. Bir de o ağacın çekirdeğini hayal et. Bu ikisi yani ağaç ve çekirdeği dahil à 
Şahsiyet-i Muhammedî asm. Sırf ağaca bak, çekirdeği sök ve at yani çekirdeksiz ağaç, 
çekirdeği görmüyoruz. Ağacın adı à Mahiyet-i Muhammedî asm. 
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Kainatın ruhunu çıkart, Şecere-i hilkati 
sırf akıl olarak düşün, akıl cihetiyle bak, 
ruhsuz ağaç à Manevi Hayat-ı 
Muhammedî asm. à İmam-ı Mübin 
oluyor. 

Şimdi sırf kalbi esas alalım, aklı çıkaralım 
à Hakikat-ı Muhammedî asm denir.  
 
Hakikat ile mahiyet arasındaki farkı 
anladık mı? Kainatı kalb merkezli 
düşünürsek, Hakikat-ı Muhammedî asm 
diyeceğiz. Kainatı akıl merkezli 
düşünürken, Manevi Hayat-ı 
Muhammedî asm diyeceğiz. Hakikat 
esmaya baktığı için zaten Arş’a 
koyacağız. Çekirdek ve ağaç 
düşünürsek, Şahsiyet-i Muhammedî 
asm. Ağacı çekirdeksiz ama ruhu var 
olarak düşünürsek, Mahiyet-i 
Muhammedî asm.  
 

 

Nur-u Muhammedî 

 

    Arş-ı Azam  

 

Levh-i Mahfuz  

                                                                          

          Arş                                                                                          

                                                                                                                         

   Daire-i İlim                                                                                                                 

  Daire-i Hayat       Kainatın Vicdanı 

 

...Alem-i Şehadete kadar 

Mahiyet-i Muhammedî asm                                       

Şahsiyet-i Muhammedî asm 

Manevi Hayat-ı Muhammedî 
asm 
Hakikat-ı Muhammedî asm 
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Hakikat-ı Muhammedi asm’ın ne olduğunu kolay bilmeniz için: Hakikat denilince 
hemen à Esma aklınıza gelsin. Hakikat esmanın dışa vuruşu. Mahiyet denilince à 
Sıfat. 
 
Kalb- Arş- Kabe à aynı. Arş demek, esmaların perdesiz tecelli ettiği yer demek. Arş-ı 
Azam, Arşın üstü, Arşın defteri yani. 
 

• Şecere-i hilkatte esmaların perdesiz tecelli ettiği yer à Arş 
• Şecere-i hilkatte sıfatların perdesiz tecelli ettiği yer à Arş-ı Azam 

 
• Esmaların cem’ine  à Hakikat deniliyor. 
• Sıfatların cem’ine  à Mahiyet deniliyor.  

 
• Arş-ı Azamdan à Mahiyet-i Muhammediye  
• Arş’tan              à Hakikat-ı Muhammediye 

 

Esmalar sıfattan çıkar. Sıfat daha camidir. Hakikat mahiyetten çıkar. 

Sual: Sıfatlar Esmalardan üstün mü o zaman? 
Elcevab: Elbette. Esma-i Hüsna, Sıfat. Yedi tane Sıfat-ı Zatiye var, yedi tane Sıfat-ı 
subutiye var. Fakat binlerce Esma var.  
 

• Esmaların bütünlüğüne à Hakikat. En cami gözüktüğü yer   àArş. 
• Sıfatların bütünlüğüne à Mahiyet. En cami gözüktüğü yer  à Arş-ı Azam.  

 
Yeni konu: 
“Cennette ruhani olsak olmaz mı?” diye soruluyor 28.Söz’de. “Cismen niye cennet 
olsun?” diyor. Yeme-içme vs, manevi olsa? Niye cennet cismanidir? Elcevab: 
Cismaniyet à Cennetten başlıyor. Cismaniyet atom değildir. Atom en kesifidir.  
 
Sual: Esmaların perdesiz tecellisi Arş’da dedik. Cennette değil miydi perdesiz tecelli?  
Elcevab: Arş’daki gibi değil, çünkü Arş’da değişmez ama Cennette devamlı değişiyor. 
Cenneti anlatırken öyle diyoruz ama hayır, Cennette meratibli esmalar var. Arş’da öyle 
bir şey yok. 
 
Sual: Peki Allah’ı görmek? 
Elcevab: Allah’ı değil, herkes Rabbini görecek. Senin esmadaki inkişaflarının 
bütünlüğü à senin Rabbin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Cemil vs bütün isimlerdeki 
seviyelerini topla, karıştır à o senin Rabbin.  
 
Rabbini söyliyeyim: Yaşantını, düşüncelerini, kalbini ve vicdaniyatını da koy, esmaların 
inkişafatını, ruhunu da koy yani dört tane: 
 
 
 

àŞahsiyet-i Muhammediye. 
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1. Fiil 
2. Dimağ 
3. Kalb 
4. Ruh  

 

Şecere-i hilkatte, Cenneti de içine alan yere Üstad à Kainat diyor. Şecere-i hilkat ile 
Kainat arasındaki farkı gördünüz mü? Şecere-i hilkat à Kab-ı Kavseyn dahil en 
aşağısına kadar. Kainat ise à Cenneti içine alarak en aşağısına kadar gidiyor. 
Cennetin son hududu à Sidret-ül münteha (Cennetin sonsuzun sonu). Sonsuz yok, 
sadece öyle isim verilmiş. Şecere-i hilkatin sonu à Kab-ı Kavseyn. 
  

Nur-u Muhammedî 

 

  Arş-ı Azam  

 

Levh-i Mahfuz  

                                                                          

       Arş   

 

Sidret-ül münteha 

CENNET - CEHENNEM                                                                                        

                                                                                                                         

Daire-i ilim                                                                                                                 

Daire-i hayat       Kainatın Vicdanı 

 

...Alem-i Şehadete kadar 

 

Kainat = Cismaniyet = Kitab-ı Mübin = Maddi Hayat-ı Muhammedî Asm’dır. İmam-
ı Mübin = Manevi Hayat-ı Muhammedî asm’dır. à Levh-i Mahfuz’dan başlıyor.  
 
Arşın bir İmam-ı Mübin bir de Kitab-ı Mübin yönü var: 
 

Bunlardaki inkişafatını karıştır à o senin Rabbin oluyor. 

Kainat                                     

Şecere-i 
Hilkat 

• Cismaniyet 
• Kitab-ı Mübin 
• Maddi Hayat-ı 

Muhammedî 
asm 

• İmam-ı Mübin 
• Manevi Hayat-ı 

Muhammedî asm  
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Sual: Öldükten ve Cennet veya Cehenneme girdikten sonra üst taraflara çıkabilecek 
miyiz ?    
Elcevab: Elbette, Cennette sonsuz olacaksın ama bu dersleri duymayan ne Arş’a 
çıkabilir, ne Levh-i Mahfuza ne de Arş-ı Azama. Sebebi: Cennet denilince aklına 
Huri gelir, yeme, içme, bir anda heryerde olmak, bunların türevleri ve detayları ve 
Rüyetullah. Daha bir şey taleb etmiyorsun ki. Talebine göre açılıcak. Bu dersden sonra 
desen ki: “Ya Rabbi, o dersleri dinlemiştim. Cennet –Cehennemin üstünde Arş varmış, 
Levh-i Mahfuz varmış, Ezel-i levhalar , Arş-ı Azam varmış, sonra Kab-ı Kavseyn 
varmış, İmkan ve Vücub ortası” Bunları temenni edersen, istersen çıkacaksın.         
 
Sual: Cismani mi çıkacağız ? 
Elcevab: Cismani atom değil. Atom, alem-i şehadette. Maneviyat da cismanidir.  
 
Sual: Arş’ın karşılığı Kalb. Kalbin iki ayağı var. Biri Dimağ à İmam-ı Mübin. Diğeri 
Vicdan à Kitab-ı Mübin diyebilir miyiz? 
Elcevab: Hayır, çünkü Kur’an dimağa hitabediyor. Vicdan eylemle çalışır. Dimağ ise 
vahiyle çalışır. Vicdan à beşeriyet tarafımızdır. Dimağ ise à Vahye muhatab 
tarafımız.  
 

Kainatta ve insanda hayat-ı 
maddiyenin karşılığı şöyle: 

Kainatta Mec’ul –İnsanda Ene 
Kainatta Kürs –İnsanda Beşeriyet 
Kainatta Arş –İnsanda Kalb 
Kainatta Levh-i mahv ve isbat –
İnsanda Zaman, Ecel 
Kainatta Arş-ı Azam–İnsanda 
Ruh 
Kainatta Levh-i Mahfuz –İnsanda 
Akıl 
Vs diğerlerine de böyle bak. 

   

ARŞ 

İmam-ı Mübin yönü 

Kitab-ı Mübin yönü 



 
İnsanlığın Serüveni-27 Levh-i Mahfuzun bizdeki karşılığı olan Dimağ _____________ 
 

 31 

Sual: Esma ile vahiy ilişkisi nasıldır? 
Elcevab: Esmaların cem’i Arş’da. Vahiy, Levh-i Mahfuza iniyor. Vahiy kalbe inmiyor, 
dimağın taakkulünden giriyor. Allah Resulü asm “Aklı olmayanın dini yoktur” 
buyuruyor. Vahye ilk muhatab dimağdır. Sonra dimağ inşa olup iksirleniyor, kalbe inip 
ihya olup mayalanıyor, iman ziyası oluyor.  
 
Sesimi vahiy gibi düşün. Dimağ Meryem, kulak zarını bozmadan, sesim ile yani vahiy 
ile dölleniyor. Dimağımız inşa olup iksirleniyor yani dimağımız İsa’laşıyor. Benim derste 
konuşmama göre halet alıyorsun, fikirler imal ediyor, o sizin çocuğunuzdur, 
doğuracağınız çocuk. Doğum yeri ağız, Meryem’in rahminden İsa’yı doğuruyor. İsa’nın 
doğumunda ölü gönüller diriliyor. Ağızdan çıkan kelamla da ölü gönüller, ölü kafalar 
diriliyor.  
 
Kalbe en yakın olan duygu à Semi’. Gözden önce kulak kullanılmış. İlk önce Kelam. 
Niçin diyor önce kalbinden sonra kulağına mühür, sonra gözüne perde indi? Çünkü 
kalbe en yakın kulaktır. İlk önce Kelam sonra doğum. 
 
Nokta-i Nazar: Burak Peygamber asm’ın sesine aşık olmuş. 
 
Burak’ı söyleyeyim: Kur’an-ı Kerim’in fihristesi Fatiha. Fatiha’da “Allah’ım, ilmimi artır” 
demiyor. İlimle dalalete giden çoktur. Sadakatle dalalete giden bir tane yoktur. Bu 
nedenle Fatiha’da “İhdinassıratel müstakim” diyoruz.  
 

• Lahikalara uymak à Sadakat.  
• Sadakat  à İstikamet.             
• İstikamet  à Hidayet. 
• Hidayet  à Burak.             (İşarat-ül İ’caz 61) 
• Burak   à Ruhun Cenneti.            (İşarat-ül İ’caz 60) 

 
Dimağın meratiblerinden tahayyül, tasavvur, taakkul ve tasdik geliyor.  

• Tasdik  à Sadakattir.  
• Taakkul  à İlimdir. 

 
Nokta-i Nazar: Sadakat; ilmin fiile dönüşmüş halidir. 
 
Aynen, kendini içine koymadan kitapta geçeni hayat dönüştürmek veya 
dönüştürmesen bile “yapamıyorum ama doğru budur” demek.  
 

• Sadakat  à Dendiği gibi yapmak 
• İhlas   à Dendiği için yapmaktır. 

 
27.03.2017                                                                                             Zeytinburnu/İstanbul 
 



 
İnsanlığın Serüveni-28 

Gılaf-ı Latif, Beden-i Misali 
 
Allah bir cevher yarattı. Ruh cevheri mahluk değil. Ona dört tane özellik taktı. Bu 
sefer buna bir gılaf-ı latif, bir beden-i misali sarmaladı ve bunu cismaniyete 
koydu. Cismaniyet- cisim – cesed – beden à hepsi ayrı. Dört özelliği takılmış ruh bu 
bedene uygun değil: bu mekana, bu muayyene, bu faniye. Mutlak ve muhit olan bir 
hakikatı muayyen bir bedene nasıl hapsedeceksin? Nükleer enerjiyi atomun içine nasıl 
yerleştirmiş? Bu dört hassayı sarmalamış ama öyle bir sarmalamış ki, bunun bir tarafı 
ruha uygun olacak, bir tarafı da koyduğu cesed bunu kabul edecek. Beden-i misal, 
gılaf-ı latif diye. Yaraya bir şey sarıyorsun, vücud kabul etmiyor, atıyor. Sarmaladığın 
şey sardığın yere uygun olacak, kabul edecek. Portakalın kabuğu mesela. İçi beyaz 
dışı turuncu. Yani o sarmaladığın şey, içine uygun olacak, kabul edecek. Koyduğun 
yer de bunu kabullenecek. O gılaf-ı latif, beden-i misali. Cismaniyet - cisim – cesed – 
beden à birbirine giydirilmiş, bu bedenin hakikatları.  
 

 
 

 
Tanımlama: 
Beden-i Misali: 

1. “Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasib bir gılaf-ı latifi ve 
bir beden-i misalisi vardır. Öyle ise, mevt hengamında bütün bütün çıplak olmaz, 
yuvasından çıkar, beden-i misalisini giyer.”   (Sözler 517) 

2. Ruhun giydiği libas. Mürur-u zamanla cilt olmuş. Ruh kullandığı için cildi olmuş. 
Her anda var olup yok olan, yoktan var olan ferd-i âherlerin toplamı. Yani insan her an 
ferd-i âheri yaşıyor. Var olup yok oluyor. Her bir ferde, ferd-i âher deniliyor. İşte senin 

RUH

Zîhayat Zîşuur Kanun-u
Emr

Vücud-u
Harici

Gılaf-ı latif 

Beden-i misali 
giydirilmiş  
(S:517) 
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ferd-i âherlerinin toplamını ruh giyecek ki bunun libası oluyor. Yani ferd-i âherlerin 
toplamına beden-i misali deniyor. Mahluk olan ruhun “Elestü bi Rabbiküm” dan 
başlayıp dünya ve mevte kadar sürecindeki bedenlerin, anlarının toplamının 
bütünlüğüdür beden-i misali. Aynı zamanda bu senin sırat köpründür, senin Azrail’inin 
suretidir. Beden-i misalinin istikbali yoktur, mazisi vardır. Bittiği anda kendisini 
tamamlıyor. Onun için mevt hengamında giyer diyor, mevt hengamında noktalanıyor 
da ondan… 

3. Ruhun ubudiyet yumağı. Her bir ferd-i âher iplik. Dokunan ubudiyet kumaşı. 
Ruhun hanesi ve yuvası değil, libası. Beden-i misali bütün geçmişinin bir ana 
bindirilmiş bütünlüğü. Yaş gibi. Kaç yaşındasın? 50. Her senede kazandığın; fikir 
(dimağ bütünlüğü), kalb ve vicdan his bütünlüğü, ruhsal latifeler bütünlüğünü yani bu 
üçünü fiil bütünlüğü ile topla. O toplamın ruhtaki haletine bir yaş diyoruz. Ruh bu bedeni 
terk ettiği zaman hemen giydiği şey beden-i misalisidir. Gılaf-ı latif ruhun geliş yönü 
ki Rububiyete bakar. Beden-i misali ise ruhun gidiş yönüne, Uluhiyete bakar. 
Kayyumiyet, ilimden kudrete, kudretten ilme ihtizazdır. Kayyumiyet, gılaf-ı latif ve 
beden-i misalinin toplamıdır, ikisinin cem’idir. İlimden kudret yönüne gılaf-ı latif, 
kudretten ilme dönüşüm beden-i misalindir.  
 
Beden (anda olan, ferd-i âher) 
Beden (anda olan, ferd-i âher) 
Beden (anda olan, ferd-i âher) 
Beden (anda olan, ferd-i âher) 
Beden (anda olan, ferd-i âher) 
… 
              

• Gılaf-ı Latif   à Ruhun Geliş Yönü 
à Rububiyete Bakar 
 

• Beden-i Misali à Ruhun Gidiş Yönü 
à Uluhiyete Bakar 

 
                        Kudret  
                                                                            Gılaf-ı Latif 
       İlim                                    İlim                            ve                    Kayyumiyet 
                                                                           Beden-i Misali 
   
                       Kudret  
 

• İlimden    Kudrete    Gılaf-ı Latif 
• Kudretten              İlime           Beden-i Misali 

 
İZAHI: 
Bütün mevcudat da her an yok olup var oluyor. Drrrrrrrrrrrt. Var olup yok oluyor, Var 
olup yok oluyor, Var olup yok oluyor. O zaman sabit olan bir Allah var. Her şey an be 
an var olup yok oluyor. Her an müstakil bir şahsiyetin var. Her an yeni bir ferd-i âher. 

Beden-i misali 

Sırat köprün 

Senin Azrail’in 

Kayyumiyet 
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Biraz önceki sen gitti, ezeli ve ebedi gitti, dönüşü yok. Beden-i misali ile beden 
arasındaki fark işte bu. Beden-i misali anda olan. Anda olanları topla bende gözüküyor 
simada: namaz, yaş, keyfiyet. Burada bütün geçmişteki şahsiyetlerim, anlar var. Bu 
nedenle her andakine à beden denir. Fakat bütün o bedenlerin tümüne, bir yerde 
gözüktüğü için ve geçmişi de tanımladığı için à beden-i misali denir. Bu atomik değil. 
Geçmişte yaptığın iyiliğin gözüküyor ama geçmişteki bedenin yok. O bedenin sıfatına 
misali denir. O bedenlerin misalinin toplamıdır à şu anda gözüken. Bedenlerin 
misallerinin sıfatlarının, vazifelerinin toplamı. 
 
Nokta-i Nazar: Risalede iki suretten bahsediyor. Bir tanesi makuledir diyor, bununla 
aynı tarifi yapıyor. Mesnevi-i Nuriye sayfa 34: “Makuledir ki, bir şeyin yaşadığı bir 
ömürde mürur-u zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimaından tasavvur 
edilen bir suret-i vehmiyedir.” 
 
Aynen vehmi yani atomik yok. Vehmi derken vücudu var ama atom cinsinden değil. 
Simamdan yaşım belli, namaz kılıp kılmadığım belli, bu işin ehli olup olmadığım 
tavırlarımdan belli. Şu anda, anda yaşıyorum ama mazim var suratımda. Yalnız onların 
atomik özellikleri yok. Vücud-u haricileri yok ama sıfatları olan yaşantılarım, misali 
bedenlerin toplamı var. Bu bedenlerin toplamına misal denilir.  
 
Bu aynı zamanda senin sırat köpründür. “Elestü bi Rabbiküm” dan başladı, kıyamet 
koptu, sırat köprüsü bitti. Bunların toplamı hepsi gözüküyor sende. Sırat köprüsü kıldan 
ince, kılıçtan keskin. Kılıçtan keskin à şeriattır, sünnet-i seniyyedir. Kıldan ince à 
itikaddır. “Amelu ve amelussalihat” à sırat köprüsü. Yunus Emre “Sırat köprüsü 
kılıçtan keskin, kıldan incedir. Gidip de bir ev yapasım gelir” demiş. Ben şu an sırat 
köprüsünde oturmuş çay içiyorum. Sırat köprüsü sırf haşir meydanında cennet veya 
cehenneme açılan değil. Sırat köprüsünün sureti burada, hakikatı haşir meydanında, 
mahiyeti “Elestü bi rabbiküm” den kıyamete kadar. Kalu bela diyebilmişim, yani cevap 
verebilmişim. Cevap verebildiğime göre sırat köprüsü başlamış.  
 
“Elestü bi Rabbiküm” den başlayıp vefat anına kadar bütün İslamiyetini, bütün itikadını 
topla, karıştır à o simada olacak Azrail asm. Herkesin ameli ve itikadının şekline 
bürünecek. Nasıl olur dersen bak simama, namaz var mı yok mu belli, bürünmüşüm. 
Namazlı bir simaya namazsız bir simada gelmeyecek. Namaz kılanın namazlı bir sima 
ile geleceği için ondan güven duyacak. Nasıl ki Müslüman Müslümanın aynasıdır, 
Cebrail as’da senin aynandır. Seni yansıtıyor. Amelini ve itikadını gösteren 
göstergedir. Bütün amelin ve itikadın gözükecek orada, o Azrailindir. O zaman Azrail 
kimdir? Senin amelin ve itikadının bütünlüğünden gözüken bir hal. Sensin…  
Beden-i misaliyi mevt hengamında giyiniyor yani adamın siması ona dönüşüyor. Niçin 
mevt hengamında, çünkü mevtte bedenler bitiyor. Ruhun yaptığı ibadetlerin anda 
gözükmesi, siman. Ben cenaze yıkadığım için görüyorum. Adamı yıkadıktan sonra tam 
kefenlerken adamın hakiki yüzü gözüküyor. Şehitler de tebessümlü görünüyorlar. O 
anda giydiği libas beden-i misalidir.  
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Beden-i misali vefata kadar ki sürecin gidiş yönünü anlatıyor. Gılaf-ı latif ise geliş 
yönünü anlatır. Gılaf-ı latif à Rububiyete, beden-i misali à Uluhiyete bakar. (Bu 
cümleyi başka bir yerde bulamazsınız. Senelerce araştırarak bulunan bir cümledir.). 
 
Ene’sine, Ruh cevherine, Ruhun mahlukiyetine uygun bir sarmalama à gılaf-ı latif. 
Bunu bedene koyduk, yaşadı. Yaşantılarının fiilin, dimağın, kalbin, ruhunun toplamını 
da vefat da bitince giydir. Yaşarken kazanımlarının toplamını beden-i misali ruh 
giyer. Gılaf-ı latif ise; daha ruh cesede konulmazken Ene + Ruh cevheri + Ruhun 
mahlukiyeti (zîşuur, zîhayat, vücud-u harici, kanun-u emr) à bunlara giydirilmiş. Neyi 
sarıyorsanız, sardığınız ona uygun olsun. Mesela yoğurt tenceresine çapıt sararsın, 
gömlek olur mu? Veya Türk bayrağı çapıttan olur mu? Uyduruk şeyin paketi de uyduruk 
olur. Ruhu Allah sarmalarken, ruha ve ene’ye uygun bir şey sarıyor. Onun adı gılaf-ı 
latif. Bu ruhun geliş yönünü anlatır, Rububiyeti anlatır. Uluhiyet ise, ibadetlerimizle, 
Allah’a ayinedarlığımızla, kazanımlarımıza denilir. O zaman: ruh beden-i misali mevt 
hengamında giyiyormuş yani yaşantının yani insan ebede doğru, ahirete doğru gidiyor. 
Beden-i misali; gidiş yönümüzdeki yaşantılarımızın bütünselliği. Gılaf-ı latif; ruha 
uygun, o hakikatların sarmalanması. 
 
İlimden kudrete, kudretten ilime à kayyumiyettir. Var olup yok oluyoruz, var olup yok 
oluyoruz. Var oluyoruz à kudret. Yok oluyoruz à ilim. Ağaç çekirdek, ağaç 
çekirdek…bu sürecin adı à kayyumiyet.  
 
Gılaf-ı Latif: 

1. “Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasib bir gılaf-ı latifi ve 
bir beden-i misalisi vardır. Öyle ise, mevt hengamında bütün bütün çıplak olmaz, 
yuvasından çıkar, beden-i misalisini giyer.” (Sözler 517) 

2. Cism-i maddi ve cism-i manevinin bütünlüğüdür. Cism-i maddi; Levh-i mahv ve 
isbata kadar ki zaman ve mekanın hülasası. Cism-i manevi ise; Levh-i mahv ve isbatta 
ta arşa kadar alemlerin hakikatlarının cemidir. Cism-i maddi zamanla mukayyed. Yani 
zamanın hakikatı olan Levh-i mahv ve isbata kadar ki, bu makama kadar olanlar 
zamanla mukayyeddirler. 

 
 
 

 

 

Cism-i manevî Cism-i maddî 

Gılaf-ı Latif 
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Sual: Yaşından büyük gözükmek, şeytanın ağırlığından mı oluyor? 
Elcevab: Histe tahribat görünce, his şekli 15 yaş sonraki simayı alıyor. Etkileyen 
şunlardır: yaşantın, dimağ bütünlüğü, his ve vicdan bütünlüğü, kalb ve ruhtaki haletler. 
Adam hep stres içerisinde yaşıyor, adam çöküyor. 20 yaşında iken 60 yaşında 
gözüküyor. Oysa 60 senelik hücre yok. 6 aydan fazla yaşlı hücre yok. Hissi tahrib 
görünce, 60 yaşındaki bir hissin yaşanmış bir his gibi oluyor. Yapıştırıyor simaya.  
 
İZAHI: 
Gılaf-ı latif; cism-i maddi ve cism-i manevinin bütünlüğüdür. Yani sarmalama bunları 
bütünlüğe getiriyor. Pakete koy ene’yi, ruh cevherini ve ruhun mahlukiyetini ve 
içindekine göre sarmala. İçinde mahluk olmayan Ene var. İçinde mahluk olan ruh var. 
Bir de cismaniyet var. Bunları bütüne getirmiş. Ruhu bu bedene nasıl koyacaksın? 
Suya yağ koyun. İmtizaç etmez. Ruh, ene, hayat, şuur à bunları eritip bir yapan à 
gılaf-ı latif. Atom à Enerji à Esir à Levh-i mahv ve isbat à Maddi hayat à Ayn-ı 
hayat à Hayatın zatları ve cevheri…böyle gidiyor. Alem-i şehadetten ta à Levh-i mahv 
ve isbata kadar olan alemlerinin malzemesinin bizde kopyalamış à Cism-i maddi. 

Zamanla 
mukayyed 
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Cism-i maddi denilince hemen atom anlamayın lütfen. Enerji de maddidir, kiloya 
gelmeyen bir şey.  
 
Sual: Ene’nin bir Nur bir de Mana yönü vardı. Mana yönü gılaf-ı latif, Nur yönü beden-
i misali mi? 
Elcevab: Evet.  
 
                     Mana yönü           Gılaf-ı latif 
 

    ENE 
 

Nur yönü              Beden-i misali 
 
Allah’ın Rububiyeti à esma ve sıfatın tecellisi, kainatın idaresi. İnsan, ubudiyet 
aynasında ona mukabele ediyor. Allah’ın rububiyetine, tecellilerine sen ibadet ve 
ubudiyetinle mukabele ettin. Sende maneviyatlar ortaya çıkıyor. Sen Allah’ın 
Rububiyetine karşı ubudiyet ile mukabele edince, Allah bir adım daha atıyor. O zaman 
kendisini senin ayine-i ruhuna taayyün ve teşahhus ediyor. O taayyün ve teşahhus 
miktarı à senin Rububiyete karşı ubudiyet gösterme miktarı kadardır. Senin ayinende 
gözüken Allah’ın uluhiyeti senin değil ama sende gözüküyor.  
 
Akrebiyet-Kurbiyet: Akrebiyet; Ubudiyet, acz, fakr, kusur, noksanını deruhte 
etmek. Bunlar nisbetinde akrebiyet olur. Kurbiyet; güneşin size yakınlığınız. Akrebiyet; 
güneşin size yakınlığı. Kurbiyette; acz, fakr, şefkat, tefekkür var.  
 

• Akrebiyet  à Acz, Fakr, Kusur, Noksan 
• Kurbiyet  à Acz, Fakr, Şefkat, Tefekkür 

 
Sidret-ül müntehadan ta aşağıya kadar à cismaniyettir. 28. sözde “Cennet niye 
cismani oluyor, ruhani olsa ya… niçin cismani lezzetler var?” gibi soru soruluyor. 
Cesed demek cismaniyettir ama atom değil. Gılaf-ı latifin cism-i manevisi à Cenneti 
de içine alan ta Kürse kadar. Buradaki alemlerin ruhtaki karşılığı à Gılaf-ı latiftir. 
Levh-i Mahfuzun dairesine à Daire-i ilim denilir. Arşın dairesine à Daire-i hayat denilir.  
 

• Cennet- Cehennem 
• Daire-i ilim                   karıştır, mayalansın, sonra onu ruha sar à o Gılaf-ı latifin 
• Daire-i hayat                 cism-i manevisidir, o alemlerin cem’i. 
• Kürs                                        

 
 

 



 
İnsanlığın Serüveni-28 Gılaf-ı Latif, Beden-i Misali ___________________________ 
 

 38 

 

 

                 Cism-i Manevi à Cennet-Cehennem, Daire-i ilim, Daire-i hayat, Kürs 
 
Gılaf-ı Latif 
 
                Cism-i Maddi à Levh-i mahv ve isbat, Emr-i kün feyekün tezgâhı,  
                                              Berzah, 7 kat sema 
 
 
Sual: Kıyamet nereye kadar kopacak?  
Elcevab: Zıdlar nereye kadar var? Oraya kadar kıyametin şümulü var. Çünkü 
kıyametin mantığı, zıdların ayrışmasıdır. Zıdlar nereye kadar gitmişse, oraya kadar 
kıyametin şumuliyeti var. Şeytan ve nefisin bize takıldığı yerden itibaren biz karmayız. 
Kıyamet, kürse kadar olacak. 
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Beden-i Misali; yaşadığımız hayatın 
bütünlüğü, Rububiyete karşı insanın 
ubudiyet aynası. Yönü yaşantıdan 
ebede doğru gidiyor.  
 
Beden-i misali, gılaf-ı latifin tersi. Yani 
ona göre uygun sarmalama, 
Rububiyetten geliş yönüne. Ondan 
sonra sarmalama yaşantı ile elde 
edilen misali bedenlerin toplamı. 
 
 
 

Gılaf-ı Latif à Tanımlamanın Devamı: 
Hissiyatlar ise Arş’dan verilmiş. Arş, esmaların perdesiz tecelli yeri. Ta oradan Levh-i 
mahv ve isbata kadar hissiyatların cem’i ki, buna da cism-i manevi deniliyor. Ruh, bu 
gılaf-ı latifin cism-i manevi vasıtasıyla zamanın arkasına geçebiliyor. Gılaf-ı latif ruhun 
hareket etmesini sağlıyor. Ruha giydirilen bu özellikten dolayı daha dünyada iken mazi 
ve müstakbele bu cism-i manevi tarafıyla geçebiliyor ruh. Bu gılaf-ı latifin bize 
kazanımlarındandır ki, mazi, hal ve istikbal, kabir vs hazır an gibi oluyor.  
 
Ruh bu bedeni terk ettiği zaman hemen giydiği şey beden-i misalidir, gılaf-ı latif değil. 
Şu anda gılaf-ı latif üzerinde bizde duruyor. Bununla bedende alem-i şehadette 
bulunabiliyor, yoksa gaz gibi uçar giderdi ruh. Ruh mesken ittihaz edemez. Mekana ve 
zamana tabi kılınmazdı. Gılaf-ı latif, ruhun geliş yönü ki, Rububiyete bakar. Beden-
i misali ise ruhun dönüşüne bakar ki, Uluhiyet tarafı. 
 
Beden: An… Anlardaki ferd…Anda olandır. Cisimde olup cisim olmayan. Cisim 
zahirde görünmez. Zahirde gözüken ceseddir. Her bir anlardaki yaratılmalar ise 
bedendir. Mazi ve müstakbelde yaratılmış ve yaratılacakların toplamına, yani 
bütünlüğüne, cemine, cem-ül cemine beden-i misali denir. Cisim- cesed- beden 
bütünlüğüne cismaniyet denir. Beden- cesed- cisim sıralaması. Buz, su, H2O 
arasındaki ilişki gibidir. Ene’mdeki temayülatlarım yani ihtiyaç, iştiyak, incizab, meyil 
bütünlüğünün dışa vuruşlarının atomsal görünümüdür, atomun kendisi değildir beden, 
görünen ama. Cisim mekandır, cesed ise atomdur, görünen ise bedendir, toplamı 
beden-i misalidir. Cesed sıfata dayanır, beden ise esmaya dayanır. Benim ene’me 
güneş dersek, aynanın maddesi cesed olur, aynada gözüken misali güneş ise 
bedendir. Aynanın büyüklüğü, küçüklüğü, sertliği, yumuşaklığı ise cisimdir. 
Cismaniyetin sureti cesed, hakikatı ise beden, mahiyeti ise cisimdir. Cismaniyet, 
maddi ve manevi nefs-i emarenin vücud-u haricileridir. Maddi nefs-i emare, 
cismaniyetin mülk yönüne ve cesed yönüne bakar. Manevi nefs-i emare, cismaniyetin 
melekût yönüne ve bedenine bakar.  
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• Beden  à cisimde olup cisim olmayan 
               à anlardanki ferd, yaratılmalar 
               à görünendir 
               à esmaya dayanır 
 
Beden-i misali       -           Cismaniyet 
        Cisim          cesed         beden 
        Mekan         atom          görünen 
                         
 

• Cesed           à Sıfata dayanır. 
• Beden-i misali   à Esmaya dayanır. 

 
Cismaniyetin sureti, hakikatı mahiyeti: 

• Sureti  à Cesed  
• Hakikatı  à Beden 
• Mahiyeti  à Cisim 

 
 

• Maddî nefs-i emmare  à Cismaniyetin mülk yönüne 
                                            à Cesed yönüne 

• Manevî nefs-i emmare  à Cismaniyetin melekût yönüne 
                                              à Beden yönüne 
 
Gılaf-ı latif, Allah’tan gelen yön. Rububiyetine bakar. Hayvanlara da aynıdır, insanlara 
da aynıdır. Bu Allah yönü yani Rububiyeti, bu bizi ilgilendirmiyor. Bizim yaşadığımız 
önemli. Bizim yaşadıklarımız beden-i misalimizi oluşturuyor ya, ruhu değiştiriyor. 
Ruhumuzu biz değiştiriyoruz. Gılaf-ı latifin cismaniyet tarafı var bir de manevi tarafı 
var. Beden-i misali ise; ibadetlerimiz ve ubudiyetlerimizle Uluhiyeti gösteriyoruz ya, 
Allah’ın Rububiyetine ubudiyet yapınca, Allah bir adım daha atıyor, kendisini ruhumuza 
taayyün ve teşahhus ediyor. O taayyün ve teşahhus eden beden-i misali olduğu için, 
üstündür. Gılaf-ı latifi yaratılışta ruha uygun giydirdi, o beni ilgilendirmiyor ama beden-
i misaliyi mevt hengamında giyiniyorum. 
 
İbadet; namaz, oruç vs. bu ölünce biter, çünkü emr-i İlahi biter ama ubudiyet bitmez. 
Allah Halık, biz mahlukuz. Bu bitmez. Acz, fakr, kusur, noksan. Bunlar cennette de var. 
Bir şey istiyor musun? O zaman kusurlusun. Tek kusursuz biri var, o da Allah. 
Kusurluluğun, mahlukiyetin yani insanlığın hiç bitmeyecek. Bu senin ubudiyetindir. 
Allah’ın Rububiyet tecellisine biz Ubudiyet ile mukabele ettik. Rububiyete böylelikle 
ayinedarlık ettik ya , Allah da “Siz mi Rububiyetime, Allahlığıma , Rablığıma ubudiyetle 
mukabele ettiniz” diyerek en az bire on adım atıyor ve ayine-i ruha Allah taayyün ve 
teşahhus ediyor. Senin değil ama kazanımın gibi oldu. Uluhiyet bu. Allah’ın taayyün 
ve teşahhus etmesi à Uluhiyet. İşte bu Uluhiyet aynı zamanda bizim beden-i 
misalimiz. O zaman Rububiyetten üstündür. O taayyün ve teşahhus beden-i 
misalimize katılıyor. Bu cihetle bakınca ruhu gılaf-ı latif ile sarmalaması Allah yönü ama 
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basit oluyor. Onu âlileştiren Rububiyete karşı aynamızdaki uluhiyet. Allah madde ile 
yaratmış ama öyle bir ayinedarlık oldu ki maddenin arkasına geçti, beden-i misali çok 
kaliteli oldu, çünkü Cenab-ı Hakk taayyün ve teşahhus etti. Ötekisi bir yaradılış süreci. 
 
On liralık boya ile yüz liralık resim yapıyorsun. Madde toplamı; gılaf-ı latif. Madde ile 
yaptığın resimle ortaya çıkan kalite; beden-i misali. Ama sonradan olmuş. Sonradan 
olduğu için böyle deniliyor ama on bin liralık tablo. Malzeme ise bu kadar. Yaradılışını 
aşıyor insan. Yaradılış maddesi.  
 
Hülasa: Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi ve Nur-u Muhammedî’yi 
yarattı. Nur-u Muhammedî’de bütün herkesin Ene’leri ordaydı. Ağacın bütün 
çekirdekleri kökteki çekirdekte var. Kökteki çekirdek; Nur-u Muhammedî. Meyve; sen, 
ben. Meyvelerdeki çekirdek kökteki çekirdek aynısı olması itibariyle Nur-u 
Muhammedînin temessülatı oluşumuzdan bizdekine Ene deniliyor. Ama ayine 
oluşumuz, ayine, ruzname, harita, fihrist tarafımız à enaniyet denilir. Ene à melekut. 
Enaniyet à mülk. Bütün alemi cem’etmek, cem-ül cem olmak; enaniyet. Bir de 
nefisteki enaniyet var. Bu nefs-i emmaredir.  
 
Sonra Allah kainatı yarattı. Nur-u Muhammedî’den Kab-ı Kavseyni yarattı. Sonra Arş-
ı Azamı, sonra Levh-i Mahfuzu, sonra Arş’ı, sonra Cennet-Cehennemi yarattı, sonra 
Daire-i ilmi, Daire-i hayatı, Kürsü, Levh-i mahv ve isbatı, Kaf-Nun tezgahını, alem-i 
berzahı, yedi kat semayı, sonra da alem-i şehadeti yarattı. Şimdi bunları cem edecek, 
bunlardan daha kaliteli – Nur-u Muhammedî’den Ene’yi çıkarttı, Hasan’ın ene’si. Buna 
ruh cevheri koydu. Cevher daha, kanun. Ruh cevheri henüz mahluk değil. Mahluk 
olması için zîhayat, zîşuur, kanun-u emr, vücud-u harici gibi dört tane özellik taktı ve 
böylece mahluk oldu. Bunu alem-i şehadette bedene nasıl sıkıştıracaksın gaz gibi, 
nükleer enerji gibi nasıl koyacaksın. Hadiste geçiyor: ruhu koymuş bu şekilde 
durmamış, çekip gitmiş. Ruh o dört özelliği ile buraya, bedene uygun değil. Sonra ruha 
vaad etmiş: “tekamül ve terakki için seni koyuyorum” ve ruh kabul etmiş. Sonra bu 
bedene uyması için streç gibi sarmış; gılaf-ı latif. Bütün alemlerin cem’idir gılaf-ı latif. 
Sardı ve koydu. Bu ruh bu cesede girdikten sonra yani cismaniyet, “Elestü bi 
Rabbiküm, Kalu bela”, çocuğa ezan okundu, oruç tuttuk, namaz kıldık, nurculuk yaptık 
vs vefat ettik yetmiyor. Vefat etti, yani Elestü bi Rabbikum’dan başlayan, bu vefat anına 
kadar bu kulluğun bütünselliği senin ayine-i ruhunda tek oldu. O hayatının toplamına 
beden-i misali denir. Vefat anında beden-i misalisini ruh giyer, çıplak olmaz diyor 
Risalede. Yani Elestü bi Rabbikum’dan vefat anına kadar olan bütün eylemlerimiz, 
dimağımızın bütünselliği, kalb ve vicdan bütünselliği ve ruhun bütünselliği à bu 
dördünü koy tencereye, karıştır à toplamına beden-i misali denir. Onu vefat anında 
hemen giyiyor. Yani net oluyor, toplanıyor. Yaradılış itibariyle böyledir ama insan 
beden-i misalisiyle kendisidir. Yaradılış itibariyle gılaf-ı latif, kazanımları itibariyle 
beden-i misali. Onu giyiniyor ruh. Ahirete bedensiz gidiyor. Cismaniyet var ama beden 
yok. O ruhtaki kazanımları da sarmalıyor ruha, gılaf-ı latifin üstüne beden-i misaliyi 
sarmalıyor. İç içe gibi oluyor. Baktığın yere göre biri içerde, biri dışarıda. Buradan 
(alem-i şehadetten) bakarsan beden-i misali, yukardan (Mec’ulden) bakarsan gılaf-ı 
latif.  
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Sual: Gılaf-ı latif neden maddi ve maneviye ayrılmış? 
Elcevab: Gılaf-ı latif Arş’dan başlamış. Esma-i Hüsnaların cilve, cemal, nakış sanatà 
bunların hulasası diyelim. Arş’dan aşağısında ne varsa koy tencereye, yani cennet-
cehennemi koy, daire-i ilimi koy, daire-i hayatı koy, kürsü de koy vs yani cennetten 
aşağı bütün alemleri koy, karıştır, öz al. Bu vücudun maddi tarafı var, manevi tarafı 
var. Levh-i mahv ve isbat zaman ve mekandır. Orda enerji ve esir başlıyor. Levh-i mahv 
ve isbattan aşağıya àGılaf-ı latifin maddi tarafı. Levh-i mahv ve isbattan yukarıya Arşa 
kadar à Gılaf-ı latifin manevi tarafı, cismaniyetle başlıyor. Bu bize giydirilmiş. Bizim 
kazanımımız değil. İnsan gelmiş alem-i şehadete, ubudiyet yapmış. Kazanımlarıyla 
beden-i misalisini oluşturuyor, ta mec’ule kadar da gidiyor. Beden-i misali terakki ile 
oralara da geçtiği için, gılaf-ı latifi geçiyor.  
 

03.04. 2017                                                                                Zeytinburnu/İstanbul 
 



 
İnsanlığın Serüveni-29 

Şecere-i Hilkat, Kainat ve mümessilleri, İnsandaki karşılıkları 
 
İnsanlığın serüveni nedir? Allah ile insan arasında bir mabeyn yoktur yani bir perde 
yoktur. Hadis-i kudside “Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın” 
diyor. Allah acayip bir şey, insanın başı dönüyor. Allah’ı alemine oturtturmak. Nasıl 
oturtacaksın bak: Allah’a varmak kolay değil. Allah’a ibadetle varamazsınız. Farzlarla 
varamazsınız. Nafilelerin en güzeli terklerle! İnternetlerden uzak durun, kafanız acayip 
çalışacak. Allah Resulü asm: “İlim yapmadan ilim isteyen yok mu?” ilim yapmadan, ilim 
yağacak sana? ilim yapmadan ilim olmaz, adetullaha zıd. Elmayı ağaçtan, sütü 
sığırdan ya ağaçsız elmayı anlamıyoruz. Çocuk anne babadan ama anne babasız 
oluyor. Ağaçsız elma oluyor. Keramet, mucize oluyor. Sırf Müslümana olmuyor, gavura 
da oluyor. Onun adı da istidraç. Allah sebebsiz yaratmayı kafire de vermiş, tek yönlü 
çalışmıyor. Ona verip buna vermemek etmiyor. İstidraç vermiş, gözüne diline vs tesir 
vermiş. Peygamberlere mucize, kafire istidraç vermiş. Müslümanlara kudsiyet vermiş, 
onlara tesir vermiş. Diline tesir vermiş. 
 
Sual: Avam nazarıyla bakınca ikisi de mucize gösteriyor zahirde. Biri imansız, biri 
imanlı. Nasıl tefrik edeceğiz? 
Elcevab: İmam-ı Rabbani Hz: “Sünnet-i Seniyeyi yaşıyorsa, bu keramettir (veya 
mucize, bu da zaten peygambere)”. Büyük zatlarda à keramet, kafirlerde à istidraç. 
Nasıl tefrik edeceğiz? Hayatiyle! Mesela Bela bin Bahura gibi harikalar gösteriyorum. 
Bu keramet midir, istidraç mıdır nasıl ayırt edeceğiz? Sünnet-i Seniyeyi yaşıyorsa, 
keramettir. Yaşamıyorsa, istidraçtır. Bu dairemiz içinde de vardır. Fazilet ve kemalat 
ile tesir eden tipler de var. Diline tesir vermiş, faziletsiz, kemalatsız da var. Gördüğün 
zaman hiçbir şey diyemiyorsun, etkileniyorsun. Bu da istidracın bir alt seviyesi. Sadece 
Müslümana verse, kafire vermese, nasıl imtihan olacak. Ona da veriyor. Kafir nasıl 
muvaffak oluyor? Doğru yöntemi kullanıyor.  
 
Müslüman maksadına ulaşmak için yanlış yöntem kullanıyor, çalıyor, çırpıyor vs. Kafir 
maksadına ulaşmak için doğru yöntem kullanıyor ve bu şekilde maksadına varıyor. 
Müslüman yanlış yöntem kullandığı için, varamıyor. Toplum bu sefer “Kafir niye galib?” 
diye soruyor. Madem onun davası hak değil, madem Müslümanın davası haktır, niye 
Müslüman muvaffak olmadı da kafir muvaffak oldu? Kafir İslamî yöntem kullandı, 
Müslüman kafir yöntem kullandı. Kafir galip, Müslüman mağlub olmadı. Müslüman 
yöntem, kafir yönteme galib oldu.  
 
Allah kainatta sıfatlarıyla var, zatıyla yoktur. Kainat mahluk olduğu için, Allah zatıyla 
kainatta olmaz. İnsanda ama Allah zatıyla var! İnsan mahluk değil mi? İnsan 
mahluk ama mahluk olmayan bir yönü var. O da Ene! Orada Allah taayyün ve 
teşahhus ediyor.  
 
Muhammed - Ahmed (ASM): Bu insan yaratılırken, Allah karar verdi à Mec’ul. Bu 
mahluk değil ama insana bindirilmiş. Nur-u Muhammedî mahluk değil, çekirdek. 
Muhammed çekirdeğin adıdır, insanın adı değildir. Ayriyeten denilmiş. Çekirdeği 
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tanımlarken Muhammed deniliyor Peygamberimize. O çekirdeği anlatırken, o çekirdeği 
ima ederken, o çekirdeği konuşurken à Muhammed deniliyor. Beşer, komutan, baba, 
koca, dayı, amca cihetiyle anlatırken Peygamberimiz asm’a Ahmed denilmiş. Risalet-i 
Ahmediye denilmiş 19. Söze. 19. Mektuba da Mucizat-ı Ahmediye denilmiş. Niye 
Muhammed denilmemiş? Muhammed’in mucizesi olmaz. Muhammed o çekirdeğin 
adıdır. Mucize, insanındır. Muhammed insan değil, çekirdeğin adıdır. Ahmed insandır, 
beşerdir. Risalede kışır yok, tesadüf yok.  
 

• Nur-u Muhammedî bizde  à Ene 
• Arş-ı Azam bizde                   à Ruh 
• Levh-i Mahfuz bizde             à Dimağ 
• Arş bizde                               à Kalb 

 
Cennet ve Cehennem… Cennet à Cemal, Cehennem Celal… Celal ile Cemali 
çarpıştır à Kemal, o da insan. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Maddeyi nerden getirdi? 
Allah Celal’i ile Cemal’i çarpıştırdı à Kemal denilen insan, şecere-i hilkat çıktı. 

• Daire-i İlim à Levh-i Mahfuzun dairesi 
• Daire-i Hayat à Arş’ın dairesi 
• Daire-i İlim ve Daire-i hayat bizde karşılığı à vicdan 
• Kürs’den à şeytan, nefs-i emmare, ervah-ı habise, mevadd-ı şerire takılmış 

bize 
• Levh-i mavh ve isbat à geçici bir kader tahtası, yazılıyor, bozuluyor 
• Emr-i Kün Feyekün tezgahı à Kur’an’da Kaf-Nun tezgahı olarak geçer, esirden 

atoma dönüştürme tezgahıdır, imalathanedir 
• Kabir ve sonra yedi kat sema geliyor ve sonra da alem-i şehadet geliyor. 

 
Konumuz: ARŞ 
Şecere-i hilkati dört isime uygularsak à evvel, ahir, zahir, batın. 
Şecere-i hilkatteà Siret, Sıfat, Ahlak à evvel ismine à hafiziyetin azametini isbat 
eder… Risalede şöyle geçer: mükemmel program ve kutucuk 
Alem-i gayb à Arş, Levh-i Mahfuz ve Arş-ı Azamı içine alır à batın ismine bakar à 
risalede bu alemleri anlatırken şu tabirler kullanılır: içindeki makinası, fabrikası, 
tezgahı, kimyahane, kazan-ı erzak 
Kainat à zahir ismine bakar 
Alem-i şehadet à ahir ismine bakar 
Şecere-i hilkat ayrı, kainat ayrı, karıştırmayın. Şecere-i hilkat Nur-u Muhammedî’ye 
kadar, Kab-ı Kavseyn hariç bütün alemler. Kainat ise Sidret-ül müntehadan aşağısını 
alıyor.  
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Sual: Şeytan nereye kadar var? 
Elcevab: Şeytan Kürse kadar var. Şöyle diyeyim: elma – geri gel, tomurcuk- geri gel, 
dal-geri gel, gövde, kök, çekirdek. Buradan daha geri gidemezsin. Bir şey nereden 
takıldıysa son mertebe orasıdır. Şeytan bize nereden takılmışsa, bizde oraya kadar 
gider.  
 
Sual: Karakol meselesi nedir? 
Elcevab: Karakolları yani daireleri var. 28. Lem’ada anlatıyor. Mesela Geylani Hz 
talebelerine cennetten meyveler koparmış. Oysa ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne 
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de kalb-i beşere hutur etmiş. 28. Lem’ada diyor ki: “Cennet ve cehennemin karakolları 
ve müstemlekeleri var, oradan alıyor.” Bizzat cennetin kendisi değil.  
 
Sual: Cennetin karakolları haritada nerede? 
Elcevab: Cennetin karakolları Cennetten aşağısı. Birisine karakol à Daire-i İlimdir. 
Buraya Peygamber asm girmiş. Bir düşük başka bir veliye karakol à Daire-i hayattır. 
Daha düşük bir veliye karakol à Levh-i mahv ve isbattadır. Karakolların kalitesi 
düşüyor. Mesela Suudi Arabistan’ın en büyük müstemlekesi, konsolosluğu 
Ankara’dadır. İstanbul ikinci derecedir.  
 
Nokta-i Nazar: Her alemde bütün hepsi şubeleri, numuneleri var ama kalitesi düşük 
veya yüksek. Hepsinin içerisinde ayrı ayrı numuneleri var. 
 
İlmi isbatı: Burada ahiret yok desem, ahirette tecelli eden esma burada yoktur demek 
nakıslıktır. Burada her şey ama her şey var fakat bil-kuvve. Bil-fiil değil. Bil-kuvve 
çekirdek, bil-fiil ağaç. Her şey her yerde var, çünkü her yerde Allah’ın bin bir esması 
var. Fakat bazıları galib. Bir isim galib oldu mu, diğer isimler o ismin dameninde oluyor. 
Burada her isim var ama galib olanlar gözüküyor mesela bu masayı yapan kudret var. 
Her yerde her isim var ama düşük veya yüksek seviyede.  
 
Arş à Esma-i Hüsnaların bütününün perdesiz tecelli ettiği yerdir. Onun 
aşağısında Cennette esmalar meratibleriyle var, çünkü devamlı değişecek. Bir yediğin 
lokma ile diğer yediğin lokma farklı olacak. Ondan da daha sonraki lokma daha farklı 
olacak. Arş’da bütün esmalar perdesiz tecelli ediyor. Cennet, bu nihayetsiz perdesiz 
tecelli eden esmanın açılımı oluyor. Bu nedenle cennette nihayetsiz mertebe oluyor. 
Her esma azami derecede kendisi yok, mertebeli var.  
 

• Arş’da Esmalar à Mertebesiz                              
• Cennette Esma à Mertebeli 

 
Arş’a nadir insanlar girer bu nedenle. Levh-i Mahfuz’a da çok çok nadir insanlar gider. 
Arş, esmaların mertebesiz tecelli ettiği yer. Cennet, esmaların mertebeli tecelli ettiği 
yer. Celal ve Kahhar ile alakalı isimler de Cehennem de mertebeli. Esmaların biraz 
daha düşük tecellisi Daire-i ilimde. Biraz daha düşür, Daire-i hayat. Cennet ve 
Cehennemdeki isimlerin hepsi buralarda ama oradakinden kalitesi daha düşük. Biraz 
daha düşüğü Kürs’te var. Kürs denilince şeytan, nefs-i emmare, altı tane de hayırlı 
nefis var: nefs-i levvame, mutmaine, mülhime, mardiyye, natıka vs bunlara Allah yemin 
ediyor. Kürste de cennet var ama kalitesi düşük. Sonra Levh-i mahv ve isbat’ta da var 
cennet. Sonra Emr-i Kün feyekün, sonra alem-i berzah, sonra yedi kat semada ve 
sonra alem-i şehadette de var müstemlekeleri ve daireleri. Geylani Hazretleri buradan 
koparmış vermiş. 28.Lem’anın en sonunda anlatıyor.  
 
Sual: Cennette terakki var mı? 
Elcevab: Evet var. Doğdun, büyüdün, ölünceye kadar bütün maddi manevi zevk ve 
lezzetlerini topla. Zevk à maddi lezzete denilir. Lezzet à manevi hazlara denilir. 
Hepsini topla, çekirdek yap. Cennette ilk patlama merteben bu olacak. Bir an sonrası 
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bu ana hiç benzemeyecek başka bir lezzet paketi. Mesela biz baklavadan lezzet 
aldığımız an ilk lokmadadır. Cennette nihayeti yok. Cennetteki hazların, hislerin, 
duyguların, latifelerin nihayeti yok sonsuz. İsa as ayetinde diyor ki: “İsteyene 
verilecektir. Verilene verilecektir.” Avam cennete gidince ne biliyor? Huri biliyor, bir 
anda her yerde olacağız biliyor, Kur’an’ın tabiriyle altından nehirler akan villalar var. 
Onu isteyecek. İsteyene verilecek. İstediğin kadar verilecektir ve sonsuz. Cennet 
herkese iki tane. Bir umumi cennet. Orda herkesle görüşeceğiz, hepimiz yine beraber 
olacağız. Bir de herkesin özel cenneti var. Nasıl ki siz bana geldiğiniz zaman herkesle 
görüştüğümüz, herkesle konuştuğumuz salon var. Ama bir de yatak odası var, orası 
özel oda değil mi? İşte Cennette de bir umumi salon var, bir de hususi yatak odası gibi 
özel Cenneti var. Bunlar da nihayetsiz. Artı dünyada hak edene, isteyene verilecek “Ya 
Rabbi, derslere katılıyordum, Cennetin üstünde Arş var Allah’ım, sonra Levh-i Mahfuz 
var Allah’ım, sonra Arş-ı Azam var Allah’ım.” diyeceksin inşallah.  
 
Kab-ı Kavseyn’in karşılığı cennette à Sidret-ül müntehadır. Lügat manasıyla 
Sidret-ül müntehayı Kab-ı Kavseyn zannetmişler. Halbuki sonsuz Cennetin son 
olmamakla beraber nisbet edilen son noktasıdır. Miraç’ta oraya getirecekler. Ama sen 
cennette iken Arş’ı istedin, oraya alacak seni, Levh-i Mahfuzu istedin, oraya alacak 
seni, Arş-ı Azamı istedin oraya alacak seni. Herkes cennete gidecek ama sen 
koşturdun, talebe yetiştirdin, talebe oldun, koşturdun, eh biraz çaksın sana cennetin 
dışında bu alemleri. Halk bunu ister mi? Hangisini duydu ki? Cennette bir an bir ana 
benzemeyecek. An be an sıfır, alışma yok. Bu kadar derslerde konuştuklarımızı avam 
duymadı. Biz bile ruhun dört özelliğini konuştuk ama sadece zîhayat dedik mesela 
geçtik. Hayatın kendisine girmedik. Daire-i hayata girdik. Hayat nedir bilmiyoruz. Hayat 
denilince biz üreme, mideyi doyurma ve hareket zannediyoruz. Canlılık hayat mıdır? 
O sıfatının sıfatının sıfatının yetmiş bin perdesidir canlılık. Allah bu kainatı hayattan 
yarattı dersen anlaşılır. Taşı, toprağı Allah hep hayattan yarattı. Bunları niye 
öğreniyorsunuz? istiyorsunuz. İstediğiniz için öğreniyorsunuz. Öğrendiğiniz için 
ahirette isteyene verilecektir. Bu dersleri Kendinizi inşa etmek için isteyebilirsiniz. 
İttihad-ı İslam olduğu zaman, hepinizi mumla arayacaklar. Bunları anlatın diye 
arayacaklar.  
 

Dönelim konumuza: Bakın 
kalb pembe olarak boyanmış. 
Tesadüf yoktur. Bütün renkler 
bilerek yapılmıştır. İşarat-ul 
İ’caz’da kalb için “Kısm-ı 
Sani” deniliyor. Senin tam 
karşılığın. Sanki sen. Seni 

sen eden. Seni senden de eden. Aynı şey kadın kalbidir. Seni sen eden, bazılarını da 
seni senden eden à Kısm-ı Sani. Sanki Cenab-ı Hakkın rahmeti donmuş, yaratılmış. 
Onun için kadın kalbi pembe olarak simgelenir. Pembe güvendir ve kadının kalbini en 
çok etkileyen bu renktir.  
 
Kalbin iki tane ayağı vardı. Dimağ ve Vicdan. Bakın görsele. Dimağın ve vicdanın 
içeriği ve dışa vuruşları var. Kalbin içinde başka bir de Latife-i insaniye var. Bunu da 
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bir gün yaparız. Latife-i Rabbaniye à Vicdanın içinde, Latife-i insaniye à kalbin 
içerisinde yani daha ileri. Sonra Lümme-i şeytaniye var kalbin dışında, kalbe yakın. 
Bu Lümme-i şeytaniye hariç bunlar Arş’dan bize monte edilmiş.  
 
Sual: Biz bu derslerle bu terakkileri görüyoruz ama piyasadaki insanların çoğu çöpe 
gidiyor?  
Elcevab: Ulema bu asra “Kayıp asır” demiş. Yani insanlık gelmemiş, yaşanmamış 
diyorlar. Üstad Emirdağ Lahikasında “Şimdiki insanları düşünmüyoruz, kırk elli sene 
sonraki nesl-i atiyi düşünüyoruz. Şu anda ekilen tohumlar eğer ıslah edilmese, elli sene 
sonra vereceği neticeler insanı dehşete düşürüyor.” 1944-47 tarihlerinde. “Bu milletin 
nesl-i atisi ıslah edilmezse, kırk-elli sene sonra Allah diye nefs-i emmaresine 
tapınacak.” Türkiye’de 80 milyon insan var. Üstad “Yüzde doksanı nefs-i emmaresine 
tapınacak” diyor. 72 milyon! Şirk içinde! Dini cemaatlerdekiler de bunların içerisinde. 8 
milyon kaldı, bunlar şuurluları. Bunların da “onda sekizine pasaport veriliyor” diyor 
Üstad. Yani 6,4 milyon şirksiz Müslüman bu matematiğe göre. Ya nefise tapmış, ya 
paraya tapmış, ya kadına şirk yapmış vs… Şimdi söyleyeceğimi Allah’ın size verdiği 
sırtınızdaki nimeti göstermek için söylüyorum. Sakın ha gururlanmayın, yoksa Allah 
sizi hak ile yeksan eder.  
 
Dünyada 8 milyar insan var. Allah’ın razı olduğu hizmet müceddidliktir. Bana göre 
müceddid Risale-i Nur’dur, başkasına belki başkadır. Risale-i Nur cemaati içerisinde 
Allah’ın razı olduğu hizmet şekli à müceddidlik içerisindeki sadakat ve istikametli 
olanıdır. İstikametli olan kimdir? Risale-i Nur’un lahikalarına, emirlerine ve yasaklarına 
uyduğu kadar istikametlidir. İstikamet buraktır. Burak à ruhun cennetidir, Rıza-yı İlahi, 
en yüksek odur. 8 milyar içerisinden nurculuk, nurculuk içerisinde bu mevzularla 
muhatab olmak. Bu mevzulara ne kadar insan muhatab? Ne kadar üzerinize nimettir 
ama sorumluluk getiriyor. Bunu bilip de lakayd yaşarsanız, bunları hazmetmeyip 
gelecek nesile aktarmayıp anlatmazsanız… İmam-ı Şafi’ye göre farzdır, dinde vacibdir.  
Müslüman bildiği ilm-i nafiyi evlad-ü iyaline, gelecek nesile anlatmakla mükelleftir. 
Peygamberin en büyük vazifesi, Allah’ın verdiği ilmi anlatmaktır. Bunu duydun mu? 
Bunu anlatmakla vazifelisin. Duymasaydın belki bir derece özrün olurdu. Ama bundan 
sonra da duymama lüksün yok. Çünkü duyabileceğin yöntemi duydun artık. 8 milyar 
insan var, onlar içinde müceddidlik var, onun içinde vakf-ı hayat etmiş, bunların 
içerisinde bunlarla meşgul olmak. Ben şükür için söylüyorum. Allah şahidim şu an. 
“Allah’ım bana şunu ver” diyebileceğim hiçbir şey yok. Rıza-yı İlahisi hariç. Bunları 
Allah bana vermiş, bana daha ne versin diye sen de böyle düşün. Böyle bir yer verdi, 
böyle bir cemaat verdi, böyle kardeşler verdi, böyle abi de verdi, böyle eğitim de verdi. 
Daha ne versin Allah? okusan bir yerde belki kaymakam olacaktın ama bu derslerle 
alem-i gaybın kaymakamı olacaksın. Şükredin, şükredin, hamd edin. Ne kadar 
şükretsek azdır. Dönelim konumuza: Arş’ın bizdeki karşılığı Kalb. 
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İnsanın Şecere-i hilkat karşılıkları: 
 

 

Arş’da neler var, sırayla gidiyorum: Çekirdeğin bir maddi tarafı var: karbon, azot, 
hidrojen, oksijen. Bir de yazılımı var. Çekirdeğe hiç benzemiyor. Aynen onun gibi 
çekirdeğin maddesi Mec’ul, Kürs, Arş, Levh-i mahv ve isbat, Arş-ı Azam ve Levh-i 
Mahfuz. İçindeki yazılımı ise: Evamir-i tekviniye, İntizam, Meşhudiyet, Taayyün, Nizam 
ve Malûmiyet. Bu yazılım aynı zamanda Kaderin alt yapısıdır. Bir de bunları temsil 
eden mahluk var. Azrail à Arş-ı Azam, Cebrail à Levh-i Mahfuz, İsrafil à Arş, Mikail 
à Kürs. 
 

• Mec’ulün bizdeki karşılığı à Ene, kainatın manevi sisteminde à Evamir-i 
tekviniyeye denk geliyor, ağaçta ise à çekirdeğe denk geliyor. Peygamber 
efendimiz asm “Bütün kainat benim nurumdan yaratıldı” dediği Mec’ul.  

• Arş-ı Azamın bizdeki karşılığı à Ruh, ağaçta ise à vücudu, ağacın 
bütünselliği, manevi sistemde Risale-i Nurun tabiriyle Nizam ile ifade 
ediliyor.  
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• Levh-i Mahfuzun bizdeki karşılığı à Dimağ, ağaçta ise ölçülü, düzenli, 
dizili, ahenkli, birbirini bütünleyici, tamamlayıcı, kainattaki manevi 
karşılığı à Malûmiyet. 

• Arşın bizdeki karşılığı à Kalb, ağaçta à Hayat, kainatın manevi tarafı à 
Meşhudiyet 

• Kürsün bizdeki karşılığı à Beşeriyet, ağaçta ise à meyvesi, tadı, kokusu, 
rengi, kainatın manevi tarafı ise à İntizam. 

• Levh-i mahv ve isbat bizdeki karşılığı à Zaman ve Ecel, ağaçta ise à yaşı, 
eceli, şekli, hacmi, cinsi, kainatın manevi tarafında da à Taayyün. 

 

 
 
Levh-i Mahfuzun iki tane dairesi var. Biri Daire-i ilim, biri de Levh-i mahv ve isbat.  
Arşın da iki tane dairesi var. Biri Daire-i hayat, biri de Alem-i şehadet.  
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• Kainatta à Mec’ul, Ayat-ı tekviniyede à İmtiyaz, Hayat-ı maddiyede yani 
esmaya baktığı zaman à İtaat var, Hayat-ı maneviyeye baktığı zaman à 
Evamir-i tekviniye var.  

• Kainatta à Arş-ı Azam, Esmaya yani Hayat-ı maddiyeye baktığı zaman à 
Muvazene var, Ayat-ı tekviniyeye bakınca à Nizam’dır, Hayat-ı maneviyeye 
baktığı zaman yani sıfata à Nizam. 

• Kainatta à Levh-i Mahfuz (Alemlerin vücud-u haricileri), Esmaya yani Hayat-
ı maddiye baktığı zaman à Mukabele. Hayat-ı maddiye, altı tane sırdır. Allah 
bir anda hadsiz işleri nasıl yapar sorusuna cevap olan altı sır. O sırlardan dolayı 
bir ile bin fark etmiyor. Levh-i Mahfuzun ayat-ı tekviniyeye yani Kur’an-ı Kebir-
i Kainata bakan tarafı à Mizan’dır, Hayat-ı maneviye yani sıfata bakan 
tarafı à Malumiyet’tir.  

• Arşın esmaya bakan tarafı à Şeffafiyet, Ayat-ı tekviniye tarafı à Tasvir, 
Hayat-ı maneviye tarafı à Meşhudiyet. 

• Kürsün Hayat-ı maddiye tarafı à Nuraniyet, Ayat-ı tekviniye tarafı à 
Tezyin, Hayat-ı maneviyeye bakan tarafı à Taayyün.  

 
Sual: Kürs’te Mudil esması var iken nasıl Nuraniyet oluyor, zıd değil mi? 
Elcevab: Orda Nefs-i levvame, Nefs-i mutmaine vs var, nursuz olmaz. Nefs-i emmare 
bir tane oysa diğer nefisler altı tane.  
 

• Levh-i mahv ve isbat Hayat-ı maddiyede à İntizam, ayat-ı tekviniyede à 
İntizam ve Hayat-ı maneviyede à İntizam.  

 
Sual: Bu altı sıra sanki altı tane imanın esaslarına işareti var? 
Elcevab: Var. Hangi iman esasına denk geliyor hepsi konmuş.  
 
Kur’an Kelam sıfatından geliyor. Kelam sıfatına kalb değil, dimağ muhatab oluyor. 
Yükselişe bakın. Kelam ile dimağ iksirleniyor, kalbe inince iman oluyor. Kalb 
mayalanıyor. Mayalanan imana à Fenafillah denilir. Fenafillah çıkış, Bekabillah iniş. 
Kafada iman yok, orada itikad var. İmanla dolan bir kalbden ziya dimağa çıkıyor. 
Kalbden gelen bu iman ziyasıyla dimağ, kainattaki ayat-ı tekviniyeleri okuyor. Ayat-ı 
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tekviniye: elma, armut, kedi, köpek vs. Kur’an ayetlerine evamir-i tekviniye denilir. 
Kainattaki maddeye dönüşmüş ayetler, ayat-ı tekviniye. Kelam sıfatından gelen ayetler 
Peygamber ve Cebrail ile oluyor. Onunla aklı inşa ve kalbi ihya olan bir insan 
Peygambersiz ve Cebrailsiz kainatın ayetlerini okuma makamına çıkıyor. Peygamber 
yok arada, kainatı tefekkür ediyor.  
 
Nokta-i Nazar: Bekabillah o zaman tefekkür makamı oluyor. 
 
Evet, inmedir. Bu nedenle, iman girdi, çıktın, eğer burada kaldıysan şatafatlar, 
meczupluklar başlar. Fakat inmek demek, kalbden dimağa, dimağda da muhakeme ve 
muvazene oluyor, inbisat ve inkişaf oluyor ve bu sefer kainat ayetlerini okuma 
makamına çıkıyor. Yani bu gelişe (Vahiy ile) Fenafillah. Bu fenafillah ile kainata iniyor. 
Kainat mevcudatını arılar gibi okuyor. Bu okumalar ayat-ı tekviniye makamına çıkma 
makamıdır. Kur’an ile dimağ inşa, kalb ihya oluyor. Kur’an ile dimağ iksirleniyor, kalb 
mayalanıyor. Sonra iman oluyor ve kalbdeki iman ziyası dimağa çıkıyor. Dimağda iman 
nuru olarak kulakla, gözle, burunla, elle, dokunmayla kainat ayetlerini okuyor. Adeta 
bunlar peygamber. Sözler 538 de şöyle geçiyor: “duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı 
marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek 
bir madde bulmadığı için sönerler.” Kainatın envarından göz, insanın latifeleri ve hisleri, 
duyguları marifetullahı getirdikleri zaman… kim getiriyor? Göz, kulak, burun, dil, 
dokunma sanki peygamber gibi kainattan marifeti getiriyor, içeriye sokuyor. İçerde bir 
musaddık, bir tasdik edici olmayınca, abesiyet-i mutlakaya inkılab eder diyor. Atıyor 
çöpe. Ama içerde bir musaddık görünce, yani Kur’anla inşa ve ihya olan bir insanın 
duyguları ve hisleri ve efkarı yani gözü, kulağı, dili, eli envar-ı marifeti getirdiği zaman 
içerde bir musaddık bulduğu için o artık inbisat ve inkişaf ediyor. Burada diyeceğim şu: 
Kur’an bizi evamir-i tekviniye ile inşa ve ihya ediyor. Neticesi: o evamir-i tekviniye ile 
inşa ve ihya olan insan, kalb, akıl ve ruh bütünlüğü ile kainatı okuma makamına çıkıyor. 
Allah’ın baktığı yere bakıyor.  
 
Sual: O musaddık imandır diyebilir miyiz o zaman? 
Elcevab: Evet. İçerde musaddık bulmayınca yani iman hepsi abesiyet-i mutlakaya 
inkılab ediyor.  
 
Sual: Kader gözüyle bakmak cüz’i irade ile mi oluyor? 
Elcevab: Kader gözüyle bakmak à İrade ile oluyor. İrade olursa tasdik eder. İhtiyar 
aklidir, irade vicdanidir. Süfli şeyleri tercih etmek, günahları takip etmek, tercih etmek, 
irade değildir, ihtiyardır. Namazı, orucu, ulvi şeyleri tercih etmek, iradedir. “Elestü bi 
Rabbiküm. Kalu bela” diyen ihtiyar değil, irade idi. Burada Kur’an’ı kabul eden veya 
reddeden ihtiyar. İhtiyar aklidir, irade vicdanidir, vicdanın bir sıfatıdır.  
 
İman ve Niyet: Adamın bilgi sorunu yok, Ebu Cehil mesela, mucize görmüş, belagat 
ehli de kendisi, cahil de değil ama adamda iman yok. Bu adama iman ettiremezsin. 
Bilgi var, aşmış adam, mucize de görmüş. Bu bilgiler, bu mucizeler, peygamber, 
sahabeler hiçbiri ona iman ettiremiyor, tesirsiz kalıyor. O zaman bu iman dediğimiz o 
kadar yüksek bir şey ki, eğer gerçekten bir insanda samimane bir iman varsa, onu 
hiçbir şey bozamaz. Günaha düşürür ama imanını bozamaz. 
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İman edenler iman edecek kadar delil bulduklarından iman etmiş olmadığı gibi, 
iman etmeyenler de iman edecek kadar delil bulamadıklarından inkar etmiş 
değildirler. İman etmeye niyet ettikleri için ufak bir ipucu delil oluverdi, iman 
etmemeye niyet ettikleri zaman açık deliller bile ufak ipucu seviyesine indi. 
Niyet…niyet… 
 
İmanın içerisindeki Allah’tır. İman, içinde Allah olandır. İman delille-melille değil. İlk 
önce niyet. “İman Zatının bir nurudur” (İşarat-ul İ’caz 42) diyor Risalede. İçine cenneti 
koymamış, içi Zatının bir nurudur. Nur da aslıyla şöyle denilir: aynadaki güneş, güneş 
değildir, değil de değildir. Ne ayndır, ne gayrdır. Ayna ruhtur, aynadaki güneş imandır, 
semadaki güneş haşa Şems-i Ezelidir.  
 
İmanla Allah’ı taşıyorsun; Gör bak neyi taşıyorsun. Buna bir misalim var: Çok uzun 
bir belediye otobüsü şoförüsün, kapıyı açtın, bir baktın ki otobüsüne ilk binen Adem 
as. Senin otobüsüne binerek, sana teslim oluyor, esbab noktasında hayatı senin 
elinde. Sen götüreceksin onu. Otobüsüne Adem as binseydi, ne hissederdin? “Evlad, 
ben Adem as. İman ettiğin kişiyim”. Duygun nasıl olur? Sonra baktın ki Şit as, Nuh as 
ve bütün peygamberler tek tek biniyorlar. Hepsi “Evladım, ben Nuh, evladım ben 
Yusufum, evladım ben Yakubum, ben Danialım.” Sonra en son Fahr-i Kainat bindi. 
Evladım demedi sana. “Hasan Ümmetim, ben senin Peygamberin Hazret-i 
Muhammedim (asm).” Senin otobüsüne biniyor. Sonra baktın ki sahabeler binmeye 
başladı. Hazreti Ömer ra, Ebu Bekir ra, Osman ra, Halid bin Velid ra hepsi biniyor. 
Hepsi “Ben buyum kardeşim, ben buyum kardeşim”. Sonra baktın ki İmam-ı Azam 
biniyor. “Benim içtihadımla amel edensin, ben İmam-ı Azamım, kardeşim” diyor. Sonra 
Şafiler, Malikiler, on dört tane müceddidden İmam-ı Rabbani geliyor. “Ben İmam-ı 
Rabbani’yim”. O da bindi. En son, gülüyor “ben senin Üstadın Said Nursi’yim” diyor. O 
da biniyor. Fahr-i Kainatın münadisi ve müezzini Bilal-ı Habeşi “Hasan kardeşim, 
otobüsün kapısını kapat, hedefimiz bu, hadi götür bizi”. Şoförlük yapıyorsun, neler 
hissederdin? Onlara şoför olmak. Ben Rüştü abiyi götürürken, ayağım titrerdi. Derdi ki: 
“Kardeşim, rahat ol.” Ben sürdüğüm zaman deli sürerdim, ağaca çıkardım. O varken 
düz yolda zor gidiyorum. Mustafa Gül abi binmişti, Sungur abi binmişti. Rüştü abiyle 
götürüyordum. Aytimur abi de vardı. Urfa’dan Badıllı abi vs. Minibüsümüz vardır. 
Ipıslak olurdum. 
 
Şimdi düşün neler hissederdin? Bunlar değil, bir de bak İmanla Allah’ı taşıyorsun! 
İman à araba. Ruh à şoför. İmanın içerisindeki à Allah’ın Zatının nuru. Biz o 
zaman 124 bin peygamberin efkarını, imanını gelecek nesile taşıyan ara vasıta, ara 
bağlantıyız. Ölene kadar bu vazifeyi biz yapıyoruz. Gelecek nesile Allah Resulünün 
bize emanet ettiği, Allah’ın da emanet ettiği davayı bihakkın aktarmayla vazifeliyiz. Tuh 
onların gayretsiz yüzüne deyip de – diyor Üstad- tükürüğü yüzümüze gelmemesi için 
gayret ediyoruz. Yoksa hidayet eden, imanı veren Allah’tır. Bizim vazifemiz, vazifeyi 
yapmaktır, vazife-i İlahiyeye karışmamaktır.  
 
Dersin hulasası: Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah kainatı yaratmaya karar verdi 
ve bir çekirdeği yarattı.  
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• O çekirdeğin adı Nur-u Muhammedî’dir. Bütünselliği ifade ettiğinden 

Mec’uldür, mahluk değildir. Onun bizdeki karşılığı Ene’dir. Orada melaike 
yok henüz. Nur-u Muhammedî’nin temsilcisi Hazreti Muhammed’dir asm. Orada 
melek yok, bu nedenle melek bizden aşağıda.  

• Şecere-i hilkatteki Arş-ı Azamın bizdeki karşılığı ruhtur. Temsilcisi Azrail’dir.  
• Alemlerde Levh-i Mahfuzun bizdeki karşılığı dimağdır. Mümessili 

Cebrail’dir. 
• Arş’ın bizdeki karşılığı kalbdir. Temsilcisi İsrafil’dir. Kalbimize müekkel 

melaike İsrafil’dir.   
• Alemlerde Kürs var. Mümessili Mikail’dir, şuur ve hissin temsilcisi 

Mikail’dir. Bizdeki karşılığı beşeriyettir.  
 
Eğer sen pergelini Ene’ye koyarsan, bunların arkasına geçtin. Şunu diyebilirsin, biz 
diyemeyiz şimdi de. Eğer pergelini ene’ye koyarsan, karşılığı Mec’ul, Nur-u 
Muhammedî. Temsilcisi Peygamber asm. Melek yok. Ene olarak kendini tanımlarsan, 
ben derken Ene’yi kasd ediyorsan, şunu diyebilirsin: Arş-ı Azam ben’im, Azrail 
ben’im, Levh-i Mahfuz ben’im, Cebrail ben’im, Arş ben’im, İsrafil ben’im, Kürs 
ben’im, Mikail ben’im.  
 
Nokta-i Nazar: Muhyiddin-i Arabi gibi zatlar, Cibali Baba, Hallac-ı Mansur gibi büyük 
zatlar çıkmışlar, inememişler. Ama bizim gibi basit adamlar bunların göremediği 
görüyor, tesbit edemediğini tesbit ediyor. Şahsi derecemiz itibariyle haddimiz değil 
ama vazife itibariyle Üstadın dediği gibi: “Ben bir sinek olsamda, o kartallardan daha 
yükseğe uçabilirim Kur’an’ın himmetiyle”. Biz şu an öyle şeyler görüyoruz ki o zatların 
boğulduğu meselelerde biz senin izahınla geçip gidiyoruz.  
 
Elimizdeki hakikat çok yüksek. Son peygamber, bütün peygamberlerin cem’idir. Barla 
324 de “bütün o suhuflar Kur’an’dan ahzedilmiş. Bütün peygamberler Peygamber 
asm’ın muini ve yardımcısı idiler.” Peygamberimiz asm’dan önceki peygamberler 
Peygamber asm’ın muini ve yardımcısı idiler. Kur’an’ın dışında diğer kitablar, 
Kur’an’dan ahzedilmiş. Yani profesörün sınıfta anlatacağı en dibi alfabe o profesörden 
çıkmıştır. Yani Kur’an’a muhatab olacak bir insanoğlu, bir peygambere muhatab olacak 
bir insanoğlu yetişiyor. Şimdi iyi dinleyin: bütün peygamberlerin cem’idir à Hazreti 
Muhammed asm. Bütün suhuf ve kitabların cem’idir à Kur’an. Bütün 
müceddidlerin cem’idir à en son müceddid olan Risale-i Nur. Onun için vartaları, 
tuzakları, fenafillahı, bekabillahı, çıkışı ve inişi, nerede hata yapılmış, nerede tuzağa 
düşülmüş, nerede terakki edilmiş à hepsinin cem-ül cem’idir Risale-i Nur. Son 
peygamber, son meyve gibi ağacın hepsini cem eder ama yaprak cem edemez. Son 
Peygamberimiz bütün peygamberleri cem ediyor. Son kitap bütün kitabları cem ediyor. 
Son müceddid bütün müceddidleri cem ediyor. Bilin kıymetini ki, elinizden Allah 
almasın. 
 
11.04.2017                                                                                                                 Zeytinburnu/İstanbul 
 



 
İnsanlığın Serüveni-30 

Levh-i Mahfuzun dairesi olan Daire-i İlim 
 
İnsanlığın serüveni. İnsan nerden ne almış. İnsan maymundan değil. İnsan hayvan 
değil. Hayvan hayvan olduğunu bilmiyor, rahat. İnsan kendini hayvan biliyor, 
hayvandan aşağı düşüyor. Oysa Üstad Şualar 218 de İnsan nedir diye açmış. Şecere-
i hilkate bakıyoruz. Allah’ın Mahiyet-i Zatiyesi hakkında hiçbir bilgi yoktur, olmayacaktır. 
Allah hakkında ne konuştuksa, ne varsa Kur’an’da, ilimde hep sıfattandır, esmadandır.  
Mahiyet-i Zatiyesi hakkında ezeli ve ebedi, Peygamberimiz asm dahi bilmeyecektir. 
Allah, Allah olduğunu bildiği şey bu. Misal: sen insan olduğunu biliyorsun. Şimdi 
Peygamberi asm hayal et. ‘Ben peygamberim’, yetmiyor. Peygamber olduğunu biliyor. 
Peygamber, peygamber olduğunu bilmesinden kaynaklanan ve peygambere mahsus 
olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Şimdi iyi dinleyin: Allah, Allah olduğunu biliyor. 
Allah, Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ve Allah’a mahsus olan lezzet-i 
mukaddesesini düşünün. Ben nurcuyum ve nurcu olmaktan hasıl olan ve nurcuya 
mahsus olan lezzet-i mukaddese. Şu hakikatları “Ben’im” dediğin kadar lezzet 
alacaksın. Ben nerelerden gelmişim. İnsan keyif alıyor. Bana bazen ölüm korkusu 
geldiği zaman birden odaklanıyorum Allah’ın rahmetine ve ölüm korkutmuyor 
hamdolsun. Belki de lezzet alıyorum. Çünkü bunlara yakin etmişim kısmen. 
Yakîniyetim var. Eğer bunu tefekkür ve tefeyyüz ederseniz, bunlar ayna. Aynaya 
bakarken aslında orayı görmüyorsun, kendini görüyorsun. Bu şecere-i hilkat dahi bir 
aynadır. Siz kendinizi seyrediyorsunuz. Bilin kıymetini. 
 
Bu Mahiyet-i Zatiyesi şudur: Allah, Allah olduğunu bilmekten ve Allah’a mahsus 
olandır. Peygamber asm demiş: “Biz seni hakkıyla bilemedik. En iyi Seni bilen Sensin 
ya Rabbi!” 
 
Sual: Kab-ı Kavseyn ve üstü meleklere meçhul mü? 
Elcevab: Evet. İnsan da kendini tanımadı. Allah oraların da bilinmesini istiyor. Anlama, 
kavrama, bir duy git yeter. Cennette insan ne duyduysa onu isteyecek. Cennette huri 
ve baklavadan başka bir şey duymamışsa ne isteyecek? Ama şimdi bunları duydu, 
bunları isteyebilecek. Meculü isteyecek, Arş-ı Azamı isteyecek.  
 
Şuunat-ı Zatiye Mahiyet-i Zatiyeden çıkmış. Onu bir derece biliyoruz. Latifelerimiz 
orda.  Şefkat-i mukaddese, Muhabbet-i münezzehe, Şevk, Sürur, Lezzet, Memnuniyet, 
İftihar-ı mukaddeseler buradan çıkmış. Hepsi bu değil, bunlar ana tema.  
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Şuunat-ı Zatiyenin bütünlüğünden Sıfat-
ı Zatiye çıkmış. Sıfat-ı İlahiye ve Sıfat-ı 
subutiye bütünlüğünden de Esma-i 
Zatiye çıkmış. Sonra Esma-i Hüsna ve 
Esma-i Fiiliye çıkmış. Sonra Allah karar 
verdi, Nur-u Muhammedîyi yarattı. 
 
(Bunları her seferinde tekrar ediyorum, 
alfabemiz olsun.) 
 
Nur-u Muhammedînin bütünlüğüne 
Mec’ul denilir. Bu çekirdeğin içerisinde 
hepimiz birer kişi varız. Herkesin var’ına 
Ene denilir. Bütünsele Mec’ul denilir. 
Ene batındır, enaniyet bizde mülktür. 
Enaniyet; ruzname, takvim, çekirdek vs 
olması. Bu nefs-i emmarenin enaniyeti 
değil.  
 
Nefs-i emmaredeki enaniyet ayrı. 
Mesela yemek yemek gibi. İki “yemek” 
farklı anlamdadır. 
 

 

Enaniyet; size enaniyetin yerini göstereyim: 

 

 

 

 

Melekut 

Mülk 

Gurur, kibir manasındaki enaniyet 
burada 
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Enaniyet ne imiş:  
• Kainata güzel bir ruzname 
• Kainata güzel bir takvim 
• Cami bir ayine 
• Mükemmel bir harita 
• Hassas bir mizan 
• Doğru bir mikyas 

Başka bir yerde: 
• Listedir 
• Ahsen-i takvimdir 
• Fezleke 
• Anahtar külçesidir 
• Nefs-i natıka 
• Fihriste 
• Mizan 
• Mikyas 

 
Nefs-i emmaredeki enaniyet şu: Nefs-i emmare ikiye ayrılır. Bir maddi nefs-i 
emmare, bir de manevi nefs-i emmare. Gurur, kibir dediğimiz enaniyet burada. Demek 
bir nefs-i emmarede enaniyet var bir de sistemde enaniyet var.  
 

Arş-ı Azamı yaptık. Onun bizdeki karşılığı ruhtur. 
Levh-i Mahfuzu yaptık. Onun bizdeki karşılığı 
dimağdır. Arş’ı yaptık. Onun bizdeki karşılığı 
kalbdir. Sidret-ül münteha ve cennet-cehennemi 
yapmadık. Onlar bir derece malum.  
 
Şimdi Daire-i ilimi yapacağız. Cennetin bizdeki 
karşılığı malum, Cemal ülkesi. Cehennem de Celal 
ülkesi. İkisinin cem’i Kemal ülkesi insan. Celal ve 
Cemal çarpışınca Kemal oluyor. Allah var iken 
hiçbir şey yoktu. Allah maddeyi nereden çıkarttı? 
Allah celalini ve cemalini bir çarpıştırdı, artı eksiyi, 
kıvılcım çıktı. Kıvılcım hiç bu kutupların birisine 
benzemiyor. Üçüncü bir şahsiyet çıktı. Allah 
Celaliyle Cemalini çarpıştırdı, Kemal çıktı. Varlık 
çıktı.  
 

Levh-i Mahfuzun iki tane ana krokisi var: 1. Dairesi var 2. Bir de yazar bozar tahtası 
var. Bu da Levh-i mahv ve isbattır.  
 
Levh-i Mahfuz à Levh-i Ezelidir. Ezeli levhalar orda. Oraya çok nadir insan girer. 
Burası Keban barajı gibi. Evimize elektrik çekebilmek için o şehirde, o mahallede trafo 
olması lazım. O da Daire-i ilim.  
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Sual: Bazen bir an yaşıyoruz ki o anı, o levhayı daha önce bir rüyamızda görmüşüz. 
Bu şimdi Levh-i Mahfuzun bizim üzerimizdeki cilvesi mi oluyor, yoksa ruhumuz mu 
oraya gitti oluyor? 
Elcevab: O daire-i ilmin ve daire-i hayatın aynısı bizde var. Gelirken ruhlar 
alemindeyiz, giden ruhlar ruhlar alemine girmez, daire-i ruha gider. Mesela alem-i 
misalden geldik, alem-i manadan geldik. Buradan gidince alem-i misale gitmiyor 
amellerimiz, daire-i misale girer. Eğer geldiğimiz yere gitseydik, ne manası olurdu, niye 
geldik ki. Alemlerden gelip, dairelerine gidiyoruz. Mesela alem-i manadan geldik daire-
i manaya gidiyoruz. Ruhlar aleminden geldik, daire-i ruha gidiyoruz. Alem-i misalden 
geldik, daire-i misale yani levh-i misaliye giriyoruz. O alemlerin hepsi bizde var, üstü 
açılıyor.  
 
Sual: O zaman biz oraya girmiyoruz? O alem geliyor? 
Elcevab: Girdiğin anda ordasın, orasıdır ama perdeli. Sen ondan kopuk değilsin.  
 
Sual: Hani Geylani Hazretleri gibi yüksek şahsiyetler ancak oraya girebilir ama ben de 
girdim. Nasıl girdim? 
Elcevab: 16. Lem’ada Levh-i Mahfuza çok nadir insanlar girer deniliyor, Daire-i Ezeli 
olduğu için. Fakat Levh-i Mahfuzun dairesi olan Daire-ilim ise Levh-i Mahfuzun bir 
sıfatıdır. Alem-i şehadette müstemlekeleri ve daireleri var diyor Üstad. Mesela Geylani 
Hazretleri meyveleri koparıp talebelerine verdiği zaman, cennetten koparmadı diyor 
28. Lem’ada. Cennetin alem-i şehadette iki tane sıfatı var: bir müstemlekeleri, bir de 
daireleri. Burada var, her yerde var. Cennette tecelli eden Esma alem-i şehadette 
tecelli etmiyor mu? O zaman kusurlu olur. Fakat cennette Esma perdesiz tecelli ediyor 
ama alem-i şehadette perdeli tecelli ediyor yani nakıs bir tecelli. Ama yok değil. Her 
Esma her yerde var! Cennette tecelli eden Esma burada tecelli etmiyor dersen, 
esmalara nakise getiriyorsun ve makamlarını ve hududlarını kayıdlıyorsun. Orda var, 
burada yok, olur mu? Zıllî var. 
 
Abinizin dediği gibi mesela rüya görüyoruz aynısı çıkıyor. Aslında onların hepsi 
numunesi bizde var. Numunesinin adı çekirdektir. Bu dairelerin adı ağaçtır. Ağaca bil-
fiil, çekirdeğe bil-kuvve denilir. Bil-kuvve hepsi bizde var. O alemler bil-fiil. Uyuduğumuz 
zaman seviyene göre, tefekkürüne göre basiret, feraset, dirayet, kemalat ve irfan 
derecene göre o alem-i misalin, o alem-i manaların, alem-i ervahların daireleri, daire-i 
misallerine geçiyorsun. Bir yere gitmiyorsun, hepsi burada zaten. O daireler burada.  
 
Sual: Çekirdekten bakış oluyor o zaman değil mi? 
Elcevab: Aynen. Mesela kalb penceresiyle vicdan baktı diyor. Nerde peki Allah bak 
bakalım. Üstad şöyle diyor: “İsm-i Vedud’a mazhar bir kısım evliyalar mevcudatın 
pencereleriyle Vacib-ül Vücud’a bakıyorlar”. Elma ile Allah’ı seyrediyor. Niye sahabe 
ağzı açık Resulullah’a bakarlarmış, sohbetinden kalkamıyordu, dalıyordu. Çünkü 
“Ayinedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mir’at-ı Muhammedden Allah görünür daim.” 
İmam-ı Azam yüz defa rüyada görmüş. Sahabe Resulullahda görmüş. 9.Şua’da: Allah 
onların seviyesinde görünsün diye, taayyün ve teşahhus ediyor diyor. Kudsi insanlar o 
demektir. Akla hükmetmek için aklın arkasına geçeceksin. Cinlere hükmetmek için 
cinlerin arkasına geçeceksin. Bu nedenle kuvve-i kudsiyen, kuvve-i ulviyen, kuvve-i 
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maneviyen yoksa onlarla uğraşma, dumanını attırırlar. İmansız bile ölürsün. İrfanın 
olması gerek. Basiret, dirayet, fazilet ve kemalat olursa à irfan sahibi olursun. O 
seviyeyi kazanırsan, cinlerin arkasına geçersin ve hükmedersin. Biyoenerji dedikleri 
cinnîdir. Benim yanımda yapamıyorlar. Almanya şahid. Biyoenerji cin akmasıdır. Ben 
Fetih suresi okudum, kadın biyoenerjisini kaybetti. Sünnette olmayan bir yöntem olan 
her şey başına beladır. Sünnette olmayan her şey bid’attır, bid’at da bu dünyada 
azabtır, ahirette de sakardır.  
 
Tekrar baştan: Ene melekût, enaniyet mülk. Birisi zahir, birisi batın. Sonra Allah bu 
Ene’ye ruh cevherini taktı. Mahluk değil. O ruh cevherine zîhayattır, zîşuurdur, kanun-
u emr ve vücud-u harici olan dört tane özellik taktı ve ruh oldu mahluk. Bu mahluk olan 
ruhu cesede koydu olmadı. Tutmadı burada, civa tutmadığı gibi. Bu cesedi kabul 
etmedi ruh. Sonra o ruha gılaf-ı latif ve beden-i misali giydirdi. Gılaf-ı latif rububiyete 
bakar, beden-i misali uluhiyete bakar. Allah’ın bize giydirdikleri rububiyet, bu gılaf-ı 
latif. Beden-i misali ise bu rububiyete karşı ubudiyetle mukabele etmekten ruh 
aynamızda ortaya çıkan uluhiyet. Allah’ın rububiyetine karşı ubudiyetle mukabele ettik. 
Ubudiyet aynasında bize ait olmayan ama bizim aynamızda gözüken bir uluhiyet var. 
O uluhiyet, anlardaki bedenlerin toplamı vefat anında sana giydirilecek. “Ruh çıplak 
olmaz, bir beden-i misali giyer” diyor. Beden-i misali yani hayat boyu anlarımıza, 
anlardan toplanan vücudlarımızın bütünlüğüdür. Biz şu anda var olup yok olmuyor 
muyuz? Dırrrrrrrrrrt. Şahsiyetlerimiz var. Her bir andaki şahsiyetlerimiz. Topla, “vefat 
anında ruh çıplak olmaz, bir beden-i misalini giyer” diyor. Gılaf-ı latif, Allah’a bakar. 
Bizi yapılandırdığı, giydirdiği özellikler. Beden-i misali ise buna karşı ubudiyetimizle 
ortaya koymuş olduğumuz vasıflardan, yaşantılarımızdan. Allah da adım atıyor, buna 
cevap veriyor. Bizim ruh aynamızda tecelli ediyor. Onun adı uluhiyettir. Bu 
uluhiyetlerimizin toplamı. Anlarımızın toplamını ruh vefat anında giyiniyor.  
 
Sual: Giyer deniliyor, şimdi? 
Elcevab: Şu anda sende var, dırrrt, dırrrt, ama 15 sene öncekiler nerede? 15 sene 
öncekileri ve şimdikileri hepsi vefat anında bir anda tek elbise oluyor, sana giydiriliyor. 
Hayatın lisanı olacak. Hepsi tek.  
 
Allah ruha gılaf-ı latifi sarınca, ruh bu bedeni kabul etmiş ve girmiş. Sonra ona akıl 
taktı, Levh-i Mahfuz. Bizdeki karşılığı dimağ. Sonra arş, bizde kalb. Cennet Cemal, 
Cehennem Celal. İkisini cem etmişiz à Kemal olmuşuz yani kabz, bast mesela sıkıntı, 
stres, panik, panikatak, depresyon, intihara götüren sebebler. Buhran, bunalım, panik 
vs bunlar cehennemden, Celal ülkesinden (Kastamonu L. 8). Bir de bast var: sürur, 
neşe, saadet vs. bulutun arkasında yaşıyorsun. Bu da Cemal ülkesinin bizdeki bil-
kuvvesi. Şimdi bu ülkeler sonsuz, sonu yok da, sonsuzun hududu à Sidret-ül münteha. 
Buradan sonra Daire-i ilim. Bu Levh-i Mahfuzun alem-i şehadet arasındaki …farz edin 
sol elim Levh-i Mahfuz, sağ elim insan. İnsandan çık yukarı, Levh-i mahv ve isbat. Çık 
yukarıya, Daire-i ilim. Levh-i Mahfuz ile bizim aramızda iki tane sistem çalışıyor. Yoksa 
entegre olmaz yani Keban barajından evimize elektrik gelmez. Keban barajındaki 
elektrik ile evim duman olur. Barajdan evime gelene kadar trafolar koyuluyor. Sonra 
sigorta sistemine 280 olarak giriyor. Burada da indirgeniyor, 220 oluyor. 220 ile 500 
bin volt arasındaki süreç: Levh-i Mahfuzdan daire-i ilime indirgeniyor. Daire-i ilimden 
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Levh-i mahv ve isbata, yazar bozar tahtası sonra alem-i şehadet. Levh-i Mahfuzda sırf 
İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin yok yani. Şimdi içine gireceğiz: 
 

Daire-i ilim: İlim sıfatının azami zuhur 
yeridir. 

Sual: O zaman bu daireye giren her şeyi 
bilmiş ve hissetmiş ve görmüş oluyor? 
Elcevab: Evet, gidip günahını silenler 
buraya girmiş.  
 
Nokta-i Nazar: Onlar şuurlu giriyor. Ben 
senin elbiseni görüyorum. Biraz ferasetin 
varsa, niyetini anlarsın. Adamlar seni çırıl 
çıplak görüyor içini. İçini seyrediyor.  
Neslini bile görüyor. O seyyid diyor. Beş 
nesil önceki bozuk olduğunu görüyor ama 
altıncısı iyi diyor vs. yani aslını neslini 
görüyor. Adam inkişaf etmiş, geçmiş, 
gitmişler. Bütün mevcudat benim Zatımı 
tesbih ediyor diyor. Üstad diyor ki, bu 
makamları bilmeyen, zarar görür. Aslında 
fena olmuş, fenafillah olmuş. 
 
 
 
 
 

Haşir meydanında sana şahs-ı manevinin sahip çıkmasını istiyorsan: 
1. Beyt-ül mala dokunma, helak olursun 
2. Dava arkadaşlarına hased etme 
3. Umumi hukuka dokunma 

 
Şahsi kusurlarını Allah affeder. Dershaneden ve hakikatlardan bigane olanlar şahsi 
hukuk değil, umumi hukuka dokunuyorlar. Dışarıdakilerin günahının anası içkidir. 
Müslümanların da bütün günahların anası haseddir. Kibir de oradan çıkar, enaniyet 
de oradan çıkar. Çünkü hased, Yakub’un yetiştirdiği, Yakub’un riayetindeki onbir tane 
çocuk Yusuf-u aşağıya indirdi. Peygamberin çocukları! Hased etmeyeceksin. Kuyuya 
inersin. Yusuf’u kuyuya indirdiklerini zannettiler, kendileri indi aşağıya.  
 
Daire-i ilim, Levh-i Mahfuzun dışa vuruşudur dedik. Kalem-i kader denilir, aynı 
zamanda Kalem-i kudret denilir. İçine bakalım: 
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Daire-i ilmin içeriği:  

Adem var. Vücud-u ilmiyeye perde 
olmuş unvandır yani ilimsiz ilim, 
vücudsuz vücud, varlıksız varlık. 
İlmi nereye yazacaksınız? Bir 
çekirdek hayal edin. Çekirdeğin 
maddesi karbon, azot, hidrojen, 
oksijen. İçindeki program bunların 
dışındadır ama ordadır. Yani 
maddeye yazılmamış. Çekirdeğin 
içerisinde ağaç programı var. 
Karbon, azot, hidrojen, oksijene 
dahil olmamakla beraber orada.  
 

Yazılım ordadır ama maddede değil. Maddede olup madde olmayandır, kanun da 
böyledir. O ağacın programı maddede olup madde olmayandır. Peki nasıl orada 
duruyor? Orda ilmi bir vücudu var. Çekirdeğin programı ilmi vücud. O ilmi vücud nerde 
yazılmış? Yersiz yer, varlıksız varlık, sıfatsız sıfat, vücudsuz vücud à Adem. Bir de 
adem-i sırf var. Adem aşağıda, cehennem yukarda.  
 
Nokta-i Nazar: Vücudsuz vücud kadar tevhide delil hiçbir şey yok. Var olabilirdi de 
olmayabilirdi de, hiçbir şey yok. Vücud namına bir ihtimaliyat yok.  
 
Felsefe buradan battılar. Ademi çözemedikleri için. İmam-ı Rabbani Hazretleri de 
zikrediyor ama her bir imam bir önceki müceddidleri şerh eder. En son Üstad bütün o 
müceddidlerin demediği, girmediği ademi acayip anlattı. Elbette her asırda vazifeleri 
farklı. Onlar şerh etti, şerh etti, Üstad en son tam anlattı. Üstaddan sonra başka bir 
müceddid gelmiş olsa, o daha acayip anlatır.  
 
Nokta-i Nazar: Felsefeciler kainata ezeliyet verince, tamamen aklın önünü kapatıyor. 
Fakat şimdi yenileri big bang ile ezeliyeti vermiyorlar. O başlangıcı verdiği için, kafa 
düşünebilir. Ama kainata ezeliyeti verdiğin anda o mantıkla ilerleyemezsin.  
 
Şimdiki felsefeciler Allah’a daha yakınlar. Big bang ateistlere en büyük darbeyi vurdu. 
Çünkü madde ezeliyli, her şey oydu. Şimdi madde ortadan kalktı. Kuarklar, Kuantum, 
enerji, esir, madde-i hayat, ayn-ı hayat. Bir baktılar ki big bang var. Big bang ne 
demek? Mekansız mekan, zamansız zaman, maddesiz madde, varlıksız varlık, 
noktasız nokta yani kuantum vakumu diyorlar. Dibi yok. Ondan sonra da bir şey yok 
denilemiyor işte. Evet, bu Allah’ı gösteriyor, çünkü ateistlerin ağzında çiğnedikleri sakız 
maddeydi. Atom, maddenin bölünemez en küçük parçasıydı. Şimdi madde nerde kaldı, 
kuarklara inildi. Enerjiye inildi. Ne enerjisi, esire inildi. Tanrı parçacığı diyorlar. Bu şunu 
gösteriyor: atom üstü olan, madde olan ortadan kalktı, maddede olup madde olmayan 
aleme fikren gidiyoruz artık. Bu da gösteriyor ki, öteler var. Eğer her şey atomda bitse, 
yol bitse, atom her şey olsaydı, ahretin ihtimaliyatı hakikaten yok. Tanıdığım bir fizikçi 
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şöyle dedi: perde altında ellerine eldiven takarak kukla oynatırlar ya, biz biliriz ki altında 
oynatan el var. İşte madde yani fizik kuklaya benzer, metafizik oynatandır.  
 
Adem’in üzerine takke koyarsanız à toprak olur, insan olur, varlık olur. Adem olursa 
à hiçlik, Âdem olursa à varlık. 
 
Daire-i ilmin içindekiler: 

• Adem 
• İlm-i muhit  
• Mevcudat-ı ilmiye 
• Ayan-ı sabite (Muhyiddin-i Arabi çok bahseder, onun yeri Levh-i Mahfuz değil, 

dairesindedir, tasavvufta çok var) 
• Nefsin mahiyeti  
• Kavanin-i şeriat 
• Alem-i mana 
• Kavanin-i kader (STİ 94, Sözler 471) 
• Şeriat-ı fıtriye 
• Kanunlar (maddede olup madde olmayan maddeye nüfuz eden kanun, çekirdek 

programı gibi) 
• Vücud-u ilmi 
• Kanun-u itibari 
• Emr-i itibari 
• Kavanin-i itibariye 
• Kanun-u nisbi 
• Emr-i nisbi 
• Kanun-u emri 
• Malumat-ı ilmiye 
• Mecmua-i kavanin (Sözler 548) 
• Hakikat-ı eşya 
• Hakikat-ı ilmiye 
• Umum vücud            nim-şeffaf bir ayine-i cemali  (Sözler 195, 611) 
• Bütün hayat 
• Alem-i misal 

Nim-şeffaf yani Allah’ın cemaline nim-nurani, yarım nurani bir ayinedarlık yapıyoruz. 
Ne ile? Hakikat-ı ilmiye, Umum vücud, bütün hayat ve alem-i misal ile.  
 
Nokta-i Nazar: Aslında madde nuranilikten daha yüksek bir şey. Melekler nurani ya. 
Biz onları daha üstün daha özellikli zannediyoruz ama bizde daha çok şey var ama biz 
bilmiyoruz. 
 
Cümleyi söyleyeyim: En kesif en cami’dir. Melekten daha kesifiz, daha üstünüz. Sığır 
da daha kesif ama melekten üstün değil, çünkü ruhu basit. En nurani ruh, çünkü 
Cebrail as dedi ki: ben bir adım daha atarsam, yanarım. Cebrail’in ruhundan üstün en 
nurani ruhumuz, en kesif bedenimiz. İkisinin cem’i olmuş insan. Sığırın ayinesi daha 
fazla melekten ama şuuru yok. Melek nurani. Sığırın birçok kesif sıfatları var, daha 
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güzel gösteriyor ama şuuru yok. İnsan daha güzel gösteriyor ama gösterdiğinin şuuru 
var. İnsanda gösterdiğinin şuuru yoksa, hayvandan daha aşağı iniyor.  
 
                 En kesif en camidir 
 
à En cami ve latif ve nurani Ruha sahib 
à En kesif vücuda sahib 
 
                             İnsan 
 
Toprak mı Allah’ı daha iyi gösterir yoksa hava mı, su mu, nur mu? En cami olan toprak 
en iyi gösterir.  
 
Daire-i ilmin içeriğinin devamı: 

• 2.Niyet-i halisa (Mesnevi’de Üstad diyor ki: ikinci niyet ile birinci niyeti devre dışı 
yapabiliyorsun, çok mühim burası) 

• Burası Kader dairesidir 
• Vücud-u ilimleri var 
• Suretler burada 

Levh-i Mahfuzdan Kalem-i kader ve Kalem-i kudret var. Kalem-i kudret à İsm-i Adl’dan 
geliyor. Kalem-i kader ise à İlim sıfatından geliyor. Kalem-i kaderden çıkanları topla, 
ortaya çıkan à  

• Kanun-u ilmi (Lem’alar 322) 
• İlham-ı fıtri                                   olarak cem oluyor insanda 
• Fıtrat 

Kalem-i kudretten çıkanları topla, karıştır, ortaya çıkan à 
• Sevk-i kaderi 
• Dest-i kudret 
• Vicdan 
• İncizab & İştiyak & İhtiyaç & Meyil. 

Bunlar insana konulmuş. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daire-i İlim 

Levh-i Mahfuz 

• Kanun-u ilmi 
• İlham-ı fıtri 
• Fıtrat  

• Sevk-i kaderi 
• Dest-i kudret 
• Vicdan 
• İncizab & İştiyak & İhtiyaç & Meyil  

Kalem-i Kader 

 

Kalem-i Kudret 

Bunların hepsi sende var. 



 
İnsanlığın Serüveni-30 Levh-i Mahfuzun dairesi olan Daire-i İlim ________________ 

 64 

 
Girişi Kalem-i Kader ve Kalem-i Kudret. Kalem-i Kader’den girdi, Kanun-u ilmi, İlham-ı 
fıtri ve Fıtrat çıktı. Kalem-i kudret girdi, senden Sevk-i kaderi çıktı, Dest-i kudret çıktı, 
vicdan çıktı, İncizab, İştiyak, İhtiyaç ve Meyil çıktı. Evamir-i tekviniyenin dairesi de bu, 
çünkü İncizab, İştiyak, İhtiyaç ve Meyil à bunların cem’i evamir-i tekviniyedir. Her 
şeyde olduğu gibi ilmin de sureti, kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti var. Mahiyet 
denilince, sıfat hatırlayacağız. Hakikat denilince, esma hatırlayacağız. Kanuniyet 
denilince, insanın içsel yapısı. Alem-i şehadetteki ve bizim bütün davranışlarımızdaki 
bütünlüğü.  
 
Haftaya Daire-i hayatı konuşacağız. Bu daire Arş’ın dairesi. Sonraki hafta da inşallah 
Kürs makamını konuşacağız. Bu makam şeytanın, cinlerin, ervah-ı habise, mevadd-ı 
şerirelerin ve nefs-i emmarenin takıldığı alem. Beşeriyet burada takılmış. Bundan önce 
beşeriyet olmadığı için, Adem as’a secde etmek, beşere değildir. “Ruhumdan üfledim 
ruhunuza” diyor ya Allah. Allah’ın üflediği ruhtur. O zaman beşeriyet olmadığı için, şirk 
değil. İçinde nefs-i emmare olmayınca, Allah’ın tecelliyatına kendini gösteriyorsun. 
Ona örnek: toprağa secde ediyoruz. Şirk değil mi? Beşeriyeti yok ya, nefsi olmadığı 
için, toprak Allah’ın esmalarının cilve, cemal, nakış, sanatının cem’idir. O zaman 
Allah’ın esmalarına secde ediyorsun. Toprağa beşeriyeti koyarsan, beşere secde 
etmiş oluyorsun. Meleklere Adem as’a secde edin denildiği zaman, beşeriyeti yoktu. 
“Ruhumdan üfledim ruhunuzu” sırrı vardı. Ruh, Arş-ı Azamda. Bunu bilince bak ne 
kadar sorularını çözdü. Kürste şeytan takılmış ya, buraya kadar şeytan imanımıza 
şahit. Ondan sonraki imanımız ta Mec’ule kadar var. Oraları şeytan bilemez. Üstad 
diyor: “İmanın öyle makamları ve mertebeleri var ki, değil şeytanın eli, nazarı bile 
ulaşmaz”. Şeytan Arş-ı Azama çıkabilir mi? Cebrail as çıkamadı, onun yeri Levh-i 
Mahfuz. Buradaki imanımı bilemez. Arş seviyesindeki imanımı da bilemez. Cennet ve 
Cehennem deki imanımın yakiniyetini bilemez. Daire-i ilimdeki imanımı, yakiniyetimi 
bilemez. Daire-i hayattaki imanımı bilemez. O sadece Kürse kadar imanımı biliyor. 
“İmanın yok” dediği zaman ancak Kürse kadar olan imanıma diyebilir. Bundan 
yukarısını bilmiyor ki, yok veya var diyerek bana vesvese veriyor. Doğru söylese zaten 
şeytan olmaz!  
 
Nokta-i Nazar: Cenaze namazını kılarken de cenazeyi önümüze koyuyoruz. 
Beşeriyeti kalmadığı için. Cesed artık sadece cilve, cemal, nakış, sanat. Bunların 
cem’ine secde ediyorsun.  
 
Şeytan bazen doğruyu söyleyerek yanlış da yaptırabiliyor, uyanık olacaksın. Ölçü à 
ehl-i sünnet vel cemaat ulemasının Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas.           
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17.04.2017                                                                                                                Zeytinburnu/İstanbul 
 



 
İnsanlığın Serüveni-31 

 
Bu insan nerelerden ne almış. Ondan bahsedeceğiz. Biz kimiz.  
İnsan nedir?  
1- “İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesidir.” Bir toprak ve bir 
çekirdek düşünün. Çekirdekten ağaç olmuş ve bir de meyve vermiş. İnsan ise hem bu 
ağacın kökündeki çekirdek hem de meyvesindeki çekirdektir. Hem kainatın, varlığın 
evvelidir hem en ahiridir. Yani Nur-u Muhammedî cihetiyle kainatın başıdır. Varlığın 
mukaddemesidir insan. Peygamber asm, o cihetle biz de onun hakikatında 
olduğumuzdan biz kainattan önceyiz. Meyve itibariyle, beşer itibariyle, insan oluşumuz 
itibariyle ağacın sonu olan meyvesiyiz ama o meyve öyle bir çekirdek var ki, kainatın 
yani ağacın başıdır. Dolayısıyla meyve ile çekirdek arasındaki alemler senden 
yaratılmış, senin hakikatındır. “İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli 
meyvesidir.” Fuup (süpürge makinası gibi içine çekiyor), hepsini içine almış. Yani ağacı 
içine alan çekirdek gibi. 
 
2- “Hakikat-ı Muhammedî asm cihetiyle çekirdek-i aslisi.” Çekirdekte ağaç var. 
Kokusu, tadı, her şey mevcud. Çekirdek var iken hepsi vardı ama henüz ağaç yoktu. 
Biz de ağacın meyveleri gibiyiz. Ağacın çekirdeğinde de meyvesi var. Her birimiz 
ağacın meyvesiyiz. Ama bizim bir hakikatımız var ki meyvenin içinde, o çekirdek 
cihetiyle kainatın başıyız. Onu taşıdığın için. Eğer meyve itibariyle düşünürsen ağacın 
sonusun. 
 
3- “Kainatı büyük bir Kur’an düşünürsen, -Allah’ın dışında olan yaratılan kainatı-
insan, bu Kainat Kur’an’ının Ayet-i Kübrasıdır. İsm-i Azamı taşıyan Ayet-i 
Kürsisidir.”  
Şimdi görsel anlatayım: 
 

Mahiyet-i Zatiye hakkında hiçbir bilgimiz 
yoktur. Kur’an Kelam sıfatından gelmiş. 
Sıfat-ı subutiye ilim, irade kudret, kelam vs 
tazammun ediyor. Bu sıfatlar Şuunattan 
gelmiş. Mahiyet-i Zatiye için 
Peygamberimiz asm “Seni en iyi bilen 
yine Sensin” diyor. Bunun hakkında bizde 
hiçbir malumat yoktur. Kur’an’da 
varlığından haber var. Bilmiyoruz. Kur’an’ın 
dışında bir şey. Mahiyet-i Zatiyeyi 
bilmiyoruz, çünkü Kur’an daha aşağısı olan 
sıfattan gelmiş. Mahiyet-i Zatiyeden 
Şuunat-ı Zatiye çıkmış.  
 

Şuunat-ı Zatiyeden de 24.Sözde latifelerimizden bahsediyor. Şefkat-i mukaddese, 
Muhabbet-i münezzehe, Şevk, Sürur, Lezzet, Memnuniyet, İftihar-ı mukaddese. 
Şuunattan da Sıfatlar çıkmış. Sıfat-ı İlahiye, Sıfat-ı Zatiye ve Sıfat-ı Subutiye. Kur’an 



 
İnsanlığın Serüveni-31 _________________________________________________ 

 67 

Sıfat-ı Sübutiyedeki Kelam sıfatından gelmiş. Buradan aşağıya haberler getiriyor. 
Fakat yukarılara işaret ediyor. Yukarda Mahiyet-i Zatiye var diyor, Şuunat-ı Zatiye var 
diyor ama keyfiyetini bilmiyorum diyor. Bir dere düşünün. Kaynak nerden çıkmışsa o 
suyun aşağıya doğru elementleri, neyi erimişse, onu getiriyor. Ondan öncekisinin 
elementi getiremiyor, çünkü ondan geçmiyor. Sonra o iki sıfattan Esma çıkıyor, Esma-
i Zatiye ve Esma-i Fiiliye. Buraya kadar Vacib-ül Vücud, Allah’lık hakikatı. Bizimle 
alakası yok. Vacib-ül Vücud, vücudu zatındandır.  
 

Allah var iken hiçbir şey yok idi. Sonra 
Allah karar verdi, “Ben kainatı, Şecere-i 
hilkati yaratacağım” dedi. Adet-i 
İlahiyesince ilk önce çekirdeği yaratıyor 
yani Nur-u Muhammedîyi yaratıyor 
(Mektubat ve Barla’da da anlatıyor). İlk 
nur, ilk varlık süreci, Nur-u Muhammedî 
çekirdeğini yaratıyor. Bu çekirdeğin 
içerisinde dal var, yaprak var, çiçek, 
meyve, koku var. O cihetle biz bu 
çekirdekte var idik, Nur-u Muhammedî’nin 
içerisinde. Çünkü kainatta ne varsa, 
ağaçta ne varsa, çekirdeğinde de vardır 
bu kanunun sırrınca. Kainatta ne varsa, 
Nur-u Muhammedî’den yaratıldığı için 
hepsi var.  

Bu çekirdek, Nur-u Muhammedî. Bu mahluk değil, vacib de değil. Bundan 
yukarısı vacib, bundan aşağısı mümkin. 
 
Yani üç tane vücud var: 1-Vacib-ül Vücud, Allah’ın vücudu, vücudu kendinden, 2-
Mümkün vücud, olabilirdi de olmayabilirdi de ama vücudu başkasına muhtaç olan şu 
varlık, 3-bunların ortasında Mümteni vücud. İşte bu çekirdekten aşağısı Mümkün 
vücud, yaratılmış, tercih edilmiş alem. Allah Resulü asm Kab-ı Kavseyne kadar gelmiş, 
miracın son mertebesi. Sidret-ül münteha à Cennetin son mertebesi, Kab-ı 
Kavseyn ise à Yaradılışın son mertebesi. Çekirdekten ilk yaratılan Kab-ı Kavseyn. 
Sonra Arş-ı Azam, ruhumuz buradan gelmiş. Yani Nur-u Muhammedî’de çekirdektik. 
Arş-ı Azamda kanunlar, ruh bir kanun-u emridir. Vücud-u harici giydirilmiş. Zîhayattır, 
zîşuurdur, vücud-u harici ve kanun-u emr bir mahluktur.  
 
Hemen bir derste kavranılmaz bunlar ama şunu hayretle diyebilirsiniz: Biz bir çekirdek 
iken, üzerimize neler bindirilmiş. Zahirde odun gözüküyor ama odunda duman var, ısı 
var, ışık var, ultraviyole ışınlar var vs var. Zahirde bir odun. Odundaki duman odunun 
her yerinde, sağında, solunda… odunun neresinde duman varsa, yaktığımızda göz 
gözü görmez, nur da var. Nur ışık yani ikisi zıd. İki zıd unsur aynı yerde. İnsanda da 
böyle. Odundan maksad biziz, odundaki nur ruhtur, odundaki duman nefistir.  
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Şimdi Allah çekirdeği yarattı, sonra ona ruhu 
giydirdi. Ruhtan sonra akıl (Levh-i Mahfuzdan) 
takıldı. Sonra kalb (Arş’dan) takıldı. “İnsan İsm-
i Azamı taşıyan Ayet-el kürsisi” dediği yer à 
Arş. “Ayet-el kübrası” dediği yer ise à Arş-ı 
Azam. İnsan kainatın Ayet-el kübrası yani Arş-ı 
Azam bize giydirilmiş. Ayet-el Kübra, büyük 
ayet. 

Sonra Cennet ve Cehennem, Cemal ve Celal 
tecellisi yani kabz ve bast haletleri (Kastamonu 
8). Kabz şu: buhran, bunalım, panik, panikatak, 
depresyon, canım sıkıldı, nefret ediyorum, 
duramıyorum of à bu celali tecelli, 
cehennemden bize takılmış. Bast: sürur, neşe, 
saadet, uçma kaçma gibi haletler à cemali 
tecelli, bize cennetten takılmış. Cennet 
Cehennemin hepsinin numunesi bizde mevcud, 
cem olmuş. Odunun en büyük düşmanı ateş 
odunun içinde. Odunun içi karanlık, nur orda. 
Odunun kilosu vardır, hacmi vardır, bir yerdedir 
ama yaktığın zaman nerededir? Almanya’nın 
neresindedir? Her yerindedir. Demek ki her 
yerde olan bir şeyi bir yerde sıkıştırmış. Dünyayı 

yapmak zordur. Nuru dumanla, iki zıd unsuru aynı yerde yerleştirip odun gibi takdim 
ediyor bize.  
 
Sonra Daire-i ilimden bize Kalem-i kader ve Kalem-i Kudret yani ilmi özellikler takılmış. 
Sonra Daire-i hayattan bize duygular ve hisler takılmış. Sonra Kürs geliyor. Kürs’te 
biraz duracağım. Şeytan ve nefis bize buradan takılmış. Buraya kadar insan değildik. 
Bu (Kürs) takılınca insan olduk. Yani biz insan değiliz, insanlık bize verilmiş. Hani derler 
ya: insanlığına ne olmuş, insanlığını mı kaybettin, insanlığını mı unuttun vs. Adeta şu: 
benim gömleğim diyen gömlek değil. Gir içeriye, benim atletim, benim vücudum, benim 
hayatım, benim ruhum, benim insanlığım. Senin insanlığına ne olmuş? Kimin? Senin 
gömleğine der gibi “Senin insanlığına ne olmuş?”. Biz insanlıktan da arkadayız. 
İnsanlık bize emaneten verilmiş. İşte bize insanlığın takıldığı yer Kürs. Nefis deyince 
tek nefs-i emmare anlamayın. Nefs-i emmare en düşük olandır. Nefs-i levvame, nefs-
i mutmaine, nefs-i mülhime, nefs-i radiye, nefs-i natıka ve nefs-i sadıka da var. Bunların 
cem’i bize buradan takılmış. 
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Buraya kadar beşeriyet olmadığından 
yukarısına Âdem vücud denilir. Allah 
Âdem as’a secde ettirdi, kendisinden 
başka kimseye secde ettirmediği halde. 
Secde etmelerini emrettiği zaman henüz 
beşeriyet takılmamıştı, insan değildi ki 
şirk olsun. İnsanlık takılmamış halimiz 
toprağa benziyor. Toprağa secde 
ediyoruz. Allah’tan başkasına secde edilir 
mi? Toprakta beşeriyet yok, nefis yok. Bu 
nedenle şirk olmuyor. Toprak, Esma-i 
Hüsnanın tecellisi. Nefis takılsa, insana 
secde etsen, küfür olur. Sana secde 
etsem, küfürdür, toprağa secde etsem, 
imandır. Şeytana Âdem as’a secde et 
denildiği zaman henüz insan değildi, 
beşeriyet takılmamıştı. Sistem donatılmış 
yani Esma, Sıfat, Şuunatın hulasası olan 
bir yapı yani esmanın muayyen hali, 
toprağa secde eder gibi. 

 
Sonra Levh-i mahv ve isbat. Bu Levh-i Mahfuzun Yazar-Bozar tahtası ki zamanın 
hakikatı da Levh-i mahv ve isbattır. Sonra Emr-i Kün feyekün tezgahı, Allah “Ol” dedi 
oldu. Sonra Kabir (Berzah), sonra Yedi kat sema ve en son Alem-i şehadetteki “Sen”. 
Almanya’da şu anda burada oturan sensin. 
 
Bunların hepsi sana giydirilmiş. Sen böyle bir kaliteli adamsın. Şu anda burada radyo 
dalgaları var, FM dalgaları, televizyon dalgaları vs ama görmüyoruz. Boyut 
farklılığından birbirine karışmıyor. Flaş belleğe 200 tane film yüklüyoruz, 2000 tane ses 
yüklüyoruz ama birbirine karışmıyor. Megahertz dediğimiz dalga boyut farklılığından 
yer darlığı yok. Flaş bellekte ses var mı? Bir film yükledik. Kulağını daya belleğe, bak 
bakalım ses duyacak mısın? Bıçakla kes, bak bakalım resim görecek misin? Aynen 
bunun gibi bütün alemler de bize yüklenmiş. Bu dünyada böyle bulunuyoruz. Üzerimize 
giydirilen manevi elbiseler üzerimizde duruyor. Derse gittikçe, Kur’an okudukça, 
Allah’a kul oldukça, üzerimizdeki bu elbiseler aktif oluyor, haberimiz yok. Nasıl aktif 
oluyor bak. Hiçbir derdin yoktu, adam açtı bir tane müzik, “Batsın bu dünya” diye, şimdi 
sende bazı hüzünler çıkmayacak mı? Neredeydi o? Dışardaki o ses, batını oynatmaya 
başladı. Veya tefekkürî bir ders dinlersen, “Vay be, Allah Allah” dersen, hayret ve 
muhabbetin artıyor. O da bizdeydi. Nasıl uyandırdık? Dışarıdaki hariç ile. O zaman 
nerde bulunuyorsanız, o tipten karşılıkları bizde uyanacak.  
 
 



 
İnsanlığın Serüveni-31 _________________________________________________ 

 70 

 
“İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli 
meyvesidir.” Meyve en son olduğu için, hepsini içine 
almış. Yaprak en cemiyetli değil, çiçek en cemiyetli 
değil. Nasıl ki küçücük çekirdeğe koca çınar ağacını 
yerleştirmiş ise, sana da koca kainatı yerleştirmiş 
Allah. 

“Hakikat-ı Muhammediye asm cihetiyle kainatın 
çekirdek-i aslisi.” Kainattaki Arş, Cennet, 
Cehennem, Kürs vs bunların hepsi insanın 
hakikatından yaratılmıştır. Kısacası: nasıl ki şu 
duvara benim gölgem yansıyor aynen bunun gibi 
Cennet-Cehennem, Arş, Kürs vs insanın gölgesidir. 
Yani bunların başı Nur-u Muhammedî’dir asm, her 
şeyin kaynağı Nur-u Muhammedî’dir. Nur-u 
Muhammedî’de biz varoluş cihetiyle kainatın 
çekirdek-i aslisiyiz. Arşın, Kürsün, Cennetin, 
Cehennemin, Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, 
her şeyin aslı insandır.  
 
“Eğer kainat büyük Kur’an kabul edilirse, insan 
Ayet-ül Kübrası” yani Ayet-ül Kübra à Arş-ı Azam. 
Kainat Kur’an olursa, bu Kur’an’ın Ayet-ül Kübrası à 
İnsandır. Kainat, isimlerin hulasası ise, İsm-i Azamı 
à Arş’tır. İnsan, kainatta ism-i azamı taşıyan Ayet-el 
Kürsisidir.  
 
Kur’an’da Ayet-ül Kübra à Fatiha 
                Ayet-el Kürsi  à malum Ayet-el Kürsi 
 
Kur’anın manasını açarsak yani hakikatını dondurup 
varlık yaparsak, insan Kainat Kur’an’ının Ayet-ül 
Kübrası ve ism-i azamı taşıyan Ayet-el Kürsisi.  

 
Ayet-el Kürsinin karşılığı à Arş’tır. Bizde à Kalb’dir. Böyle değerli bir şeysin işte, 
Allah-u ekber. 
 
Namaz kılan birinin tuvalete gitmesi bile ibadettir, ibadet olarak yazılıyor. Haram 
olmasın, hayatımız hep sevabdır.  
 
4-“Kainat sarayının en mükerrem misafiri.” Yani her şey onunla tanımlanmış 
demek. Bir sığırın karşısına gül koyun ve ot koyun. Bir sığır için gül ile ot arasında bir 
fark var mı? Bir kedi için kokmuş bir balık kafası ile bir muhabbet kuşu arasında bir fark 
var mı? Aynıdır, belki de kedi için kokmuş balık kafası daha cazip. İnsan en kerim, 
çünkü her şey onunla tanımlanmış. Onunla anlaşılmak üzere kurulmuş. Pergel onun 
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üzerine kurulmuş. Mesela yerin dibindeki madenler, semadaki yıldızlar, enva-i çeşit 
mahlukatın güzellikleri, mana mertebeleri, insan ile anlamlanıyor, insan ile değer 
buluyor, insan ile hakikatına ulaştırılıyor. İnsan, kainat sarayının en mükerrem 
misafiridir.  
 
5-“Ve o saraydaki sair sekenelere tasarrufa me’zun en faal memuru.” Yani diğer 
mahlukata da tasarruf etme yetkisi verilmiş mesela ağacı kesiyoruz, sığırı kesip 
yiyoruz. Marsa gidebiliyor, yerin dibine girebiliyor. Dağları delip geçiyor. Koca fil, 
gergedan, bizim belki on katımız ama kendisine mukayyed değil. İnsan böyle değil.  
 
6-“Kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve 
sarfiyatına, zer ve ekilmesine nezarete memur.” Mesela gülü ve çeşitlerini, güzelin 
çeşitlerini, seslerin çeşitlerini yaratılmasına ve yaratılış gayesine nezaret eden, çünkü 
ona denilmiş ki: “Emaneti en iyi sen korursun. Şunları tanımla. Anlamlandır. Bunları 
kıyas et.” Yani senin nezaretine verilmiş. Seninle anlamlanıyor yoksa bu kadar masraf 
anlamını bulmazsa israf olur. Dünyanın içinde en ufak bir şeye dikkat ediliyor, ihtimam 
ediliyor, israf ve abes yapılmıyor. Şualar’da geçiyor. Kainatın hiçbir yerinde israf ve 
abes yok. Eğer bu dünyanın sonunda ahiret yoksa, dünya komple abes ve israf olur. 
Eğer dünyanın sonunda ahiret yoksa, adalet zulme, ilim cehalete, hikmet abesiyete, 
hayat yokluğa hizmet etmiş olur.  
 
Şu an dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insanın aklını yapan ilm-i muhit, bir akl-ı 
küll bir Zat düşünün. 8 milyar insanın aklını yapan bir Zat, akılları toprağa sokup, 
çürüterek diriltmemek üzere akılları israf ederek akılsızlık yapar mı? Haşa. Sebebi: bu 
tek akıl bile kendi malını israf etmiyor. Mesela aldığınız maaşı kibritle yakar mısınız? 
Hiç 500 euro nasıl yandığını görmedim deyip kibritle tutuşturanı gördünüz mü? Veya 
aldığı bir arabayı nasıl yanar acaba diyerek kimse tutuşturur mu? İnsanın aklı bunu 
yapmaz. Malını korur. Bak biraz önce kalemim düştü ama hemen aldım. Basit bir 
kalem. Bana bu latifeyi veren, malına sahip çık diye latifeyi veren Zat kendi malına 
daha fazla sahip çıkar. Onda bu özellik olduğu için bana bu donanımı verdi. O zaman 
aklın gereği akıllı iş yapmaksa, aklın ustası akılsızlık yapmaz. “Kainat şehrinin zemin 
mahallesinin bahçesinde, tarlasında varidat ve sarfiyatına, zer ve ekilmesine 
memur…” geliri ve gideri insan üzerine yapılıyor. İnsan menşeli tasarruf ediliyor. İnsan 
hakikatını ortaya çıkartsın diye tasarruf ediliyor. Niye tertib ediliyor? Bu manzaralar 
niye konuluyor? Semadaki bulutlar niye hareket ediyor? Hiçbir sığır gördünüz mü, 
kafayı kaldırıp gökyüzüne bakıp Allah’ın tasarruf ve masrafına maşallah dediğin? O iki 
şeye muhtaç, ot ve su, sığır olduğu için. Niçin böyle tefekkür etmez? Sığır olduğu için. 
  
7-“Yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli 
nazırı.” Yani yüzer fenlerle, matematikten botaniğe kadar, uzaydan ve yerin dibine 
kadar, hududlara kadar ilim verilmiş.  
 
8-“Kainat ülkesinin arz memleketinde padişah-ı ezel ve ebedin gayet dikkati 
altında bir müfettişi ve bir nevi halife-i arzı…” Nur-u Muhammedî: Peygamber asm 
miracı, burada Allah’ın kelamına ve rü’yetine mazhar olduğu yer burası, son mertebe. 
Buradan aşağısı büyük insandır. Risalede şöyle geçer: kainat insan-ı ekberdir. Bu 
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büyük insanın ruhu Arş-ı Azamdır. Bizdeki karşılığı ruhtur. Kainat büyük insansa, aklı 
Levh-i Mahfuzdur. Bizdeki karşılığı dimağdır. Kainat büyük bir insansa, Arş onun 
kalbidir. İnsanda da karşılığı kalbdir. Kainat büyük bir insansa, birisi celal diğeri cemal, 
onların en azami tecelli ettiği yer birisi cennet diğeri cehennem. İnsanda ise odundaki 
duman ve ateş, öteki tarafta nur ve letafet.  Daire-i ilim, ilmin daireleri, ilim çeşitleri. 
Sonra insanlık bize Kürs’te verilmiş, nefis burada takılmış bize. Sonra Levh-i mahv ve 
isbat ise Levh-i Mahfuzun yazar-bozar tahtası ki à zaman. Sonra en aşağıda alem-i 
şehadette sen oturuyorsun.  
 
Burada şimdi otururken sen seni seyrediyorsun, sen seni bilmiyorsun yani aklınla; 
aklına hakim olamazsın. Bu asrın en büyük belası budur. İnsanın en büyük belası, 
kendisidir. Aklın belası akıldır. Düşüncelerimizin belası düşüncelerdir. Peki aklıma, 
aklımla nasıl hakim olacağım? Bir şartla: aklın ustasına aklını bağlarsan – ki vahiy- 
yani aklını vahye bağlarsan, aklınla aklına hakim olursun. O zaman “Fedhuli fi ibadi 
vedhuli cenneti”. Cennete gireceksin demiyor, “gir” deniliyor, hazırı anlatıyor. Yok, akıl 
sana hakim olursa, dünyanı cehenneme döndürür. Üstad: “Akıl bir alettir. Mazinin 
elemini, geleceğin korkularını hazır zamana cem’edip yaşatır.” O zaman dünyan olur 
cehennem. Bu günkü sıkıntının sebebi bu. Aklına hakim olunca, akıl artık sana binmez, 
çünkü akıl (Sözler 28) bir alettir. Ruh bile sana verilmiş. “Ruhunu niye kirlettin?” hatta 
biz insan değiliz. Bab-ı insaniyet ism-i Hakim’in cilvesidir, deniliyor. İnsan değiliz, biz 
daha arkadayız. İnsanlık bize verilmiş bir hakikattır o. Hani deriz ya: “Hey, insanlığına 
ne oldu? insanlığını mı kaybettin? İnsanlığını yitirmiş.” Yani yitiren var, yitirilen var. Nur-
u Muhammedî cihetiyle biz insanlığın da arkasındayız fakat alem-i şehadette 
oturuyoruz. Bütün on sekiz bin alemi üzerine cem etmiş bir hal gibi. Bir meyve düşün. 
Renk orda, tadını kapatmıyor. Lezzetini kapatmıyor, kimyasını, fiziğini kapatmıyor. 
 
Bir kokmuş et düşünün. Et kokunca kurt çıkar. Kokmadan önce kurt neredeydi? 
Etteydi. Et çürüyünce kurt çıktı. Niçin kokmadan çıkartmıyordu? Kanuniyeti vardı, 
örtülmüştü. Orda vardı zaten. Et kendisini kaybedince, içinde kodlanmış olan 
bakteriler, virüsler, kurtlar çıkmaya başladı. Çıkan kurt da ölürse, havaya uçuşan 
mikroplar olur. Daha onun da arkası enerji. Yani etin içerisine o kurdu, bakteriyel 
canlıları koyan, saklayan Allah, bir çekirdeğe kocaman ağacı yerleştiren Allah, bir 
damla değil, bir hücre spermaya insanı koyan Allah, bütün on sekiz bin alemi de insana 
böyle yerleştirmiş.  
 
Bu tür dersler, inşallah Allah nasib ederse, ülfetimizi kırıyor. Sıradan bir mahluk 
olmadığımızı, diğerleri gibi mutfak-tuvalet-yatak-iş, bunun içerisinde hayat 
geçiremeyeceğimizi, gübre fabrikası olmadığımızı, mutfakta doldur, tuvalette boşalt, 
yatağa gir, okul veya iş, oldu dikdörtgen. Bu kadar basit daire içerisinde ömür 
geçmemesi gerekiyor. sBu ders ile gayem şuydu: Ülfetimizi kırmak, Risale-i nur 
sıradan bir eser olmadığını yani kocaman bir Bediüzzaman da okuduğunu ve 
kendisinin istifade ettiğini söylüyor. Biz de okuyoruz, istifade ediyoruz. Demek ki, 
Risale-i Nur’un kelimeleri – ben diyor oralara işaret ettim. Oralara giderken konulan 
taşlardır. Altını düşünün, uçurum veya batak. Oralara gitmek için alametler koydum, iz. 
İz takip etmek. Kelam, cami-ül kerimdir, çok mana ihtiva ediyor, çünkü asrın tefsiridir. 
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O kelamları tek tek okuyarak, nerden başladı, nerden bitti diye birleştirdik, böyle bir 
şekil çıktı.  
 
Başka bir dersten ek: 
 

Âyet-ül Kübra  Âyet-el Kürsi 

• Kainatta  à Arş-ı Azam  à Kürs 
• Kur’an’da  à Fatiha   à Âyet-el Kürsi 
• İnsanda   à Ruh   à Nefis 

 
                    
16.03.2018                                                                                                        Almanya/Nordenham 
 



İnsanlığın Serüveni-32 
 
Anlatacağım mevzuyu kargas olarak anlatacağım. Bunlar Risale-i Nur menşe’lidir. 
Başka bir eserde yoktur. Bütün hepsi tek tek okunarak çıktı. Birşeye bakıyoruz; bir 
yerden başlıyor, bir yerden bitiyor. O bittiği yerden ötekisinin başladığını farkettim. O 
bittiği yerde o başladığını, o bittiği yerde diğeri başladığını farkedince, böyle bir şekil 
çıktı. Fakat bu ille kafa yorarak, çalışarak değil, bunun manevî boyutu da var. Mesela 
“Serbest bölge” için Risale-i Nur Sözler 278 de o bölgeye serbesttirler diyor, ihtiyar ve 
iradeyi dinlemezler, belki de teklif-i dini altına giremezler diyor. Risale-i Nur 
“serbesttirler” diyor, “bölge” kelimesini de ben ekledim. Bir tarafını anlatmak için bunu 
söyliyeceğim. Üstad Hazretlerini rüyada görüyorum. Benim bulunduğum yerde tahtada 
haritalı çalışma yapıyorum. Üstad oraya geliyor kitaplarla. Rüştü ağabey ile içeriye 
giriyor. Üstad tahtaya bakıyor. Eksik bulduğu yeri kendi eliyle masada kendisi çiziyor. 
Çizerken de bana anlatıyor. İçerisini dolduruyor. Serbest bölge budur diye kısmen 
Risaledeki yerleri de söylüyor ve ben uyanıyorum ama uykuda değil, uyanıklık da değil, 
yakaza gibi birşeydi. Bu sadece bir parçası. Bunu söylememin sebebi; ille kitap 
kaynaklı değil, akıl ve mantıkla olacak iş de değil. Bu akıl işi değil. Bu ihsan-ı İlahî. 
 
Malum Allah cc var iken, hiçbir şeyin vücud-u haricîsi yoktu, sonra yaratmaya karar 
verdi. “Allahu nurus semavati velard”: Allah’ın nuru arzı ve semavatı kuşatmıştır. Bu 
şu demek: Buzdaki su gibi yani onun donmuş halidir. Buz; suyun donmuş halidir. Yani 
esmanın cilve, cemal, nakış ve sanatıdır şu mevcudat. Yani vücud-u haricîsidir, 
buzudur – tabir-i caiz ise. 
 

 
Mahiyet-i Zatiye hepsini ve herşeyi kuşatmış. Onun içerisinde Şuunat-ı Zatiye var. 
İçerisinde derken –hepiniz okumuş insanlarsınız- elbette böyle katman katman yok. 
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Mesela ruhda meratibler var. Hissiyatlar ayrı, akıl ayrı, duygular ayrı vs ama bu şekilde 
Üstad 22.Sözde tasnif ediyor. Mahiyet-i Zatiye, sonra onun içinde Şuunat-ı Zatiye, 
Sıfat, Esma, Mec’ul, sonra Arş-ı Azam. Size kesit yapacağım. Gayem, size tanıtmak. 
on sekiz bin alem insanın neresine ve nasıl monta edilmiş diye genel göstereceğim. 
 
Mahiyet-i Zatiye kuşatmış. “Allahu nurus semavati velard” yani buzda su gözükmüyor 
ama biliyoruz ki, buz; suyun donmuş halidir, yani onu kuşatmış. Mahiyet-i Zatiyenin 
içinde Şuunat-ı Zatiye, yani odunun içindeki duman ve nur gibi. Sonra Sıfatlar, Esma, 
Mec’ul, Arş-ı Azam, Levh-i Mahfuz, Arş, Cennet ve Cehennem, Kürs, Levh-i mahv ve 
isbat, Yedi kat sema, Alem-i Şehadet. O kadar hulasa ki, alem-i misal, alem-i ervah vs 
alınmadı, çünkü bu küllî. Bunu yuvarlak görelim. Bunun bir de kesiti var. Kesitinden 
giricem. 
 

 
 
Biraz önce anlattığım Mahiyet-i Zatiye budur. Bunun hakkında Peygamberimiz asm 
amadadır, bilmiyoruz. Bu nedenle siyah. Onun hakkında hiçbir malumat yoktur, 
bilinmiyor. Mesela şöyle: Elmadan geri git. Tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha 
geri gidemezsin. Kur’an; kelam sıfatından geldiği için, Şuunat-ı Zatiyeden haber 
veriyor, ama kendisi aşağıdan geldi. Sıfat-ı subutiyedeki Kelam sıfatından gelmiş. 
Dolayısıyla burdan geldiği için, bunun açılımı kadar gidersin. Yani geri gittiğin zaman 

Kur’an’ın 
kaynağı olan 
Kelam sıfatı 

burada. 

Allah’lık 
hakikatının 
bittiği yer 

burası. 

Allah’lık 
hakikatı. 

 
Allah var 

iken, hiçbir 
şey yoktu. 
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elma, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha ileri gidemez. Kur’an’ın çıktığı yer 
Sıfat ama Şuunattan haber vermiş.  
 
Mahiyet-i Zatiye hakkında hiçbir bilgi yoktur ve olmayacaktır. Allah Resulü asm: 
“Kendini en iyi bilen yine Sensin” derken, Mahiyet-i Zatiyeyi kasdediyor. Kur’anda ve 
onun tefsirlerindeki Allah hakkındaki malumat sıfata kadardır, şuunattan haber veriyor, 
Mahiyet-i Zatiyeden yoktur. Mesela esmadaki Allah ayrıdır, sıfattaki ayrıdır. 
“Bismillahirrahmanirrahim”deki Allah, Rahman ve Rahim isimlerdir. Fakat sıfatta da ve 
zatî sıfattaki O, oradan kaynaklı. Mahiyet-i Zatiye hakkında ise hiçbir bilgi yoktur, olmaz 
da. O yine en iyi kendisi biliyor. Onun dışa vuruşu bizde Şuunat-ı Zatiye. Latifelerimizin 
menbaıdır: Şefkat-i mukaddese, Muhabbet-i münezzehe, Şevk-i mukaddes vs. dikkat 
ederseniz, hepsi mukaddes, sadece bir tanesi münezzeh. Bu sıralama, tasnif 22.Söz 
menşe’lidir. Bunlar; Şuunat-ı Zatiyenin bizdeki karşılığıdır. Bir de Şuunat-ı İlahiye var. 
Bu da sırr-ı imanın kaynağıdır. Şuunat-ı sıfatiye var, Sıfatın cem’idir. Sıfat-ı zatiye, 
Sıfat-ı İlahiye, Sıfat-ı subutiye var. Bunları geçiyorum. Esma-i İlahiye var. Bu 
kahverengi çizgi, Allah’lık hakikatının bittiği yer. Kendisini en iyi bilen O’dur. Allah var 
iken hiç bir şey yoktu. Mesnevi-i Nuriye 146 da: “Binaenaleyh ilm-i muhit-i ezelîde 
temessül eden imkanî vücudlar, vücud-u vücubînin tecelliyat-ı nuriyelerine âyine 
ve ma’kestirler. Öyle ise ilm-i ezelî, imkanî vücudlara âyine olduğu gibi, imkanî 
vücudlar da vücud-u vücubîye âyinedir. Sonra o imkanî vücudlar, ilm-i ezelîden 
vücud-u haricîye intikal etmişlerse de, vücud-u hakikî mertebesine vasıl 
olmamışlardır.”Açılımından bahsediyor. Burası Allah’lık hakikatı; siyah kısım olan 
Mahiyet-i Zatiyeden Esmaların bittiği yer olan kahverengi çizgiye kadar.  
 
Uluhiyet, Rububiyet, Ubudiyet: 
Sual: Uluhiyet mi? 
Elcevab: Allah rububiyet ediyor, icraat yapıyor. Bütün esma ve sıfatıyla tecelli ediyor. 
Bu Allah yönü, sevk ve idaresi, bu Rububiyet. Buna en cami ayna insan, insanda 
cem’olmuş. İnsan Allah’ın bu rububiyetine mukabele ediyor, ayinedarlık ediyor. 
Ayinedarlık edince, Allah ikinci kez adım atıyor. Şualar 9 da , Allah o insanın ayine-i 
ruhunda taayyün ve teşahhus ediyor, diye yazıyor. O insanın Allah’ın rububiyetine 
karşı insanın takındığı ubudiyet aynasında Allah, taayyün ve teşahhus ediyor. O 
insanın iktidar ve ihtiyarı yok buna. Orda uluhiyet oluyor. Allah’ın rububiyetine karşı 
uluhiyet. İnsanın hiçbir medhali yok. Allah’ın ihsanıdır. Allah o ruhda taayyün ve 
teşahhus ediyor. Bu, rububiyetine karşı ayinedarlıkta Allah’ın bize ikramıdır. O zaman 
uluhiyeti, yine Benden Ona yani Ondaki Ben-Bendeki O oluyor. 
 
Sual: Ubudiyet olmayınca, Uluhiyet çıkmıyor mu? 
Elcevab: Evet, çıkmıyor yani taayyün ve teşahhus etmiyor. Allah rububiyet ediyor. 
Kainatı sevk ü idare ediyor. On sekiz bin alemin cem-ül cem’i olan, cami-ül ezdad olan 
insan, buna ayinedarlık ediyor, ayna oluyor, mukabele ediyor. İbadet değil, ubudiyet. 
Ubudiyet ile ibadet aynı şey değil, farklıdır. İbadet ölünce bitiyor. Ubudiyet; kulluğun 
özü: acz, fakr, noksan ve kusurunu deruhte etmekten ortaya çıkıyor. Böyle bir ayna 
var. Bir güneş düşün, bir ayna ve aynada yansıma düşün.  
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• Güneş    à hâşâ Şems-i Ezelî,  
• Ayna     à Ubudiyet aynası,  
• Aynada gözüken güneş ise  à Uluhiyet. 

 

 
 
Bu aynanın güneşe karşı tavrı, duruşu, temiz olması, renkli olmaması; rububiyet. 
Allah’ın rububiyetine ayinedarlığımızdan. O zaman o aynada gözüken güneş ne 
ayndır, ne gayrdır. Ne bu güneştir, ne de değildir. Bu uluhiyettir. Senin rububiyete karşı 
takındığın hale karşı Allah’ın sana ubudiyet aynanda taayyün ve teşahhus ediyor. 
Ondandır ki “iyyakene’budu ve iyya kenestain”  diyoruz. Muhatabane olmuş. O zamana 
kadar gaibane oluyor, diyor Ayet-ül Kübra Risalesinde. 
 

• “Elhamdülillahi rabbil alemin”  à “O” hitabı 
• “Errahmanirrahim”    à “O” hitabı 
• “Malikiyevmiddin”    à “O” hitabı 
• “İyyakene’budu ve iyya kenestain”  à “Sen” hitabı oluyor. 

 
Hangisi oluyor? Bu aynadaki à Bendeki “O”, Ondaki “Ben” var. Yani beni meydana 
getiren esma ve sıfat bütünlüğü olan “O” bende taayyün etti. Yani bende “O” var, bir 
de Ondan “ben” gelmiş. Beraber içiçe oldu. 
 
Nur-u Muhammedî, Mec’ul, Muhammed, Ahmed, Ene: Allah karar verdi: “Ben 
mahlukatı yaratacağım” dedi Nur-u Muhammedî’yi yarattı. Barla Lahikasında buna 
Mec’ul deniliyor. Burada da mahluk başlıyor. Burası ne vacibdir, ne de mahluktur. 
Burası berzahtır. Mesela kabir; ne ahirettir, ne dünyadır. Alem-i berzah deniliyor kabire. 
Çekirdekteki ağaç mahluk değil, vücud-u haricîsi yok ama hâşâ vacid de değil à 
vücud-u ilmîdir. Anne karnındaki çocuk mesela. Dünyadadır ama dünyalı değil. 
Doğmadan önce “kaç aylık” diyoruz. “9 aylık” diyor. Doğduktan sonra sıfırlanıyor. Bir 
günlük oluyor. 
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Bu Nur-u Muhammedî çekirdeğini yarattı. Burda bütün esmaların bütünlüğü var, bu 
Kader. Buna İlm-i Ezelî aynası diyor. Bunun içerisinde Peygamber asm’ın nuru var. O 
nuru anlamak için: 19.Söz’e à Risalet-i Ahmediye, 19.Mektub’a à Mucizat-ı 
Ahmediye denilmiş. Muhammed denilmemiş. “Muhammed” o nura verilen isimdir, 
insanın ismi değildir. Baba olması, komutan olması, peygamber olması, kul olması à 
Ahmed’dir. “Ahmed”in mucizesi olur “Ahmed”in Risaleti olur. Huzuzat-ı nefsaniyeden 
sıyrılmış, vasata gelmiş, istifa etmiş, “Mustafa” olmuş. Bu da Mustafa tarafı. “Ahmed” 
ise beşerî tarafıdır. “Muhammed” ise bu nurun ismidir. Bu nur kasdedilirken ona 
Muhammed denilmiş. Muhammed denilirken, beşeriyeti ve risaleti kasdedilmiyor. 
Muhammed’in mucizesi olmaz, çünkü o insan değil, çekirdeğin adıdır. Bu nedenle 
“Mucizat-ı Ahmediye” denilmiş. 
 
Sual: Üç şahsiyet gibi mi?  
Elcevab: Evet, Üstadın anlattığı üç şahsiyet meseli gibi burda 55 tane şahsiyeti var. 
 
Allah ilk önce bu çekirdeği yarattı. “İlk önce benim nurumu yarattı” diyor Peygamber 
asm. Buna “Taayyün-ü İlahî” der İmam-ı Rabbanî Hazretleri. Bunu bir çınar ağacının 
çekirdeği gibi düşünün. O çekirdek mayıs 1 de filizlense, 300 sene sonra çıkan filiz ile 
çekirdekte aynı yerde. Dışarıya çıktığı zaman 300 sene geçiyor. Dışarda zaman var, 
mekan var ama çekirdekte ilk yaprak ile son yaprak aynı yerde. Bu Nur-u Muhammedî 
çekirdeğinde Âdem as’ın da Ene’si var, bizim de Ene’miz var. Ene, enaniyet 
manasında değildir. Enaniyetin birkaç tane izahı vardır. Sözler 538 de enaniyetin 
mana-yı harfî cihetiyle “hassas bir mizan ve doğru bir mikyas ve muhit bir fihriste ve 
mükemmel bir harita ve cami’ bir ayine ve kainata güzel bir takvim, bir ruzname 
olduğu…” yazıyor. Enaniyet; ene’nin vücud-u haricîsidir. Ene mahluk değildir. 

Nur-u 
Muhammedî 

çekirdeği 

Berzah 
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Herşeye sahiplenendir. Nur-u Muhammedînin bizdeki taayyün etmiş halidir Ene. 
Benim gömleğim diyen gömlek değil, gömleğe sahip çıkandır. Gir içeriye. “Benim 
atletim”, gir içeriye “Benim vücudum”, gir içeriye “Benim hayatım”. Ben diyen hep 
sahipleniyor. “Benim aklım bu işi kaldırmaz” diyor. Hatta ruha da Üstad cihaz diyor. 
“Benim ruhum” diyoruz, hatta “ruhunuzu niye kirlettiniz” deniliyor. “Benim ruhum” diyen 
ruh değil, ruhun arkasında olan diyor à işte o Ene’dir. Ene; ben olan Ben. Kur’anda 
da Cenab-ı Hak kendisi için “Ene Allah” yani “Ben Allah’ım” diyor.  
 
Evet, Ene bize Nur-u Muhammedîden taayyün etmiş. Bu Ene mahluk değil ve bizdedir. 
Ama bunun dışındaki ruhtur, hayattır vs bunlar mahluktur. İşte insanın mutlak 
hürriyeti, iradesi, irade sahibi olması à bu Ene’deki taayyünden geliyor. Yoksa 
kadere nereden bakarsanız bakın, cebir kokuyor, çünkü veren ile verilen eşit olmaz. 
Allah’a karşı iradem nasıl mutlak hür olacak? İşte Ene’de Allah’ın subutî sıfatları 
taayyün ediyor, zatı da taayyün ediyor, çünkü ne ayndır ne gayrdır. Allah’ın taayyünü 
olursa ve Allah’ın subutî sıfatlarında İrade var, o mutlak İrade buradan geliyor. çünkü 
bizim ene’deki irademiz mahluk değil. Dünyada yaşarken, beşer iken kullandığımız 
irade, irade değildir à ihtiyardır.  
 
İrade ile ihtiyar arasındaki fark: İrade; mazinin bütünlüğü ile istikbale bakarak halde 
tercih etmektir. İhtiyar ise; mazi ve müstakbelden kopuk halde “o mu, bu mu, şu mu” 
diye tercih etmektir. Bu ihtiyar hayvanlarda da vardır diye 24.Söz’de söylüyor. 
17.Söz’de de Üstad: “Ben cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim” diyor. Ne ile vazgeçiyor? Üst 
birim olan irade ile vazgeçiyor. “Elestu bi Rabbikum” irade ile olmuştur. Beşer 
dünyasında, beşerî yaşantımızda cüz-i ihtiyar ile hareket ediyor. Günahlar irade ile 
işlenemez, çünkü irade vicdanın sıfatıdır. Vicdanın dört tane ana sıfatı var, anasır-ı 
erbaası: irade, zihin, his ve latife-i rabbaniye. Fakat kalbi ve vicdanı hatmedilmiş bir 
kafirin iradesi yoktur. Onun davranışı irade değildir, ihtiyardır. İhtiyar; mazi ve 
müstakbelden kopuk, halde tercih etmektir. İrade ise; mazinin bütünlüğü ile istikbale 
bakarak haldeki tercihtir. Buna İmam-ı Mübin deniliyor. Kitab-ı Mübin ise hazır 
zamandır. İradesi olmayana cennet de, cehennem de hiç bir şey dinlemez. 
 
Sual: Taayyün ve teşahhus tam olarak ne demek? 
Elcevab: Bir güneş düşün, bir de bir ayna düşün. Aynadaki güneş, semadaki güneşin 
taayyün ve teşahhusudur. 
 
Sual: Yansıması mı? 
Elcevab: Yansıması değil, ne ayndır ne gayrdır. 
 
“Benim gömleğim” diyerek gömleğime sahip çıkıyorum, ben gömlek değilim. Ben diyen 
gömlek değil. “Benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim 
ruhum” diyoruz. Aynada gördüğün bu yüz sen değilsin. “Benim yüzüm biraz..” diyoruz. 
Hiç kimse henüz kendisini görmemiş, bir de ustası olan Allah’ı görmeye çalışıyor. 
“Allah’ı niye görmüyoruz” diye soruyorlar. Sen kendini gördün mü? “Benim yüzüm” 
diyorsun ama çocukluğundan beri kaç tane yüz değiştirdin. Hangisi sensin? Hiç birisi 
sen değilsin. Gözüken ise sıfatlarındır, hatta madde bile gözükmüyor. Şu an namazın, 
orucun vs onlar gözüküyor. Ahlakın suratında gözüküyor. Hiç kimse maddenin 
kendisini görmüyor. 
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Bizde Ene, o Nur-u Muhammedî à çınarının çekirdeğidir. O çekirdekte yaprak, koku, 
dal, çiçek vs herşey var. O çekirdekte Âdem as’da var, ben de varım. Orda hiçbir yaş 
farkı yok. Az önce anlattığım gibi. Çekirdek itibariyle ilk filiz ile 300 sene sonra çıkan 
filiz çekirdekte aynı yerde. Ağaçta, vücud-u haricî noktasında mekan var, kütle var, 
zaman var. Hadise göre dünyadaki son insan olarak kalacak Mekke’deki çoban ile 
Âdem as Nur-u Muhammedî’de aynı yerde. Orda öncelik sonralık yok. Hatta bu Nur-u 
Muhammedî’den Ahmed yaratılmış, vücudu. Bütün mahluk burdan yaratılmış. Burdan 
insanlığın serüveni başlıyor. 
 
Sual: Mec’ulün anlamı nedir? 
Elcevab: Vücudu olmayan, Allah’ın kıldığı bir şey. Yani mecul kendisi vacib değil, 
mahluk da değil, berzahî bir özelliği var. Çekirdek gibi, ilmî bir program gibi. 
“Kulhuvallahu ehad…küfüven ehad” daki Ehad’dir. Başında ve sonunda Ehad var. 
Kökteki çekirdeği ile meyvedeki çekirdek. 
 
Sual: Meyvedeki Ehad biziz değil mi? 
Elcevab: Evet. Çekirdek Nur-u Muhammedî’dir, ağaç Şecere-i hilkattir, ona Şahsiyet-
i Muhammedîye de denilir. Meyve Ahmed’dir veya Hasan, Hüseyin, sen, ben. 
Meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin ne aynısıyız, ne de gayrısıyız. 
Cennet ve Cehennem bile o Nur-u Muhammedî’den yaratılmış. Ben ise Nur-u 
Muhammedî’de vardım. O zaman sen, Cennet ve Cehennemden de öncesin. Cennet 
ve Cehennem senin gölgelerin, senin vücud-u haricîndir. O zaman Cennet gayesi 
olmaması lazım. Cenneti gaye edinenin Cehennem endişesi olur. Üstadın Cehennem 
endişesi yoktu, çünkü Cennet gayesi değildi. Bana rıza-yı İlahî gösterildi, diyor. 
Emirdağ Lahikası 2-79 da: “Herkesin hoşlandığı manevî makamatı ve uhrevî 
saadetleri, amal-i saliha ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak hem meşru hakkı 
olduğu, hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben 
men’ediliyordum. Rıza-yı İlahîden başka fıtrî vazife-i ilmiyenin sevkiyle, yalnız ve yalnız 
imana hizmet hususu bana gösterildi.” Rıza-yı İlahî başka bir makam.  
 
Ene; Muhammed asm’ın nurudur, taayyün-ü İlahîdir. Bu tasavvuf tabiridir. Allah bu 
çekirdekten Şecere-i hilkati yaratıyor. Hâşâ, tahayyül-ü küfür değil- Allah dese ki senin 
ene’ye, daha vücuda çıkmadan, ruhun henüz yaratılmadan: “Gel, yanıma otur, senin 
yaratılmana sen şahid ol.” Sen kendi yaratılmana şahid olma makamıdır burası. Bu 
makamdan sonra sana artık giydiriliyor. 
 
Sual: “Kün emri”nin geldiği yer de mi burası? 
Elcevab: Hayır, o daha çok aşağıda. 
 
Nur-u Muhammedînin ilk yaratılan zuhuratı Kab-ı Kavseyn. Kab-ı Kavseynin içerisinde: 

• İmkan ve vücub ortası 
• Münteha-yı seyr-ü sulük 
• Miracın hakikatı 
• Lüzum & Vücub & Zaruret olan İllet-i tamme 
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• Basar sıfatının azamî zuhur yeri 
 
Cebrail as’ın “ben bir adım daha 
atarsam, yanarım” dediği yer ise Levh-i 
Mahfuz. 
 
Sual: Nur-u Muhammedî mahluk değil 
mi? 
Elcevab: Mahluk değil, o çekirdektir. 
Hatta çekirdekteki programa bile 
mahluk denilmez. Mahluk şu demek: Bir 
şeye, bir ilmî vücuda kudret taalluk 
ederse, mahluk olur. Kudret taalluk 
etmezse, ilmî vücud olur. Vücud-u 
ilmîye mahluk denilmez. 
 
Kab-ı Kavseyni yarattıktan sonra ikinci 
bir zuhurat yapıyor ve Arş-ı Azamı 
giydiriyor. Bunun insandaki karşılığı 
ruhtur, cevher-i ruh. Buradan Şecere-i 
hilkat başlıyor.  
 
Şu üçü aynıdır:  
1. Şecere-i hilkat 
2. Kur’an  
3. İnsan.  
 
Kab-ı Kavseynden sonra ruh giydirildi. 
Sonra akıl giydirildi. Levh-i Mahfuzun 
bizdeki karşılığı dimağdır. Dimağda 
meratib var. Felsefe ve şimdiye kadarki 
bütün öğretiler tahayyül, tasavvur ve 
taakkulde durmuş. Freud ve türevleri ve 

psikoloji için çözüm üreten Avrupa menşe’li şeyler, aklı esas almışlar, öz ve töz 
demişler. Akıl bozulursa, insanın özcevheri olarak gördüğü için, insan da bozuldu, bitti. 
Bu nedenle insanın mutlu olabilmesi için aklı devre dışı yapması lazım. Aklın belası 
akıl olursa, hangi akılla bela aklı def’edeceksin? Bu nedenle ilaçla aklı devre dışı 
yaparak, aklı tamir etmeye çalışıyor. Oysa akıl devre dışı olarak akıl tamir olmaz. 
Çaresi: aklı kıblesine koyacaksın. Nasıl koyacak kıblesine? Üstad dimağ meratiblerini 
sayarken en dış kabuğundan başlayarak tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, 
iltizam ve itikad olarak sıralıyor. Eğer akıl bozulursa, onun bir üst birimi var. Onu aktif 
et. Bir üst birimi tasdiktir. Tasdik; ilimdir. O da yetmedi ise, iz’an var, aklı kontrol etmek 
için. İnsanın aklı aklına bela olursa, hangi akılla o bela aklı def’edecek? Bizim psikolojik 
sıkıntılarımızın sebebi düşüncelerimiz değil mi? Düşüncelerinden kurtulmaya 
çalışmıyor musun? Peki bela düşüncelerin olmuşsa, hangi düşünceyle düşünceni 
def’edeceksin? Ancak bu üst birimlerle, yoksa yıllarca psikolojik haplar kullanacaksın. 

Bunlar 
üçüzdürler. 
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O üst birimleri de bileceksin. Bilmediğin şeye hakim olamazsın. Akıl üstü birimler 
tasdik, iz’an, iltizam ve itikad. Kârımız şu: Aklında sıkıntı var ise, bir üst birimi aktif et. 
O yetmiyorsa daha bir üst birimi aktif et. 
 
Levh-i Mahfuzun karşılığı bizde dimağdır. Bunun da mümessili; Cebrail’dir. Arş-ı 
Azam’ın mümessili; Azrail. Ruh; Arş-ı Azamdan gelmiş. Akıl; Levh-i Mahfuzdan gelmiş. 
Kalb; Arş’dan gelmiş. Vücudumuzda da kalb aşağıda, kafa yukarda. Çünkü akıl; kalbin 
bir şubesidir. Mazhar-ı hissiyatı ve ma’kesi efkarı var kalbin. Mazhar-ı hissiyatı vicdan, 
ma’kes-i efkarı dimağdır. 
 
Sual: Dimağ ile akıl arasındaki fark nedir? 
Elcevab: Bu binada bir çok insan oturuyor. Bir tanesi de sensin. Bu kafaya dimağ 
denilir. Bu kafanın içerisinde yedi tane meratib var. Soğan kabuğu gibi dış kabuğundan 
içeriye doğru sayıyorum: tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam ve itikad. Akıl 
bu yedi birimin bir birimidir. Deha ve zekavet gibi şeyler aklın sıfatıdır. Bir insanın 
zekaveti öne geçtiyse, o insan psikolojik hastalıklardan ve intihardan kurtulamaz. Bu 
nedenle Tarihçe-i Hayatta istisnadır diyor, hem akıl hem zekavetin ileride eşit olması. 
O ancak Bediüzzaman’a hasdır. Eğer akıl, vahye teslim olursa, akıl akıl oluyor ve 
zekavetin önüne geçiyor. Zekilik başa beladır. İyi bir mühendis oluyor, iyi bir doktor 
oluyor ama zulmediyor, devletin ihalesine fesad karıştırıyor. İyi bir doktor olmuş ama 
aklı arkada, zekaveti önde. Bu doktor ameliyat gerekmediği halde ameliyat yapıyor. 
Zekidir, seni iyi kandırıyor zekavetiyle. Dimağ; yedi sistemin adıdır yani içerisinde yedi 
birim vardır. Aklın içerisinde de 24 tane sıfat var. Mesela vesvese hastası. Üstad diyor 
ki “İlim onu tardeder, cehil onu davet eder”. Adam Vesvese Risalesini ezberlemiş ama 
hala vesveseden kurtulamıyor. Çünkü okuduğu düşüncedir, bilgidir, henüz ilim değildir. 
İlim; canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bu ilim “tardeder”. Ama ilim olmayan bilgi malumattır. 
O seni kurtaramıyor, çünkü sadece tasavvurdur. O ilim değildir henüz. Vesvese 
Risalesi bilgidir, malumattır, zandır. Ordan taakkule inmesi için, fehm denilen bir 
süzgeçten seçilerek geçecek. Niyet, nazar, mana-yı ismî, mana-yı harfî, örf, an’ane, 
kültür vs sebeblerle akla süzülüyor. Akıla süzülünce, 24 tane mertebeden geçiyor. 
Bunu Muhakemat’ta anlatıyor. Sonra tasdik’de ilime dönüşüyor ve canlı, ruhlu, şuurlu 
oluyor. Sen artık dokunmuyorsun, o çalışıyor, o seni koruyor, kabirde o cevap veriyor, 
senin dilin o oluyor, rüyada da o oluyor veya günah işleyeceğin zaman sana sıkıntıyı 
o veriyor, sana engel oluyor. 
 
Sual: İlim mahluk mu? 
Elcevab: Yazılım itibariyle mahluk değil ama dışardaki eylemsel hali mahluktur. 
 
Kalb; Arş’tan takılmış. Arş’tan sonra Sidret-ül münteha geliyor. Burayı hep Kab-ı 
Kavseyn ile karıştırıyorlar. Varılması gereken son yer denilir. Oysa varılması gereken 
şey Cennetin son hudududur. Münteha kelimesinin lugatından dolayı ta Kab-ı 
Kavseyne koyuyorlar. Oysa bu Cennetin son hudududur. İşte Sidret-ül müntehadan 
sonra Cennet ve Cehennem var. Bunların bizdeki karşılığı Cemal ve Celal tecellisidir, 
kabz ve bast hâletleri olarak gözükür. Mesela buhran, bunalım, panik, panikatak, 
depresyon, canım sıkıldı gibi celal tecellisi cehennemden aksediyor. Sürur, neşe, 
saadet vs cemal tecellisidir, Cennetten akseder. 
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Sual: Arş’ın mümessili hangi melektir? 
Elcevab: Arş hayattır. Hayatın mümessili İsrafil. 
 
Cennet ve Cehennemden sonra Levh-i Mahfuzun dairesi olan Daire-i ilim ve Arşın 
dairesi olan Daire-i hayat. Sonra Kürs geliyor. İnsanı insan yapan nefisin takıldığı yerdir 
burası. Buranın mümessili Mikail’dir. Nefis denilince hemen şer olanı anlama. Nefis 
yedi tanedir: Nefs-i emmare, Nefs-i levvame, Nefs-i mutmainne, Nefs-i radiye, Nefs-i 
marziyye, Nefs-i mülhime, Nefs-i safiyye. Şeytan da nefisler de bize buradan takılmış. 
Yani beşeriyetimiz buradan takılmış. Allah kendisinden başka bir yere secde edilmesini 
istemiyor. Peki Âdem as’a niye secde edilmesini istedi? Çünkü “Ona secde et” denildiği 
zaman Âdem as’a Kürs takılmamıştı. Beşeriyet takılmadığı için Âdem as Esma-ül 
Hüsnanın bütünlüğüydü. O esmanın bütünlüğüne “secde et” denildi. Biz toprakta 
secde ediyoruz diye toprağa mı secde ediyoruz? Yoksa şirk olur? Toprağın nefsi 
olmadığı için, beşeriyeti olmadığı için, şirk olmuyor. Çünkü insan değil. Beşeriyet 
takıldığı an insan olur. İnsanın şuur alemi de burda ortaya çıkıyor. 
 
Sual: Âdem as’ın Kürs takılmadan önce hayatı var mıydı? 
Elcevab: Allah var iken hiç bir şey yoktu. Allah domuzu, yılanı, taşı, toprağı, ağacı, 
çekirdeği, mahlukatı yarattı. Bunları yaratmak için Hayat malzemesini kullandı. Allah 
kudretiyle yarattı, iradesiyle karar verdi, ilmiyle programı çizdi, hayat malzemesidir. 
Hayat nedir diye anlamak için dışardan içeriye doğru sayıyorum: atom, enerji, esîr, 
madde-i hayat, ayn-ı hayat ve en son hayat. Bunlar hep hayatın dışa vuruşlarıdır. Buz, 
su, H2O, enerji, esîr, madde-i hayat, ayn-ı hayat ve en son hayat.  
 
Kab-ı Kavseynden aşağı doğru hepsine Şecere-i hilkat denilir. Kainat ise, Arş’tan 
aşağıya denilir. Kainat, Cenneti de içine alıyor. Kainatın nihayeti Sidret-ül müntehadır. 
 
Genel soruya cevap: Cennete giren bir insanın nefsi mutmainne olmuş, günahtan 
rahatsız olan levvame olmuş, ilham edilen mülhime olmuş. Nefs-i emmare ne olacak? 
O inkılab edecek. Nasıl ki buz erirse su olduğu gibi. 
 
Kürs’de nefis takılmış, beşeriyet takılmış. Bu takılmadan önce cevherdi, esmanın 
bütünlüğüdü. Beşeriyet takılmadan önceki cevher secde etmek şirk olmuyor, bizim 
toprağa secde ettiğimiz gibi oluyor. Fakat Kürs takılınca, beşer oluyor. Şeytanın 
yaratıldığı esma olan Mudil esması burada aktif oluyor.  
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İmam-ı Rabbani der ki: “Şeytan seni kandırmak için, takıldığı kürse kadar seni miraç 
ettirir.” Bu nedenle şatahatlar oluyor ya. 
Kürs’ten sonra Levh-i Mahfuzun yazar-bozar 
tahtası olan Levh-i mahv ve isbat. Külliyatta 
burası hakkındaki tabirleri şunlar: Kader-i 
İlahînin bir nevi defteri, Kudret-i rabbaniyenin 
bir nevi programı, Zamanın hakikatı burada. 
Zamanın bir de sureti, kanuniyeti ve mahiyeti 
de var. Zamanın sureti alem-i şehadettedir. 
Kanuniyeti insandadır. Hakikatı ise Dehr 
esmasıdır. Mahiyeti Tekvin sıfatındadır. 
 
Misal: Levh-i Mahfuz Ankara olsa, Levh-i 
mahv ve isbat yurtdışına çıkış kapısı olan 
Edirne kapısıdır. Orada şartlar tahakkuk 
ederse, Avrupa da kabul ederse, tır çıkıyor. 
Yoksa geri dönüyor. Burda sunulan 
sebeblerin, o Levh-i Mahfuzdan gelen 
sebeblerle uyarsa, buradan sonra vücud-u 
haricîye çıkıyor. Burası Vücud-u haricî 
kapısı. 
 
Burdan sonra Emr-i Künfeyekün tezgahı var. 
Eşyaya vücud-u haricî burada veriliyor. 
Burdan sonra alem-i berzah başlıyor. Ordan 
sonra yedi kat sema geliyor. En son alem-i 
şehadet geliyor. İnsan burda ya a’lâya ya 
çıkar ya da esfele iner. 
 
On sekiz bin alemin cem edildiği insan bu. 
Burada, alem-i şehadette et ve kemiğe 
büründün, Ali diye anıldın. Aslında bütün bu 
alemler sende dürülmüş. İşarat-ül İ’cazda 
Halifelik sırrında İmam-ı Ali “sen kendini öyle 
basit zannetme, bütün alem sende 
dürülmüştür, sende cem olmuştur” diyor. Sen 
böyle gözüküyorsun ama için- Allahu ekber- 
bütün bu alemler sende. 
 
Kab-ı Kavseyn olan imkan ve vücub 
arasından yukarı olan Allah’lık hakikatı 
tarafına kalın Mesnevi-i Nuriye 642 de “ölüm 
ve helakettir” diyor. Kab-ı Kavseyne çıkınca 
ne oluyor? Herşeyin her makamda olduğunu 
bir anda gördüğün yerdir. Herşeyin aynı 
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yerde olduğunu gördüğün makamdır, deniliyor. 
 
Sual: Manzar-ı a’ladan bakmak mı orası? 
Elcevab: O kainatın başladığı yerdir. Arş’ın olduğu makam. 
 
Sual: Arş-ı Azam ile Arş’ın arasındaki fark nedir? 
Elcevab: Külliyattaki tabirler olarak şu farkları var: 
 

 

 

 
• Arş; Esma-i Hüsnaların perdesiz tecelli ettiği yerdir, kalbdir.  
• Arş-ı Azam ise; Şuunat-ı İlahiyenin perdesiz tecelli ettiği yerdir. 

 
Sual: Rububiyet, Kab-ı Kavseynden mi başlıyor? 
Elcevab: Rububiyet ta Meculü yaratmasından, ortaya çıkartmasından başlıyor, Rabb-
ül Alemin rububiyet ediyor. Bu çok önemli. Şualarda Ayet-ül Kübra Risalesinde 
rububiyet ve uluhiyet hakikatı anlatılıyor ama birbirine girmiş gibi gözüküyor. Allah 
canibinden Allah tecelli ediyor, icraat yapıyor Sultan ismiyle. Evirip devirip çeviriyor. 
Şecere-i hilkat olarak, kainat olarak, Sidret-ül müntaha olarak vs Allah yaratıyor. O 
rububiyet seni cem’etti. O Rabb-ül Alemin seni yarattı ve tasarruf ediyor. Bu Allah 
canibi. Sen de farkındalığa gelerek ubudiyetinle ayinedarlık yaptın. Allah’ın 
rububiyetine karşı ubudiyet aynasını çıkarttın. Semadaki güneş Rububiyete misal. 
Senin ubudiyet aynanda gözüken güneş à uluhiyet. Allah “Sen benim rububiyetime 
ubudiyetini mi çıkarttın. Ben de taayyün ve teşahhus ediyorum.” Taayyün ve teşahhus; 
ne ayndır ne gayrdır.  
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Aynanın kendisi, siyah tarafı à Said Nursî’dir, beşeriyeti. Aynanın nuraniyeti, parlak 
tarafı à Bediüzzaman’dır. Orda gözüken nur à Kur’anın nurudur, Üstad ile alakası 
yok, o insan değil. 
 
Bu ders ne işimize yarıyor? Haa, ben buyum, böyle kaliteliyim, çöplükte harcamayayım 
kendimi dersin... 
 
Sual: Peygamber efendimiz asm’ı Kab-ı Kavseyne çıkartan aynanın kesif yüzü mü? 
Elcevab: Hayır. Şöyle: Aynadaki güneş à Bendeki “O” var. Bu aynadaki güneş yani 
bendeki “O” nerden geldi? Semadaki güneşten, “Ondaki” ben. Ben Allah’ın ilminde 
ezelî ve ebedî varım. Bu “Ondaki” ben. Sonra Allah taayyun ve teşahhus etmek istedi. 
O zaman sendeki ortaya çıktı. Sendeki ortaya çıkınca, “ben” oluyor, ene. Bu mahluk 
değil.  
 
Bunları ister anla ister anlama. Ahirette bunları isteme hakkına sahip oluyorsun. 
Duymasaydın, sadece Cenneti bilecektin. İsa as’ın ayetinde: “Verilene verilecektir” 
deniliyor. Sana bu dünyada verildiyse, isteme hakkına sahip olacak ve sana verilecek. 
Kime verilecek? İsteyene verilecek. Ne olacak verilince? Verilene verilecektir. 
 
Sual: O zaman şu anda geri dönüşü olmayan bir yola girdik değil mi? 
Elcevab: Evet. Kab-ı Kavseyn makamı “Bana Seni gerek Seni” dedirten makamdır. 
Sen Cennete gitsen şimdi, Arş’a da gitmek isteyeceksin, Levh-i Mahfuza da girmek 
isteyeceksin. 16.Lem’ada “Levh-i Ezelîye nadiren insanlar girer” diyor, Geylanî için 
söylüyor. Buraya girmiş adam. 
 
Sual: Hayattayken mi girmiş? Peygamberimizin dışında? 
Elcevab: Evet, çünkü miraçta Peygamberimiz gitti geldi ve kapıyı açık bıraktı. Sadece 
bir fark var. Peygamberimiz cismen ve ruhen, etbiya-ı ümmeti yani arkasından gidenler 
ise kalben ve ruhen gitmiş. 
 
Sen şimdi buraları gördükten sonra, yani Cennetin üstündeki makamları istemez 
misin? 
 
Sual: Kab-ı Kavseynin de üstünü istersek? 
Elcevab: Kalın Mesnevi 641 de oraya “ölüm ve helakettir” demiş. Orası “herşeyin 
heryerde olduğu makamdır” diyor. Herşey aynı yerde. 
 
Sual: Oraya layık mahluk yok mu? 
Elcevab: Orda mahlukluk olmadığı için, orayı bilmiyoruz. 
 
Bazıları “Cennetten çıkmayacak mıyız, gitmiyecek miyiz oralara” diye soruyorlar. 
Sonsuzun sonu mu var ki sonu olsun? Sen Cenneti bitir sonra çıkarsın ama istersen 
çıkıyorsun. Ben merak etmiştim. Cennet ve Cehenneme ilk adım nasıl başlayacak, 
yani ilk lezzeti nedir? Bir an bir ana benzemeyecek. Bir anı yaşadın, bir an sonrası bir 
an öncekine hiç benzemiyor, sonsuz farklı. Mesela sen doğdun, öldün. Bir tencereye 
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ömründeki bütün aklındaki fikirlerini, bütün kalbdeki hissiyatlarını, ruhdaki latifelerini, 
bedensel fiiliyatını koy. Akıl-kalb-ruh-beden. Bu dördünü karıştır. Dünyada almış 
olduğun bütün lezzet, keyif, zevkleri karıştır, çekirdek yap. Bunun cem’i Cennetteki ilk 
adımın. Bunların hepsini şimdi bir anda alsan, vücudun yanar. 
 
Sual: Helal olanlar mı? 
Elcevab: Evet. Eğer haramsa, yapmış olduğun bütün günahların toplamı; 
Cehennemin ilk mukaddemesi. Bir an bir ana orda da benzemeyecek. 
 
Nokta-i Nazar: Sözler 52: “Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız! Bize 
gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menba’larını göster.” derken hep 
Cennetin üstündeki bu makamlar kasdedilmiş demek. 
 
Biz esmaların cilve, cemal, nakış ve sanatıyız. Hiç ömründe su görmemişe buzdaki 
suyu nasıl anlatacaksın? Buzda oturuyor, suyu nasıl anlatacaksın? Biz buzuz, atom  
ama onu meydana getiren esmadır. 
 
Sual: Onun arkasın da mı hayat vardı? 
Elcevab: Buz-su-enerji-esîr-madde-i hayat- ayn-ı hayat- hayat. 
 
Sual: Ondaki Ben-Bendeki O meselesini Hazret-i İsa as’ı hristiyanlar-haşa- “Allah’ın 
oğludur” demeleri bunu anlayamadıkları için mi dediler? 
Elcevab: Evet. Muhyiddin-i Arabî de öyle yapmış. “Benim şanım ne kadar yücedir. 
Şanımı tenzih ve takdis ederim” demiş. 
 

• “Elhamdülillahi rabbil alemin” à Ben-Sen- O hitabı 
• “Errahmanirrahim”   à Ben-Sen- O hitabı 
• “Malikiyevmiddin”   à Ben-Sen- O hitabı 
• “İyyakene’budu ve iyya kenestain” àBen-Sen hitabı oluyor. Bu muhataba, 

huzur makamına geliyor. 
 
Muhyiddin-i Arabi bir şey görmedi ki. Bende “O” var, ruhumda taayyün ve teşahhus 
etmiş. Bendeki “O” ile “Ondaki” ben geliyor – hani Zeynel Abidin evi yanıyor, millet 
söndürmeye çalışıyor, tam ateş ona gelmiş, sonra sönmüş. Demişler ki: ya senin evin 
yanıyor, sen bir şey yapmıyorsun. O da: bir an öyle birisinin karşısında idim ki bunu 
görmedim, demiş. Bendeki “O” ile “Ondaki” ben’in mülakisidir, ittisalıdır, o 
“İyyakene’budu ve iyya kenestain”. 
 
 
22.03.2019                                                                                         Ümraniye/İstanbul 
 



İnsanlığın Serüveni-33 
 
İnsan nerelerden ne almış? On sekiz bin alemin hulasasıdır deniliyor. Bugün insana 
giydirilen elbiselerden bahsedeceğim. İnsan bir cevherdir. “İnsan benim sırrımdır, ben 
de insanın.” diyor Cenab-ı Hak bir Hadis-i Kudsî’de. 11. Söz’de de bunu işliyor. Başka 
bir Hadis-i Kudsî’de: “Sığmadım kainata, sığdım beni seven mü’minin kalbine.”  
 
İnsan nedir? Ne aldı? Burada ne takip ediliyor? İnsan kendi kıymetini bilince, kendini 
çöplükte harcamaz. Mesela adam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, vs yapıyor. Veya 
oruç tutuyor, namaz kılıyor, evine sadık değil. Veya iyi bir öğretmenlik yapmıyor. Ne 
sayarsanız sayın. Hepsinin cevabı aynıdır: İnsan kendisini tanımıyor. Tanısa, 
kendisine anlam yüklese, onu öyle yapmaz. Tanımıyor kendisini, bilmiyor. Mübalağa 
zannediyor. On sekiz bin alemin hulasasıdır insan! İnsan bunların hepsini nasıl 
giymiş, göreceğiz.  
 
22.Söz’de hasseten geçiyor. Allah’lık hakikatı var. Anlamak için şekillendirdik. En 
merkezde Mahiyet-i Zatiye var. Bunun hakkında ne bilgi gelmiş, ne de gelecek. 
Peygamber asm mi’raçta: “Yine kendini en iyi bilen Sensin!” Kur’an ile bizim Allah 
hakkında bildiğimiz bilgilerà Bismillahirrahmanirrahim’deki esmadaki Allah’tır. Yani 
sıfattaki ve şuunattaki Allah’tan haberimiz var ama içerisini bilmiyoruz. Şu anda Kur’an 
vasıtasıyla elimizde olan ilim à esmanın cilve, cemal, nakış, san’atıdır. Sıfatını 
bilmiyoruz. En merkezde Mahiyet-i Zatiye var. Oraya Allah Resulü âmâ demiş. Sonra 
24.Mektub’da ve Kayyumiyet bahsinde geçen Şuunat-ı Zatiye geliyor.  
 

Mahiyet-i Zatiyeyi soğanın cücüğü 
gibi merkez olarak düşünün. 
Mahiyet-i Zatiyenin ilk dışa vuruşu 
à Şuunat-ı Zatiyedir. Şuunat-ı 
Zatiyenin de dışa vuruşu à Sıfattır, 
Sıfat-ı zatiye. Sıfat-ı zatiyenin dışa 
vuruşu da à Esma-i zatiye, 
Esmalar. Burada Vacib-ul Vücud 
bitiyor.  
 
Mahiyet-i Zatiye, Şuunat-ı Zatiye, 
Sıfat ve Esma à “be” harfinin 
üstündedir. Hz Ali ra: “İlim tek şeydi. 
Bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttı.” 
Be’nin altındaki noktaya Mec’ul 
deniliyor, Nur-u Muhammedî’dir. 
Allah kendisinin dışında ilk yarattığı 
Nur-u Muhammedî asm 
çekirdeğidir, Şecere-i hilkatin 
çekirdeğidir. Peygamber asm’ın “İlk 
önce benim nurumu yarattı.” dediği 

Vacib-ül 
Vücud 
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Nur bu. Bu çekirdeği yarattıktan sonra ilk zuhurat Kab-ı Kavseynde başladı. Sonra ruh 
ve cevherini yarattı.  
 

Mahiyet-i Zatiyeden Şuunat-ı Zatiye, 
Şuunat-ı Zatiye de dışa vurdu. Nasıl ki 
Mayıs’ta çekirdeği toprağa atarlar. Filiz 
çıkar, gövde çıkar, büyür. Tomurcuk 
çıktı, meyve oldu. Kokusu geldi, tadı 
geldi, rengi geldi, şekli geldi vs. Onun 
gibi Mahiyet-i Zatiye Şuunat-ı Zatiye 
olarak kendisini ifade etti. Şuunat-ı 
Zatiye Sıfat olarak, Sıfatlar da zatî ve 
subutî sıfatlar olarak ayrıldı. Sonra 
Esma olarak ifade oldu. Burada Vacib-
ül Vücud bitti. Sonra bu Vacib-ül Vücud 
Nur-u Muhammedî çekirdeğini yarattı. 
Onun adı Mec’ul (Barla’da geçiyor), 
İlm-i Kelamın da tabiridir. Yani her 
şeyin evvelidir bu çekirdek. Ben olan 
Ben burasıdır.  
 
Bu Nur-u Muhammedî’den sonra ruh 
cevherini yarattı (Arş-ı Azam). Sonra 
aklı, dimağı yarattı (Levh-i Mahfuz). 
Sonra kalbi yarattı (Arş). Sonra insanın 
yapısını, istidadını Cennet ve 
Cehennem, Cemal ve Celal olarak iki 
sıfatla donattı. Bu iki sıfat alemde 
Cennet ve Cehennem olarak tezahür 
ediyor. İlk önce Arş-ı Azamı, sonra 
Levh-i Mahfuzu, sonra Arşı yarattı. 
Sonra Sidret-ül müntehayı yarattı, 
Cennetin son hudududur. Sonra Daire-
i ilim, Daire-i hayat, Kürsü yarattı.  
 
Kürs çok önemli. Nefis demek, insanlık 
demek. Latife-i insaniye buradadır. 
Bunu çekip çıkarırsanız, insan değildir. 
Nedir o? Esmanın yumağıdır.  
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Allah kendisinden başkasına secde et 
demez, şirktir. Âdem’e niye secde 
ettirdi? Şirk değil midir? Âdem, insan 
değildi. Ona o anda Kürs takılmamıştı. 
Bütün sistem yapıldı ama Kürs 
takılmayınca nefis takılmamış. Nefis 
takılınca benlik ortaya çıkıyor. O 
zaman şirk olurdu. Neye benziyor? Biz 
Allah’a secde ediyoruz ama toprağa 
secde ediyoruz. Toprağa eğiliyoruz, 
hâşâ toprağa mı secde ediyoruz? 
Toprakta secde ediyoruz, toprağa 
secde etmiyoruz. Niçin şirk olmuyor? 
Bütün esmanın hulasasıdır. Toprakta 
nefis olmadığı için şirk yoktur. 
Toprakta secde ediyoruz, toprağa 
secde etmiyoruz. Âdem as’a secde et 
denildiği zaman Kürs takılmamıştı, 
benlik olmamıştı. Nedir o? Bir hamur. 
“Ve alleme ademe esmae külleha.” 
Bütün isimleri öğrettim demek à 
istidad ve kabiliyet itibariyle donatıldı. 
Orda bir benlik olmadığı için esmanın 
hulasasına secde et denildi. Sonra 
Levh-i mahv ve isbat yaratıldı, zaman 
ve mekanın hakikatıdır. Zaman ve 
mekan buradan yaratıldı. Hâlâ 
Bigbeng’le uğraşıyorlar. Sonra Kaf-
Nun tezgâhı yaratıldı. Sonra Alem-i 
berzah, sonra yedi kat sema, sonra da 
Alem-i şehadet yaratıldı. Siz de şu an 
burada oturuyorsunuz.  
 
Bu saydıklarımın hepsi alemlerdi. 
Sana bunlar giydirildi. İçerisiyle 
beraber on sekiz bin alemdir. Tekrar 
hızlı geçelim: Mahiyet-i Zatiye, 
Allah’lık hakikatı. Bunun hakkında 
ezelî ve ebedî biz bir şey 
bilmeyeceğiz, bilinemeyecektir. Âmâ, 
âmâ’daydı diyor. Şuunat-ı Zatiyeden 
biraz haberimiz var. Onun hakkında 
malumat verilmiş. 24. Mektub’da 
anlatılıyor. Bizdeki, ruhtaki latifelerdir.  
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Çok garibinize gidecek bir şey anlatacağım: 
Üstad 24.Mektub’da “ben bu kainatın 
yaratılmasına, sırf sanattan sanatkara 
gitmeye, insanın imtihan olmasına, 
istidadların kabiliyete dönüşmesine, sonra 
esma ile müsemma arasındaki ilişkinin 
kurulmasına kanaat edemedim” diyor. Bu 
şekilde bakmak, Risale-i Nur’u okumak 
bana bir sene kâfi geldi diyor. Biz ise ömür 
boyu düz okuyoruz. Onun için ülfet belası 
sarmaladı. Bir sene kâfi gelmiş. Yani 
sanattan sanatkara, indir bindir çiçekten 
Allah. Kur’an’a ülfet oluyor da, Risale-i Nur’a 
olmuyor mu? 

 
Yani Mülevvin, renklendirmiş. Allah varmış demek. Abdestin farzı dörttür. Beş yüz defa 
da okusan, dörttür, değişmez yani. Sonra “insan imtihan için gelmiş” demek de çok 
nakıs kalıyor. Üstad demiş. Allah Cennette de insanların istidadlarını inkişaf ettirirdi. 
Sonra ise Esma kendi hakikatını, yani cilve, cemal, nakış, sanatının daî ve muktazîleri 
olurdu, diyor. Esmalar iktiza ettiği için oldu, yani Hâlık ismi yaratması lazım. Güneş 
olduğu için ışık vermesi lazım. Dolayısıyla esmalar iktiza ettiği için bu alemi yarattı. İşte 
bu saydığımız üç-dört tane madde için Üstad “beni doyurmadı” diyor. Bu şekilde 
okuma, bu anlayış bana bir sene kâfi geldi diyor. Biz ise ömür boyu böyle okuyoruz. O 
zaman sorgulayacaksın. Risale-i Nur’da sorun yok. Sorun bizde var. Okuma şeklini 
bilmiyoruz.  
 
Peki Allah, insan ve kainatı niçin yaratmış? Soğan gibi düşün. Cücüğünden dışarıya 
çıkacağız. Allah bu kainatı yaratmasının bir sebebi à muhabbettir diyor. Esas sebebi 
nedir? Şuunat-ı Zatiyenin iktizasıdır. Allah bu kainatı yaratmasının sebebi: en 
merkezden dışarıya doğru sayalım à Şefkat-i mukaddese, Muhabbet-i münezzehe, 
Şevk-i mukaddes, Sürur-u mukaddes, Lezzet-i mukaddes, Memnuniyet-i mukaddese, 
İftihar-ı mukaddesenin bütünlüğü için kainatı yaratmış. Esmaların iktizaları ise daha 
aşağıda kalıyor. Şuunat-ı Zatiyenin iktizası olarak iktiza ediyor. Yani daî ve muktazî 
odur. Mesela su ıslatıyor. İhtiyacından değil, iktizasındandır. Su ıslatıyor. Niye 
ıslatıyor? Şuunat-ı Zatiyenin de muktezası nedir? Şefkat-i mukaddese, şefkatten 
dolayı. Üstad demiş ya, hizmeti Risale-i Nur yaptı, biz uhuvveti koruyalım. Ne 
yaparlarsa yapsınlar, iniş ve çıkışlarla, dershaneler olsun olmasın, basım dünyasına, 
elektronik dünyalarına, yani sosyal medyaya Risale-i Nur düştü mü, düştü. Hiç kimse 
daha bu mesuliyetten kurtulamaz. Herkes istediğini bulur. Biz ne yapacağız peki? 
Uhuvveti koruyacağız. Kardeşliğimizi koruduk mu, tamam. Hizmeti zaten Risale-i Nur 
ediyor. İşte Şuunat-ı Zatiyedeki muhabbet-i münezzehe. Muhabbetimizi koruduk mu, 
Allah’ın kainatı yaratma gayesine o zaman biz gelmiş oluyoruz. İlim ise daha aşağıda, 
sübutî sıfatta. Sıfat-ı Sübutiyede sem, basar, kelam ilim, irade, kudret ve hayat. Zatî 
sıfat bile değil ilim. Risale-i Nur’dan biz ilimi değil, ilim ile birbirimizi seveceğiz. Şuunat-
ı Zatiyeye biz muhatab olacağız. Muhabbet ilimden üstündür. En merkezde şefkat var. 
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Allah bu kainatı şefkatinden, muhabbetinden, şevkinden, sürurundan, lezzetinden, 
memnuniyetinden ve iftiharından yarattı. Bunun için yaratmış.  
 
Risale-i Nur’un mesleği à acz, fakr, şefkat, tefekkür mesleğidir. Direk Şuunat-ı 
Zatiyeye vuruyor. İlmin de arkasında! İlim netice değildir. İlimle dalalete giden vardır 
ama sadakatla dalalete giden yoktur. Karundan tut Firavunlara kadar ilimle dalalete 
gidenlerle dolu mezarlıklar. Ama şefkat ve muhabbetle gitmez. İstikametli sadakatla 
dalalete giden yoktur. Hizmette şefkat, muhabbet, şevk, sürur olacak. Birbirimizden 
lezzet alacağız, birbirimizden memnun olacağız, birbirimizden iftihar edeceğiz. 
Birbirimize şefkat edeceğiz, muhabbet edeceğiz, birbirimize şevk vereceğiz, sürur 
vereceğiz. Birbirimize kenetleneceğiz, seveceğiz ki, eften püften bahanelerle, sağdan 
soldan dolma bilgilerle birbirimizi çok ucuza basite satmayacağız. Sattığın anda sen 
satılıyorsun. Birbirimize Şuunat-ı Zatiye ile muamele etmek à sıbgatullahtır, 
Allah’ın boyasıdır. Allah Resulünün etrafındaki sahabelerin çok fazla ilmi yoktu ama 
300 bin ve ziyadesiyle hadisi an’anesiyle, ravisini, esasatını, künyesini bilen bir Hüccet-
ül İslam bir sahabeye yetişemiyor. Niye? Sahabenin en büyük özelliği îsar hasletidir. 
Kardeşini tercih edebilmesi için kendisini terk etmiş. İlk önce terk. Ben seni tercih 
edebilmem için kendimi terk etmem lazım. İlk önce “La ilahe”, sonra “illallah.” İlk önce 
terk, sonra sahiplenmek.  
 
Sözler’de Hayat penceresinde inşa üç cihetle ayinedarlık eder deniliyor. Acz, fakr, 
noksan, kusuruyla Allah’ın rububiyetine karşı kendi eksikliğini, noksanlığını deruhte 
edecek à bu Nas suresindeki Rabbinnas’a bakıyor. Hayatımızdan bazı adetleri, 
kişileri, televizyonları, youtube’ları çıkartacaksın. Melikinnas ise à sana verilen, malik 
olduğun ilim, irade, sem, basar, saltanat, elindeki imkanlar, maddi maaşın, servetin ne 
varsa, onunla ayinedarlık yapacaksın. İlahhinnas ise à esmalara mazhariyet 
noktasında hadisenin arkasına geçeceksin. O da kader-i İlahî’nin izi, yüzü, gözüyle 
bakmak.  
 
Şuunat-ı Zatiyede tek muhabbete à münezzeh deniliyor. Diğerlerine hep mukaddes 
deniliyor. Demek ki biz ilk Şuunat-ı Zatiyeyi giydik. Sonra da Cenab-ı Hakk’ın Sıfat-ı 
Zatiyesini, Sıfat-ı Sübutiyesini giydik, Esmaları giydik. Nur-u Muhammedî’nin bizdeki 
karşılığı Ene’dir. Benim gömleğim diyen gömlek değil, gömleğin arkasında bir şey. Ben 
diyen arkada. Benim atletim, ben diyen arkada. Benim vücudum, ben diyen arkada. 
Benim aklım, ben diyen arkada. Benim ruhum, ben diyen yine arkada. Benim ruhum 
diyen ruh değil. Kim peki? O ben olan ben! Mec’ulün bizdeki karşılığı olan Ene!  
 
Gök, zemin, dağın emaneti almaması: 30.Söz’de biz emaneti gök, dağ ve zemine 
verdik diyor ayette. Kabul etmedi. Biz bunu ders yaparken tevil ediyoruz. Ne diyoruz? 
Dağlara müekkelini indirmiş, müekkeli kaldıramadı. Semalar emaneti almadı. Tevili 
nasıl yapıyoruz? Bunun bir şahs-ı manevîsi var, ona teklif edilmiş ama kitaplarda, 
Kur’an’da ve Risale-i Nur’da dağ nedir? Zemin nedir? Ayetin devamında insan zalim 
ve cahildir diyor. İnsan zalim ve cahil olduğu için almadı, cahilliğini ve zalimliğini 
kaldırmak için aldı. Dağ Risale-i Nur’da ve dinde dimağı temsil ediyor. Allah emaneti 
sırf akla indirdi, ben bunu kaldıramam dedi. Zeminden maksad kalbdir. Kalbe indirdi 
ama o da tek başına kaldıramam dedi. Göklerden maksad ruhtur. Ruh da tek başına 
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kaldıramadı. Üçü bir araya gelince emaneti aldı. Dimağ – Kalb – Ruh à bütünselliği 
ile aldı. Hiçbir peygamber yoktur ki mağarası olmasın, bir dağı olmasın. Her 
peygamberin bir mağarası vardır. Musa as niye evine gelmiyordu da dağa gidiyordu 
vahiy almak için, niye Hira’sına gidiyordu, niye Tur-i Sina’ya gidiyordu, niye Faran 
dağlarına gidiyordu. Müceddidlerde böyle. Üstadın da mağarası vardı, Gazalî’nin de 
vardı. Hepsinin...  
 

• Dağdan maksad  à Dimağdır.  
• Zeminden maksad  à Kalbdir.  
• Göklerden maksad  à Ruhtur.  

 
Kendini bir okyanusta düşün. Okyanusun ucu bucağı yok: bu kalb. Bir de derinlik var, 
bir de yükseklik var. Geniş, derin, yüksek: Risale-i Nur’da öyle geçiyor.  
 

• Geniş   à Kalbi,  
• Derin     à Dimağı,  
• Yüksek  à Ruhu. 

 
Dağ à dimağdır, akıldır. Zemin à kalbdir. Gökler ise à ruhtur. Üçü bir araya gelince, 
emaneti aldı. Ayette ne diyor? Biz emaneti göklere, zemine, dağlara verdik, almadı. 
İnsan aldı. İnsan ne kadar zalim ve cahildir. Zalim ve cahilse emaneti niye alsın? 
Oysa zalimliğini ve cahilliğini kaldırmak için aldı. Yoksa aldığı için zalim değil!  
 
İşte bize benlik Ene’den gelmiş. Bizdeki çekirdek budur, ben olan ben budur. Bunu 
kimse görmemiştir. Sen busun. Allah’ı niye görmüyoruz? Elcevab: Sen kendini 
görmediğin için. Diğer gördüklerin elbisedir. Bana bakınca gömleği görüyorsun, beni 
mi gördün? Bu cesed de böyle. Benim vücudum diyorsun, bu ben miyim? Kendini 
gören var mı ki, sahibini görsün? Ben olan ben à Ene. Sonra bu ene’ye ilk önce ruh 
(Arş-ı Azamdan) giydirilmiş. Sonra akıl (Levh-i Mahfuzdan) giydirilmiş, sonra kalb 
(Arş’tan) giydirilmiş. Sonra istidadlar giydirilmiş (Cennet ve Cehennemden), sonra 
onların daireleri giydirilmiş. Sonra Kürs’ten nefis giydirilmiş. Nefis derken hep şer değil. 
Nefs-i emmare şerdir. Kudsî nefisler ise Nefs-i levvame, Nefs-i mutmainne, Nefs-i 
mülhime vs. Allah bunlara Kur’an’da yemin ediyor. Bunlara Latife-i insaniye deniliyor. 
İnsanı insan yapan budur. O zarar görünce bâki yerine fâniye talib oluyor diyor 
Kastamonu Lahikasında. Fâniye tutunuyor. Bir latife var ki diyor, o latifelerin sultanıdır. 
İşte o Latife-i insaniyedir. Latife-i Rabbaniye ise; vicdandadır. Latife-i insaniye 
kalbdedir. İnsanı insan yapandır Latife-i insaniye. 10.Söz 11.Hakikatta “Bab-ı 
insaniyet; ism-i Hakk’ın cilvesidir.” diyor. İnsan, insanlık kapısından geçecek. O zaman 
insan, insan oluyor. Peki biz neyiz dünyada? İnsan olmaya geldik. Biz beşeriz, şerlerle 
dolu bir paketiz. Bî-şer, be-şer. Ne kadar o karmadan sıyrıldıkça Latife-i insaniye 
oluyor, insan oluyoruz. Çünkü peygamberlerin vazifesi, insan adaylarını insanlık 
makamına çıkarmaktır. Yoksa o kadar şeytanlar var ki, Üstad onlara insî şeytanlar 
diyor. Ruhu aynı şeytan. İnsan mıdır? Değildir.  
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İşte on sekiz bin alem insan öyle giydirilmiş. Mi’raçta da Allah Resulü bu mesafeleri kat 
etmiş. Levh-i mahv ve isbat; zaman ve mekanın hakikatıdır. Bizde ise dimağımızdaki 
tahayyül ve tasavvurdur. Burada muayyenlik yoktur. Her şeyin her mertebesinin 
serbestçe bulunduğu bir alemdir.  
 
Bu dersten ne anlıyoruz? on sekiz bin alem bendeymiş. Kendimi çöplükte 
harcamayayım o zaman. Herkesin bu dersten anlayacağı ortak taraf bu. Yani demek 
bu kadar kaliteli yapıya, sisteme sahibim. Çünkü Allah tek bizi muhatab almış. Bütün 
kainatın çekirdeği olarak yaratmış beni. Oysa et ve kemikten bir şey olduğumu 
zannediyordum. Et ve kemik nedir? Bu beden nedir? Şu binayı düşün. Bu binanın 
içinde oturuyorsun. Bilgin, hissiyatın, duyguların, latifelerin, imanın, hassasiyetin, emel 
ve elemlerin vs binaya hiç benziyor mu? Hiç alakası var mı binayla? Yok ama binanın 
içindeyiz. Beden ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil, elbisesi değil. Elbise gömlek 
ve atlettir. Bir de binanın içindeyim. Binanın içindeyim diye bina benden kıymetli mi? 
Değil. Ruh da bedende böyle. Demek ki biz binanın içindeyiz, bizi dış şartlardan 
koruyor. Ölecek tarafımız da bu binadır. Hulusi abinin ölen insanın nereye gideceğine 
dair bir misali var. Bir ağaç düşünün diyor. Ağacın üzerinde bir kuş var, oturuyor. Siyah 
ve beyaz iki adam da hızarla ağacı kesiyorlar. Ağaç kesilince düşse, kuş ne olur? Kuş 
da düşmez, uçar. Kuştan maksad ruhtur, ağaçtan maksad bedendir. Siyah ve beyaz 
adam gece ve gündüzdür. Hızardan maksad da zamandır, der. Yani bu bedeni biz 
kullanıyoruz, at gibi.  
 
Sual: Kuş nereye gidiyor? 
Elcevab: Başka bir bineğe, burak’a biniyor. Burak nedir? Zanlarımızın toplamıdır. 
Allah Resulü asm Mekke’den Mescid-i Aksa’ya, oradan da mi’racı oldu. İlk önce 
Burak’a bindi, sonra Refref’e bindi. O oralara gittiği zaman hiç şaşırmadı. Kalbi 
yalanlamadı, gözü şaşırmadı diyor. Çok ilgimi çekmişti. Nasıl da şaşırmadı, 
yalanlamadı? Çünkü öyle iman etmişti ki yaşarken, gördüğü her şey inandığı gibiydi. 
Biz iman ettiğimiz şeylerle o kadar kopuğuz ki, biz şaşırıyoruz. O ise o kadar 
hakkalyakîn iman etmiş ki, “tabi canım, bu Arş, bu da Arş-ı Azam, bu da Levh-i Mahfuz” 
vs demiş. Hiç şaşırmamış.  
 
Levh-i mahv ve isbattan sonra Emr-i Kün feyekün tezgahı, sonra kabir, sonra 7 kat 
sema geliyor. Sonra da alem-i şehadet, biz burada oturuyoruz. Gösterdiğim daireler 
içerisindeki alemlerle beraber on sekiz bin alemdir. Hep Risale-i Nurda geçen tabirlerle 
doldurulmuştur. Cennet ve Cehennemin yerine bakın. “Bana seni gerek seni. Cenneti 
isteyene ver.” demiş Yunus Emre. Oysa biz hep Cennete gitmek istiyoruz. O nereyi 
istemiş? Cennetten sonra olan Arş’ı istemiş, Levh-i Mahfuzu istemiş, Arş-ı Azamı 
istemiş, Kab-ı Kavseyni istemiş. Cennet gayesi olmamış. Sen de şimdi Cennetten 
üstün olan alemleri gördün. Artık Cennet sana gaye olur mu? Olmaz. Allah Resulü bak 
Kab-ı Kavseyne girmiş. İmkan ve vücub ortası. Ondan önce Levh-i Mahfuza gelmiş, 
Cebrail as’ın olduğu yere. Cebrail as’ın “bir adım daha atarsam, yanarım Ya 
Muhammed” dediği yer. Burada Allah’ın kelamına mazhar olmuş, sonra Kab-ı 
Kavseynde rü’yetine mazhar olmuş. Külliyatta “kelamına ve rü’yetine” diye geçiyor. İlk 
önce rü’yetine desen yanlış olur.  
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Sual: Kaderi yazan kalemin ucunun sesini işitiyordum dediği yer neresi? 
Elcevab: Levh-i Mahfuz, kelamın olduğu yer, ses orda. Kur’an buraya indi. Levh-i 
Mahfuzdan Alem-i şehadet arasında sürecin adı Vahiydir. Levh-i Mahfuzdan Alem-i 
şehadete inen vahiydir. Ta yukarda sübutî sıfattan olan Kelam sıfatından Kur’an’ı Levh-
i Mahfuza kadar olan sürecin adı: Kelam-ı İlahî’dir. Vahiy değil, vahiy insana iner. 
Alemlere ise ilim iner. Levh-i Mahfuz ile Allah’ın Kelam sıfatı arasındaki süreç ayrıdır. 
Levh-i Mahfuzdan sonra Peygamberimiz asm’a peyderpey gelmiş. Yalnız 
“Amenerresulü”yü Allah Resulü asm Kab-ı Kavseyn’den kendisi almış. Peygamberimiz 
asm’a geçmişteki ümmetlere verilmeyen üç tane şey verilmiş: Bir tanesi; geçmiş 
ümmetlerin ruhuna göre bedenlerini yapmış. Bizim de domuz, yılana çevrilmememiz 
için söz almış Allah Resulü asm ama “Ya Rab, ruhunu da çevirme” demeyi unutmuş 
der Ulema. Unutturulmuş ki, ruhları domuz, yılan olabiliyor. Üstad Lemaatta bu ruhun 
bozulma sürecini anlatıyor. İlk önce maymun olur der, sonra çakal, kurt olur, sonra 
yılan olur, sonra ayı olur, sonra domuz olur. Bu sırayla. Bir insan “ne derler” diye 
yaşarsa, ne derler diye etrafına göre kendisini yontarsa, maymun olur. Maymunlukta 
terakki edince, kurt ve çakal olur. Sonra zehirlemekten, dine ve Kur’an’a hücum 
etmekten, başkasına zulmetmekten lezzet alan fıtrat yılan olur. Sonra saldırıya geçer, 
ayı olur. Sonra artık ar ve namusu yırtılır, hınzır olur. Hani “maymundan geldik” derler 
ya. Kur’an’da tam tersi: insan maymundan gelmemiştir, insan en güzel bir şekilde 
yaratılmıştır der ama insandan maymun yaratıldı der ayette. İnsandan hayvan 
yaratılmış. Hayvandan insan değil. İkincisi: Eski kavimlerde tövbe yoktu. Günahı 
günah, sevabı sevab kalırdı. Peygamber Efendimiz sam’ın ümmetinde ise tövbe kabul 
ediliyor. Üçüncüsü: Unuttuğumuz şeylerden muaheze edilmememizi istemiş. 
Dolayısıyla içerisinde şefaat da var.  
 
Şecere-i hilkati karpuz şeklinde görelim: 
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Mahiyet-i Zatiye her tarafı kuşatmış. Buz her tarafı kuşatmış. Buz ama aslı sudur. Buz 
olarak gözüküyor. Alem-i şehadetle Esma ilişkisi nedir? Buz ile su ilişkisi gibidir. Esma-
i Hüsna donmuş, alem-i şehadet olmuş. Su donmuş, buz olmuş. Mahiyet-i Zatiye, 
“Allahu nurussemavati velard.” Yani Allah’ın nuru sema ve arzı içindekilerle hepsini 
ihata etmiştir demek à su buz olmuş demektir. Su gözükmüyor ama buzu ihata etmiş. 
Buzda esas sudur. Nasıl anlarız? Buzdan suyu çekin, buz olur mu? Eşyadan da 
esmayı çekin, böyle olur. İşte Mahiyet-i Zatiye eşyayı ihata etmiş. Her şeyi kapladığı 
için göremiyoruz. Mesela televizyon, radyo dalgası hava atmosferini kapladığı için, 
muayyen olmadığı için gözükmüyor. İşte Mahiyet-i Zatiye her tarafı kaplamış. Alem-i 
şehadet bu şemada en merkezde. Biz buradayız. Biz sonuç değiliz. Bizi yedi kat sema 
sarmış. Levh-i mahv ve İsbat sarmış, Kürs sarmış, Arş sarmış, Levh-i Mahfuz sarmış, 
Arş-ı Azam sarmış. Arş ile Arş-ı Azam farklıdır. Arş; esmaların perdesiz tecelli ettiği 
yerdir. Arş-ı Azam ise; her şeyin damıdır, ruhunun yaratıldığı yerdir, cevherdir. “Allahu 
nurussemavati velard” herşeyi kuşatmıştır, uzakta değildir Mahiyet-i Zatiye. Bu şekil 
Mesnevi-i Nuriye 94 de geçiyor: “Bazen de, âlemi bir karpuz gibi eline alır...”  
 
Sual: Şuunat-ı Zatiyenin bizdeki karşılığı nedir? 
Elcevab: Mektubat 286 da geçiyor. Şuunat-ı Zatiye à ruhumuzun karşılığıdır. Allah 
ruhumuzu Şuunat-ı Zatiyeden yaratmış. Peki benim ruhum diyen o ene, o benlik ise à 
Mahiyet-i Zatiyeden gelmiş. İtikadımız şudur, kitaplarda da yazar: Allah kainatta 
sıfatlarıyla vardır, yani ilmi, iradesi ve kudretiyle. Zatıyla ise à insandadır. Ama insan 
da kainatın içinde? İnsanın ne tarafı var ki, zatıyla kainatta olmayan Allah, insanda 
zatıyla oluyor. İşte insanda bir ene var: mahluksuz mahluk, sıfatsız sıfat, mekansız 
mekan. Ene à Mahiyet-i Zatiyesiyle yaratılmış. Ama ene’yi bilmiyoruz. Risalede 
şöyle geçiyor: Ene’yi almış. Kim o alan? Sırr-ı insanî. Senin bir sırrın vardır, sen 
biliyorsun. O kadar ince. Bir sırrın var ki, eşin biliyor. Biraz dışarıya çıktın. Bir sırrın da 
var, ailen bilir, akraban bilir, dostların bilir. Sonra genel olur. Kalitesine göre inceleşir 
ve kimseye söylemediğiniz olur, sende durur. Allah’ın aynen böyledir. Diyor ki bir 
Hadis-i Kudsî’de: “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.” İşte insandaki Allah’ın o sırrı 
nedir? Sırr-ı İnsanî diye Risale’de geçer. O Ene’yi aldı. Ene de mahluk değil zaten. İşte 
o sensin. Şuunat-ı Zatiyenin bizdeki karşılığı à ruhtur, mahluktur. Ruhun içerisindeki 
sistem zîhayattır, zîruhtur, kanun-u emr, vücud-u haricîdir ama içerisindeki 
yazılımı Şuunat-ı Zatiyedir. Ruhu yazan Şefkat-i mukaddese. Eğer şefkatimiz inkişaf 
ederse, muhabbetimiz, şevk, sürur vs inkişaf ederse, ruhun inkişaf ediyor. 
Latifelerimizin membaıdır Şuunat-ı Zatiye.  
 
Onun için kendisiyle kavgalı olan cemaatle de kavgalı olur. Bir insan huysuzluk 
yapıyorsa, kendisiyle kavgalıdır. Muhabbeti olan kendisine muhabbeti olur. Kendisine 
saygı, kendisine değer, kendisinin özgüveni varsa, sana da saygı ve değer verir. 
Kendisini motive eden adam başkasını da motive eder. İşte muhabbet-i münezzehe ile 
Şuunat-ı Zatiyeye ayinedarlık etmiş oluyorsun. Ders yaparak Allah’ın sübutî sıfatındaki 
ilme mazhar oluyorsun. Ama uhuvvet yaparsan, kardeşlerini seversen, benden dolayı 
kitaptan soğumasın, cemaatten soğumasın vs gibi bu hassasiyetinle Şuunat-ı Zatiyeye 
ayinesin. Kitap okurken ilim alıyorsun à Sıfat-ı Sübutiyedesin. Sıfat-ı Sübutiye: sem, 
basar, kelam, ilim, irade, kudret, hayat. Sıfat-ı zatiye: Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, 
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Muhalefetün lil-havadis, Kıyam-ı binefsihi, Tekvin. İşte ilim elde ederseniz Sıfat-ı 
Sübutiyeye mazhar olursunuz ama cemaatte uhuvvet yaparsanız Şuunata mazhar 
olursunuz. Ondan sonra zaten bir şey yok. O kadar önemli. Adamın belki o kadar ilmi 
yok ama muhabbetiyle burayı aktif ediyor.  
 
Sıfatın bizdeki karşılığı à istidadlar. Esmanın bizdeki karşılığı à kabiliyetler. 
(Şualar 9 da) Allah cc insanda taayyün ve teşahhus ettiği yer ise à Ene. İşte bu ene 
emanetini alan Sırr-ı insanî. Ene mahluk değil, vücud-u haricîsi yok. Bir de sırrı 
düşün. O zaman kendini gören yok ki, göremeyecek de zaten. Çok da merak ediyorum, 
ben nasıl bir şeyim. Bu (beden) ben değilim ki, bu kaporta. Dışarıdan binaya bakınca 
senin duygularını, hislerini, emellerini, arzularını, imanını, fikriyatını bilebilir mi? Sen 
binanın içindesin. İşte bizim kaporta da böyledir. Ruhtaki o hassasiyetler dışardan 
görünmez. Ben olan beni, Ene’yi merak ediyoruz şimdi.  
 
Sual: “Bir ben var benden içeru” demiş Yunus Emre. O nasıl oluyor? 
Elcevab: Bir ben var bende, benden tâ içeru. Ben dediğimin tâ arkası, dibi yok. 
Edebiyatta şöyle derler: Beni meydana getiren, iç tarafımdır derler. Oysa bu mahluk 
olmayandır bu “benden içeru”. Her şeyi yutan. İçeru! İçerisi değil. İçeru! Yutan, anafor 
gibi.  
 
Sual: Yunus Emre anlamış mı bunu? 
Elcevab: Anlamış tabi, kaliteli insanlar onlar. İnsan nevinden tek tük çıksa, insanın 
yaratılmasına yetiyor.  
 
Sual: İnsan kendisini göremezken Allah’ı nasıl müşahede edecek? 
Elcevab: Rabb-ül alemini hiçbir zaman göremeyecek, ancak Rabbini görecek. Allah’ı 
görmeyecek zaten, Allah gözükmüyor. Ayette ve Hadiste “o Rabbini görecek” diyor. 
Şöyle: Senin aleminde esmalar bir mevki kazanmış. Rahman’da bir seviye almışsın, 
Rahîm’de bir seviye almışsın, yani ortaya çıkmış. Kerîm, Latîf çıkmış vs. Senin 
aleminde esmalar vücud bulmuşsa, ne kadar mertebede ise onların toplamına à senin 
Rabbin denilir. Esmalar senin aleminde ne kadar inkişaf etmişse, onların bütünlüğü 
senin Rabbindir. Cennette onu göreceksin. Allah’ımız bir, Rabbimiz farklı. Herkesin 
alemindeki aktifliği, seviyesi farklı. Bu meratibler herkeste farklı olunca, bu bizim 
Rabbimiz oluyor. Rabb-ül alemin değil!  
 
Ehad tamamen zatı anlatır, ilahları anlatmaz. Ehad’ın içerisine esmaları koyarsanız, 
Ehad à İlah olur. İlah; içinde esmaları barındırır. Ehad’da esma yoktur, zat var. Onun 
için “Kul huvallahu Ehad à Külle hu küfüven Ehad.” Başı da sonu da aynı. Ağacın 
çekirdeği à “Kul huvallahu Ehad.” Ağacın meyvesindeki çekirdek ise à “Küllehu 
küfüven Ehad.” Aradaki ağaç nedir? İlah, yani esmalar. Kerim, Latîf, Rahman, Rahim, 
Sani’ vs bütün isimler. Ehad’ın içine isim koyamazsınız. Onun için Ehad’dır. Koyduğu 
anda İlah olur.  
 
Sual: Kur’an’da 1-insan 2- beşer 3-Âdem var. Yani üç tane yapısı, sistemi var. Mağara 
insanları varmış, mağaralara çizimler yapmışlar diye öğrendik. Hz Âdem’den önce 
insana benzeyen varlıklar var mıydı? 
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Elcevab: Vardı, şöyle: onların dediği gibi değil. Sistemin sahibi olan Cenab-ı Hakk 
sistemden konuşuyor. Onlar ise; sisteme şahid oldukları kadar konuşuyor. Ne kadar 
da konuşsalar sistemin sahibi kadar değer almaz. Sistemin sahibi diyor ki, insanı 
yaratmadan önce cinler vardı ve insana benziyor. İşarat-ül İ’caz’da da bu ayetin tefsiri 
geçiyor. Onların da kuvve-i gadabiyesi, kuvve-i şeheviyesi var. Onların anlattıkları gibi 
tüylü-müylü değil. İnsan itibariyle ise; Âdem as yaratılmış. Bütün dinlerde bu ortaktır. 
Öyle vahşi, mağara insanı olarak yaratmamış. O peygamberdir. Çocuk olarak da değil. 
Büyümüş, tekamül etmiş, bütün isimlere, yani ilimlere haiz. Biliyor neyi ne yapacağını. 
Ondan sonra dünyaya indirmiş. Bu dünyaya bebek olarak inmemiş. Biz ise bu dünyaya 
bebek olarak geldik. O, tekamül etmiş olarak gelmiş, insan olarak gelmiş. Âdem à 
vücud demek. Adem ise à yokluktur. Biri takkeli Â, biri de takkesiz A. Yokluktan varlığa 
dönüştürme sebebidir insan. Onun için Âdem denmiş. Yani yokluğun varlığıdır; Âdem. 
İnsan ise; beşeriyetten sıyrıldığı kadar Latife-i insaniyeyi kazanmıştır. Beni-Âdem ise; 
insan olan biziz. İnsan olmak kolay değil. Sokakta insan suretinde insî ve cinnî 
şeytanlar var. Bizden önce cinler vardı. Onlardan önce ruhaniyat vardı. Biz melek, 
şeytan ve cin biliyoruz. Üstad ise ilaveten ruhaniyattan ve ervah-ı habiseden 
bahsediyor. Demek ki insandan önce cinler vardı, ruhaniyat vardı ama insan yoktu. 
Onların vücudları enerjiden, esîrden oldukları için, bedensel, atomik bir vücudları 
yoktur. Onların insanın kabiliyetleri, istidadları kadar kabiliyetleri yoktur, çünkü 
bedenleri yoktur. Ama onlar insana benziyorlar. Onların da iki ayağı var, iki gözü var. 
Onlara da din teklif edilmiş. Ama fitne ve kan döktükleri için Allah onları kaldırdı. 
Kaldırdığı için onlar bize düşman oldu. Adeta tövbe diyorlar ki: “Ey Allah’ın! Bizi 
kaldırdın, insanoğlunu getirdin, onlara değer verdin. Biz de o değer verdiklerini sefil 
yapacağız.” diye cinler insana düşman oldular. Cinlerin de Müslümanı var, kafiri var, 
Yahudisi var, Nurcusu var, Reyhanlı’sı var, Kırıkhan’lısı var. Nerde doğmuş ve 
büyümüşlerse, onlar da oralıdır. Ama bedensel olarak, insan olarak bizden önce, Âdem 
as’dan önce yoktu. Ondan önce zîhayattır, zîşuurdur, kanun-u emr, vücud-u haricî 
olarak mahluk cinler vardı, ruhaniyat vardı.  
 
Sual: Esîri bilmek bize ne katkı sağlar? Bizim bildiğimiz en küçük parça atom ama esîr 
daha latîf bir madde. Risale’de de geçiyor. Fizikçiler arasında esîri anlamamız bize 
neyi anlamamızda kolaylık sağlar? 
Elcevab: 1978 de fizik hocama “ahiret var” dediğimde bana: “Ben inkarcı değilim. 
İnanmak istiyorum ama inanamıyorum. Çünkü dediğin alemlere bir alamet, bir yol yok. 
İnan bir tane patika görsem, ben onu otoban yaparım.” O zaman ki madde anlayışımız 
maddenin bölünebilir en küçük parçasına atom diyorduk. Madde anlayışımız atomda 
bitiyordu. Ateistler, dinsizler de “her şey budur işte, bundan öte bir şey mi var ki, 
alemlerden, zattan bahsediyorsunuz” derlerdi. Her şey bunun terkibiyle veya 
çözülmesiyle oluyor, çünkü madde son taraftır, arkası yok denilirdi. Sonra kuantum 
fiziği çıkarak maddenin, atomun suret olduğunu, fizik altı metafizik aleminin daha 
karmaşık, daha mükemmel, daha cami olduğunu söylüyorlar. Hatta bir ateist Higgs, 
yani tanrı parçacığı demek zorunda kaldılar. Yani bu kuantum fiziği ve İsviçre’deki Cern 
deneği ateistleri ilmi olarak yok etti. Çünkü onların dayandıkları son nokta atomdu, 
maddeydi. Bu kuantum fiziği ile madde maddelikten çıktı, fizik metafiziğe döndü. Cern 
deneğinden sonra o fizik hocamı aradım. “Hasanım, bu Cern deneği ve kuantum fiziği 
ile ahirete patika değil, cadde ortaya çıktı. Ben ahirete artık inanıyorum.” dedi. 
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Müslüman olmasına rağmen ahirete inanamıyordu. Şimdi inanıyor. İşte inkarcılar 
inkarcılıklarını maddeye, atoma dayadılar. Budur, başka ne var ki diyorlardı. Ama artık 
“budur” diyemez. Fizik hiçbir şey değilmiş, hep suretmiş. Metafizik alemi var. Neresi 
orası? Kuantum fiziği. Kuantum fiziği à enerjidir. Nasıl ki maddeyi, atomu ortadan 
kaldırınca enerjiye dönüştü, aynen öyle de enerjiyi de ortadan kaldırdıkları zaman à 
esîr çıkacak, karşımızda ruhanîlerle görüşeceğiz. Ruhaniler çıkacak, melekler, cinler 
karşımıza çıkacak. Gerçi cinlerin vücudları enerjidendir. Meleklerin ise; esîrdendir.  
 
Bize esîr ne kâr sağlar? Olay tanık olduğumuz, şahid olduğumuz atomla bitmiyor. Atom 
altına geldiğimiz zaman enerji geldi, kuantum fiziği. Orada bitmiyor ama. Sırayla 
gideyim: atom à enerji à esîr à madde-i hayat à ayn-ı hayat à hayatın zatı ve 
cevherleri. Bu bir yoldur. Bu bize ne kazandırıyor. Madde, yani şu varlık ötelerden 
kopmuş da burada bulunmuş, uzay boşluğunda bulunmuş bir dünya değil. Zahirde 
dünya boşlukta gibi duruyor. Ne boşluğu? En fazla dolu olan şey à boşluk dediğimiz 
şeydir. Büyük zatlar demiş ya: Konuşmamak en büyük konuşmaktır. Çünkü konuşunca 
bir şeye dönüşüyor, muayyenleşiyor. Her şey olabilir’i ifade eden konuşmamaktır. 
O zaman her türlü ihtimaliyat kadar güçlüdür; konuşmamak. Boşluk da aynı böyledir. 
En büyük dolu; boşluktur. Boşluk, içi boş manasında değil, bizim şahid olduğumuz 
bir şey yok. Bardağın içi boş. Ne boşu? Atmosfer boş mudur? Bir sürü radyo dalgaları, 
televizyon dalgaları var. Bize otobanımızın güzergâhını anlatıyor. Atom, enerji. Bitti 
diyor. Ne bitmesi, esîr var. Esîr ne işe yarar? Ahirete köprü kuruyor! Meleklerin 
vücudunu isbat ediyor. Nasıl ki atom var, onunla yapılan var. Atom altı enerji var, 
ondan cinler yaratılmış. Onun da bir altı var, esîr. Ondan da melekler yaratılmış. 
Meleklere iman; iman esasındandır. Köprü kuruyor bize. Peki onu bize taşıyalım:  
 

• Atom                à bedendir, 
• Enerji               à kuvalardır: kuvve-i akliye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i 

gadabiye gibi... 
• Esîr    à meleklerin bizdeki karşılığı şefkat-i mukaddese, 

muhabbet-i münezzehe vs bunlardır, yani kabiliyetlerdir. 
• Kabiliyetler       à esîrdir. 
• İstidadlar          à madde-i hayattır. 
• Ruhun sıfatları à ayn-ı hayattır.  

 
İnsandaki karşılıkları bunlarıdır. Atom, enerji, esir, madde-i hayat, ayn-ı hayat, hayatın 
zat ve cevherleri. Atomun bizdeki karşılığı bedendir. Enerjinin bizdeki karşılığı 
kuvalardır. Yediğimiz ekmek, içtiğimiz su enerjiye dönüşüyor. Kuvve-i akliye enerjidir. 
Enerjinin aslı da esîrdir. Bizdeki karşılığı kabiliyetlerdir. Esîrin aslı da madde-i hayattır. 
O da bizde istidada denk geliyor. İstidatlarımız, kabiliyetlerimiz onların ifadesi. 
Kısacası: alem-i şehadet alem-i gaybdan kopmuş değildir. Şu binanın komşu binası 
var. Şu dünya da ahiretten uzaklaşmış, ahirete bitişik bir bina komşusu değildir. Nedir 
ya? Dünya; ahiretin dışa vuruşudur. Yani buz; suyun dışa vuruşudur. Buz suya ne 
kadar yakınsa, ahiret de dünyaya o kadar yakındır. Nasıl anlıyoruz? Hiç ömründe su 
görmemiş bir insanı buzun üzerine oturttun. Ona nasıl anlatacaksın bu sudur diye? İşte 
dünya buza benziyor ama sudur. Sudur ama H2O’dur. H2O ama enerjidir. Enerji ama 
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esîrdir. Esîrdir ama madde-i hayattır, ayn-ı hayattır, hayatın zat ve cevheridir. Bunların 
hepsi, bütün alemler aynı buzun içindedirler ama kendi boyutunda, kendi hakikatında. 
Fizikte boyut, bizde hakikat. Buz à su à H2O à enerjià esîr à madde-i hayat à ayn-
ı hayat à bütün ahiret alemleri buzdadır zaten. İşte köprü kuruyor ve o alemlere intikal 
etmeye yardım ediyor. Bizde ise istidad ve kabiliyetlerimizi tanımlıyor. Bizde esîr var. 
Maddede bitmemiş. Budistlerde de bitmemiş. Onlarda da nirvana var. Esîri onlar da 
iddia ediyor ama orda bitiyor onlarda. Nirvana; tamamen beşeriyetten, o 
yapılanmalardan sıyrılmaktır, yani fenafillah olmak gibi.  
 
Sual: Vicdanın dört anasırından olan Latife-i Rabbaniyenin gayat-ül gayası 
müşahedetullahtır. Az önce Allah’ı değil, Rabbini müşahede edecek dedik. Latife-i 
Rabbaniye Cenab-ı Hakk’ı görecek deniliyor. Herkes Rabbini farklı görecek dedik. 
Nasıl anlayacağız şimdi? 
Elcevab: Vicdan; 1-İrade, 2- Zihin, 3-His, 4-Latife-i Rabbaniyeden müteşekkildir. İrade 
vicdandadır, ihtiyar dimağdadır. Günahlar iradeyle yapılmaz, ihtiyarla yapılır. İbadetler 
ise; iradeyle yapılır, ihtiyarla yapılmaz. İhtiyar; beşeriyetimizin iktizasıdır. İhtiyarın 
tanımı: bu mu, o mu, şu mu à hazır zamandaki tercih mekanizmamızdır. İrade ise; 
mazi ile istikbale bakıp halde tercih yapar. İhtiyar günlük hayatımızı tanzim etmekte 
kullanılır. “Elestü bi Rabbiküm, Kalu bela” à gayb aleminde kabul eden iradedir, ihtiyar 
değildir. İhtiyar; hazır zamana bakar, hazır zamana müpteladır, mazi ve müstakbele 
bakıp tercih yapmaz. 24.Söz’de ihtiyar için hayvaniyettir der, yani hayvanlarda ihtiyar 
vardır, irade yoktur. Mesela arı çiçeğe konar, taşa konmaz. Sinek çiçeğe gitmez, pisliğe 
gider. Bu bir tercihtir, bu ihtiyardır. İrade ise; kudsî bir sıfattır, Sıfat-ı Sübutiyedendir. 
İbadetlerimizi bununla yaparız. İrade; mazi ile istikbale bakıp halde tercih yapar. Mazi 
à nokta-i istinad, Allah’a iman. İstikbal. à nokta-i istimdad, ahirete iman. İrade; Allah’a 
ve ahirete imanı birleştirip halde yaşamayı tercih eder. Dolayısıyla irade, arzularını, 
isteklerini erteler ve öteler. Allah diyor ki, şu haramı yapma, sana cennette şunu 
vereceğim. İhtiyar ne diyor? Ben taksitle uğraşmam, peşin çalışırım diyor. 
 
Sual: İhtiyar nefis mi oluyor? 
Elcevab: İhtiyar, nefsin kullandığı silahtır. İrade ise; vicdanın kullandığıdır. Eğer bir 
insanın vicdanı hatmedilmişse, iradesi yoktur, çünkü vicdanı yoktur. Vicdansız 
denilince irade, zihin, hissi, latife-i rabbaniyesi yoktur. Onlar ne ile hareket ederler? 
Hazır zamana mübtela olan mazi ve müstakbelden kopuk hazır zamanda yaşamaya 
vesile olan ihtiyarları vardır. İrade ulvî bir sıfattır. Onlarda irade yoktur. Onların tercih 
mekanizması ihtiyardır, irade değildir. Vicdanı ölmüş olanın iradesi kalmaz. Kafirlerin 
vicdanı var mı? Mürtedin vicdanı mı var? Onlar tercih etmiyor mu? Ediyor. Ne ile? 
İhtiyarla. Hep şaşırırdık. İrade gibi bir tercih mekanizması varken Allah ihtiyarı niye 
yarattı veya ihtiyar varken iradeyi niye yarattı diyorlardı. Meğer ihtiyarın işlevi ayrı, 
iradenin farklı.  
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Sual: İradesi yok diye mesuliyeti kalkıyor mu? 
Elcevab: Hayır. O zaten kendisi hatmetmiş, vicdanını tahrib etmiş. Kafirin iradesi 
çalışması için vicdanı çalışması lazım. Vicdanı da çalıştıran à imandır.  
 
Sual: İmanı kabul etmek ihtiyarla mı oluyor? 
Elcevab: İlk önce Kur’an, vahiy dimağdaki taakkule geliyor. Kur’an’ı kabul eden 
ihtiyardır, taakkul yani. Akıl bunu çerçevesini alır, tasdikte ilim olur, iz’anla vicdana iner. 
Henüz ihtiyar kabul etmemiştir. Çünkü kafire İslam gelmemişse, vicdanı henüz 
bozulmamıştır. Ehl-i fetret olan Sibirya’dakilere vicdansız denilmez. Kafir iki tanedir. Bir 
nötr kafir, yani bizim bildiğimiz gibi iman etmemiş ama küfür de etmemiş. Fok balığı 
gibi yaşıyor. Onun vicdanı cevher olarak, işlenmemiş maden olarak duruyor, 
bozulmamış. Ama İslamiyet’i duymuş ve bilerek reddediyorsa, vicdanı gidiyor. İşte 
vahiy taakkule gelir. Sonra tasdikte ilim olur. Sonra iz’anla vicdana iner. Vicdanda 
boyalandıktan sonra iltizama gelir. İltizamda ihtiyar var. İhtiyar imanı kabul eder, sonra 
itikad olur. İtikad olunca tekrar kalbe doğru iner ve iman olur. İman; itikaddan sonra 
olur.  
 
Sual: Döngü dimağda başlıyor o zaman? 
Elcevap: Evet, çünkü Kur’an kime inmişse, onu mesul eder. Kur’an direk kalbe inseydi, 
hangi kalbe inmişse mesul olacaktı. Delilerin de kalbi var ama aklı yok. Eğer Kur’an 
kalbe inseydi, indiği kişiyi mesul eder. Deli mesul değil! Demek Kur’an ilk önce kalbe 
değil, dimağa iner, akla iner, akl-ı selime iner. Allah Resulünün tabiriyle “aklı olmayanın 
dini yoktur”.  
 
İrade ulvî şeyleri tercih eder, yani mazi ile istikbale bakıp, yani Allah’a iman ile, ahirete 
iman ile halde tercih etme mekanizmasıdır. Allah’tan ve ahiretten kopuk bir insanın 
tercihi ise irade ile değildir, ihtiyarladır, hazır zamana müpteladır. Adam taksitle değil 
peşin satıyor. İradenin vazifesi ibadetullahtır. İbadet sırf eylem değildir, eylemsiz 
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eylemde ibadettir. Mesela La ilahe’lerimiz, yani terklerimizi çoğaltırsak illallah’larımız 
çoğalır. Yani ilk önce terk.  
 
Takva; menhiyattan ve günahlardan içtinab etmektir. Bu, Üstadın tarifidir. Geçmiş 
ulema ise hep à eylem üzerine kurmuş. Üstad ise takvayı à terkin üzerine kurmuş. 

Takva; menhiyattan ve günahlardan içtinab etmektir. İkisi de lügatta aynıdır ama 
aslında menhiyat itikaddır, günahlar eylemdir. Ne kadar terk edersen à takva çok olur. 
Eğer biz ibadetlerimizi ve terklerimizi yaparsak, irademiz güçlenir. İrademiz güçlenince 
dimağımızı etkiler. Dimağdaki bilgiler zihne iner, sonra vicdandaki hisler aktif olur. 
Dağdaki ninelerimizin bilgisi yok ama takvası var, örtünürler, namazda hassastırlar. 
Senin ondan çok bilgin var ama o nineneler kadar hassasiyetin yok. Niye? Onun 
vicdanî hissi var. Bizde akıl kütüphane. Demek ki insanı eyleme geçiren ilim değil. Eğer 
insanı eyleme geçiren ilim olsaydı, âlimler hata yapmazdı. Bilmek yapmak olsaydı, hiç 
kimse hata yapmazdı. Namaz eylemini ilk eyleme geçiren à histir. Namazı varsa 
vicdanî hissi vardır, namazı yoksa vicdanî hissi yoktur. Dev gibi hafızdır ama arabanın 
bitmek üzere olan aküsü gibidir iradesi. Belki namazı yok, belki mürteddir belki ehl-i 
bid’adır. Nasıl inkar edebiliyor o kadar bildiği halde. Demek ki o hissi yok, yani 
mesuliyet, korku yok. Ne var? İhtiyarlar var. Demek ki biz haramları terk edersek à 
ibadetimiz artar. 
 
Kur’an’ı tefekkür edersek, Risale-i Nur okursak à zihin kabiliyetimiz artar. Eğer 
eylemsel itibariyle de yaşarsak à hissimiz artar. Dağdaki ninelerimiz takvası, hissi, 
dinî duygusu canlı olduğu için namaz olur. His varsa à namaz olur, eylem vardır. 
Eylem varsa à hissi vardır. İlim ne yapar peki?  
 
İlim à hisleri, his à duyguları, duygular à latifeleri oluşturur. Onun için 
fikirlerinize dikkat edin, hissinize dönüşür. Hissinize dikkat edin, duygunuza 
dönüşür. Duygularınıza dikkat edin à kaderinize dönüşür, kaderin olur. İki türlü 
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kader var: bir ihtiyarî kader, bir de iradeli kader var. Onun için kaderi çözemiyoruz. 
Kaderin alt zemini olan ihtiyar ve iradeyi çözemediğimiz için. İradeli kader: 
Reyhanlı’da güneş ne zaman doğacak, kimin çocuğu olacaksın, nerede doğacaksın 
gibi şeylerdir. Bizim dışımızdaki kaderdir, bizim hakkımızdaki bu sistemin yaratılması. 
İhtiyarî kader ise: bu sistemin içerisindeki, tercihler içerisindeki benim tercihimdir. 
Sistem yazılımı à iradeli kaderdir. Sistemin içerisindeki tercihlerimiz à ihtiyarî 
kaderdir. Mesela Fiḟa, Uefa top sahası nasıl olacağını, penaltı ne demektir gibi şeyleri 
futbolcuya bırakmamış. Top oynama sistemini kurmak à iradeli kaderdir. O sistem 
içerisinde, top sahası içerisinde futbolcuların çıkartacağı oyun ise à ihtiyarlı kaderdir. 
Veya Windows gibi bilgisayar sistemini kurmak à iradeli kaderdir. Senin bilgisayarın 
içerisindeki tercihlerin à ihtiyarî kaderdir. Onun dışına çıkamıyorsun. Yani 
bilgisayarımı öyle kullanayım ki, windows’un arkasına geçeyim. Olmaz. Ben öyle 
yaşayayım ki, kainatın arkasına geçeyim. Yani bugün güneş istemiyorum, bugün 
doğmasın olmaz.  
 
İrade arttıkça ibadet artar. İbadet nasıl artar? Terklerle artar. Terklerle ibadetimiz artar. 
İbadetimiz arttıkça irademiz artar. İrade artınca da artık mazi ve müstakbelle dünyada 
yaşıyorsun, olayın arkasına geçiyorsun. Bu budur, bu da budur diyorsun. Musibet ne 
demektir? İsabet etmiş demektir. Sana kasten gelmiş. Çoban koyununa bilerek taş 
atar, ki o tarafa koyun gitmesin, buraya gelsin. İsabetten geliyor musibet. Nedir o? “El 
cezau min cinsi amel.” Ceza, amelimizin cinsinden bize isabet etmiş, bize aittir. Ceza 
gibi gözükürken hayırdır.  
 
Terklerle ibadetimiz artar. Eylemle, tefekkürle zihnimiz artar. “Elhubbufillah 
velbuğzufillah” yani Allah için dost, Allah için düşman olursak hissimiz artar. Bu üç 
tanesi bir araya gelince à kalb penceredir, vicdanın içerisindeki latife-i rabbaniyede 
Rabbini seyreder. Onu seyrettiğinin alameti nedir? İnsan Rabbini görüyor da 
tanımlayamadığı için görmediğini zannediyor. Cehalet görmeyi göze indirgemiş. Göz 
görmüyorsa görmüyor diyor. Gözün gördüğü ile kulağın gördüğü aynı şey mi? Dilin 
gördüğü aynı şey mi? Rabbini bak ne zaman görüyor? Mesela bazen bir namazda 
huşu olmuyor mu? O namazın bitmesini istemiyorsun. Belki bir iki rekat devam eder o 
hal. O an Allah kendisini sana araladı. Latife-i Rabbaniye Rabbini müşahede ettiği için 
huzur oluyor. Yani Cenab-ı Hakk hazır olduğu için, sende huzur oluyor. Hazır 
olmadıkça huzur olmaz. Bazen derslerde de bir rahatlık olur. Bu rahatlık Latife-i 
Rabbaniyenin Rabbini müşahede ettiğinden oluyor. Ama biz onu tanımlayamıyoruz.  
 
Sual: Derste uyuyanlar çok rahat mı oluyor? 
Elcevab: O çok yumuşamış, çok inkişaf ettiği için uyuyor. Akşam yatakta yatamayan, 
bir sağa bir sola dönüp duran, uykusu gelmeyen insan buraya gelince uyuyor. Çünkü 
evde “gitti mi, geldi mi, oldu mu, olmadı mı” insî ve cinnî şeytanların dürtüleri rahatsız 
ediyor. Buraya gelince ne insî, ne cinnî şeytan müdahale etmeyince, ruh sakinleşiyor 
ve sakinleştikçe uyuyor. Evde uyuyamıyorsan kalk Risale-i Nuru eline al. Okumaya 
başla. Zaten birazdan bırakıp yatmaya gideceksin. İnsanı uyku bırakmayan ervah-ı 
habisedir. Ervah-ı habise nedir? İnsanın fıtratını, istidadını bozan ve yanlış yollara sevk 
edendir. Uykusuzluk fıtratı bozuyor. Ervah-ı habise yapıyor. Ondan nasıl 
kurtulacaksın? Ervah-ı habiseyi ervah-ı aliyelerle def edeceksin. Bazıları diyor, Risale-
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i Nuru okuyorum anlamıyorum. Ben de diyorum ki: Sen şimdi yemek yedin. İçinde 
hangi elementler var? Biliyoruz. Peki sen içini bilmiyorum diye yemeği terk ettin mi? 
İçindekiler seni ilgilendirmez ki. Senin gayen, daî ve muktazî, lezzet ve beslenmektir. 
Sen onu içeriye soktun. Peki sen içerideki elementleri bilmedin. Kim bilecek? Senin 
içerde onu bilecek sistem var, onu ayrıştıracak. Sen içeriye sok, içini ayrıştıracak 
sisteme bırak. Aynı bu örnek gibi: Sen Risale-i Nuru oku, anlama. Onu anlayacak 
içeride sistem var. Ruhuna, hissine, latifene, istidadına, sırrına tevzi ediliyor. İçerisi 
ayrıştıracak. Sen içeriye sok, karışma.  
 
Üstad Sözler 654 ve 656 da “bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asa-yı Musa” diyor. 
Musa’nın asası ne idi ise Asa-yı Musa bu özelliğe sahip. Sen şimdi Asa-yı Musa’yı al. 
Eğer uykun gelmezse, ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü uykusuzluk insanın istidadını 
ve kabiliyetini bozuyor. Sözler 246 da ervah-ı habise insanın istidad ve kabiliyetlerini 
bozup yanlış yollara sevk eder diyor. Ervah-ı aliye nedir? Risale-i Nuru sesli oku, 
ervah-ı aliyeler olacak. Bunlar ervah-ı habiseyi bozacak ve sen uyuyacaksın. Ona delil: 
uykusu olmayan adam derse gelip, daha yeni derse başlamamıza rağmen, uyuyor. 
Şeytanlar kovulunca, ruh sakinleşiyor ve adam uyuyor.  
 
Sual: İçeriğini, bileşimini bilerek içeriye alınca daha iyi olmaz mı? 
Elcevab: Daha faydalı olur o zaman elbet. Mesela Mecmuat-ül Adab’da cevizi tek 
başına yemeyin, peynirle yiyin diyor. Şimdi ben bu yoğurdu şöyle yersen dersen, onun 
kalitesini, faydasını arttırır. Ama temel bilgide içerisini bilmesen de netice değişmez, 
seni besler, seni ayakta tutar, hayatın olur. Risale-i Nuru da sok, gider. İçeriğini bildiğin 
zaman daî ve muktazî, yani Esma aktif oluyor. Daî ve muktazî aktif olunca, dimağ 
sistemi daha anlam kazanıyor ve mazhar-ı Esma inkişaf ediyor.  
 
Sual: Vahiy peygamberlere geliyor. İlm-i İlahîden Levh-i Mahfuza atılıyor dediniz. 
Oradan peygamber olmayan insan da alabiliyor mu? Yoksa peygambere has bir şey 
mi? 
Elcevab: Şecere-i hilkate bakalım. Sübutî sıfattan olan Kelam sıfatından Kur’an-ı 
Kerim Levh-i Mahfuza indiriliyor. Bu sürecin adı à Kelam-ı İlahî. Levh-i Mahfuzdan 
peyderpey alem-i şehadetteki insana gelmesine de à vahiy denilir. Bu çok önemlidir. 
Bir ülemanın sorusuna mukabil buna Risale-i Nur’dan çalıştım. İlm-i İlahî ile Vahy-i İlahî 
arasında ne fark var diye sorulmuştu. Alem-i şehadette peygambere gelene vahiy 
denilir. İman ile hidayet gibi. Güneş, Şems-i Ezelî olsa. Risale-i Nur’da güneş 1-bazen 
Şems-i Ezelî için kullanılır, 2-bazen iman için kullanılır, 3-bazen hayat için kullanılır, 4-
bazen peygamber için kullanılır. Güneş, Şems-i Ezelî olsa, güneş şua veriyor. Sen 
camını açtın, şuası içeriye girdi. Isıttı ve çiçekler oldu. Sen onu onayladın, geldi, sende 
böyle bir faaliyet yaptı. İşte güneş à Şems-i Ezelî olsa; şua à hidayettir. Onu 
onayladın ve senin aleminde nur oldu, sıcaklık oldu, bitki oldu, yani senin aleminde 
karşılık bulunca à onun adı imandır. Hidayet, Şems-i Ezelî’den gelen, muhatab olan 
insan onaylarsa, hidayet iman olur. İlm-i ilahî onaylanırsa à Vahy-i ilahî olur bizde.  
 
16.12.2019                                                                                        Reyhanlı/Kırıkhan 
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Bu dersin gayesi nedir? Mesela adam namaz kılmıyor, sıkıntısını yönetemiyor, ölüm 
korkusu var, oruç tutmuyor, derslere gitmiyor, kitab okumuyor, kendimi kötü 
hissediyorum diyor, kendisini yönetemiyor. Bunların tek bir ortak sebebi, cevabı var: 
Kendini tanımıyor! Yeterince tanımıyor. Çünkü tanımadığınız bir şeyi 
yönetemezsiniz. Ne sorarsanız sorun, hepsinin cevabı aynıdır: İnsan kendisini 
tanımıyor. Üç tane şeyin geçişliliğini yapacağız: Allah cc (vücud) ve on sekiz bin alem 
(mevcud). İkisinin cem’i mahluk, insan. Allah kainatta sıfatlarıyla var, zatıyla insanda 
var. “Sığmadım kainata, sığdım beni seven mü’minin kalbine” diye buyurmuş bir hadis-
i Kudsî’de. Bu temel. Allah on sekiz bin alemi yarattı: Arş-ı Azam, Levh-i Mahfuz, Arş, 
Kürs vs. gibi ana alemler. İçerisindeki on sekiz bin alemleri yazamayız bile. Ama ana 
alemlerin tabirlerinin hepsi Risale-i Nur’da var. On sekiz bin alemin insandaki karşılığı, 
bir de Allah’ın kainat tarafında zatı yok ama bizde var, yani onun bizdeki karşılığı. 
Mesela Allah’ın ilmi var, benim de ilmim var, çünkü o verdi. Benimkisi mahluk. Ben 
nasıl ki bu odamı tanzim ettim, Allah da bu kainatı maksadına göre tanzim ediyor. 
Bunun gibi Allah’taki sıfatları bize tecelli ettirmiş, taayyün ve teşahhus ettirmiş. Bir de 
on sekiz bin alemi tecelli ettirmiş. Detayına girmeyeceğiz, ana temaları yapacağız. Yani 
şecere-i hilkat ve biz. Bunların hepsinin kitapta delilleri var. Ben uzatmamak için tek 
tek nerden aldığımı anlatmayacağım, çünkü o kadar zamanımız yok.  
 
Allah’lık hakikatını –hâşâ anlamak için- soğan gibi düşünürseniz, en merkezinde à 
Mahiyet-i Zatiye var. Dışarıya çık à Şuunat-ı Zatiyesi var. Çık dışarıya à sıfatları var: 
Sıfat-ı Zatiye, Sıfat-ı Sübutiye, Sıfat-ı İlahiye. Detaya girmiyoruz. Çık dışarıya à Esma. 
Burada Allah’lık hakikatı bitti.  

 

Kelam sıfatı 
ve ilim, 
irade, 

kudret, sem, 
basar, hayat 

sıfatları. 
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Mahiyet-i Zatiyenin içerisini bilmiyoruz, hiçbir zaman bilinmeyecektir de. Peygamber 
asm’ın sözüyle: “Kendini en iyi bilen yine Sensin.” Bizim şu anda Kur’an vasıtasıyla 
bildiğimiz her şey Allah’ın zatî ve sübutî sıfata kadardır ilmimiz. Elmayı hayal et. Geri 
gel, tomurcuk. Geri gel, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidemezsin. Bize ilim 
kaynağı Kur’an’dan geldiği için ilmimiz ancak zatî ve sübutî sıfattan geliyor. 
Yukarlardan haber veriyor. O kadar, bilinmiyor. Kur’an; Kelam sıfatından gelmiş. 
Mahiyet-i Zatiye ancak şöyle tanımlanabilir, başka bilmiyorum. Mahiyet-i Zatiye 
insanda à Sırr-ı insanî’dir. Herkesin bir sırrı vardır. Eşine söylediğin var, söylemediğin 
var, çocuğuna, akrabana, yabancıya söylediklerin var. Bir hiç kimseye söylemediğin 
sır var, bir eşine söylediğin var, çocuğuna var vs daire dairedir. Hiç kimseye 
söylemediğin sırrın da var. İşte Cenab-ı Hakk da diyor ki: “İnsan benim sırrımdır, ben 
de insanın.” Mahiyet-i Zatiyenin bizdeki karşılığı à sırr-ı insanîdir. Nedir bu? 
Bilmiyoruz.  
 
Sonra Allah cevher olarak ruhu yarattı. Şuunat-ı Zatiyenin bizdeki karşılığı à cevher 
ruh. Ruh mahluktur ve Şuunat-ı Zatiyeden gelmiş. İçsel yapısı à bizdeki 
latifelerimizdir; Şefkat-i mukaddese, Muhabbet-i münezzehe, Şevk-i mukaddese, 
Sürur-u mukaddese, Lezzet-i mukaddese, Memnuniyet-i mukaddese, İftihar-ı 
mukaddese. Mektubatta geçer bu. Demek ki Mahiyet-i Zatiyeden bize sırr-ı insanî, 
Şuunat-ı Zatiyeden ruh. Zatî sıfattan olan vücud, beka, vahdaniyet, kıdem, 
muhalefetun lil-havadis, kıyam-ı binnefs, tekvin bizde var. Sübutî sıfatlar ise bizde ilim, 
irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat. 
 
Sual: Zatî sıfatlar bizde nasıl var? 
Elcevab: Mesela vücud, şu mevcudattır. Lem’alarda “o mevcud vücud buluyor” diye 
geçer. Mülk tarafına mevcud denilir. Onun manasına, hakikatına vücud denilir. Her 
şeyin melekutiyetine vücud denilir. Bizim ene tarafımız, sırr-ı insanî tarafımız à vücud 
tarafımızdır. Ona bu dünyada ne kadar mazhar olursan, Cennet olacak. Misal: Biz 
Allah’a nasıl inanıyoruz? Allah şu alem-i şehadette her yerdedir ama hiçbir yerde de 
değildir. Yer, mekan tutmaz. Bir iş bir işe mani değil. Her işi tek iş gibi yapar, istediği 
olur, istemediği olmaz. Buna iman etmenin mükafatı à Cennette sen böyle olacaksın. 
Bir anda her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Nihayetsiz işi tek iş gibi 
yapacaksın, istediğin olacak, istemediğin olmayacak. Vücuda mazhariyetten 
kaynaklanıyor. Bu, kainatta yok. Sende var! Cinler, melekler dahil; “Ben” diyebilen 
yegane varlık insandır. “Ben” diyen kim? Benim gömleğim à benim atletim à benim 
vücudum à benim hayatım à benim aklım à benim vicdanım à benim kalbim à 
benim ruhum. Masaya hepsini koy: benim ruhum, benim aklım, benim nefsim vs. 
Bunları biri aldı. Alan kim? Her şeye o sahipleniyor. Benim ruhum diyor. Benim ruhum 
diyen; ruha sahip çıkandır. Ben olan Ben bu işte. Hepsi onun önünde. Benim ayağım, 
benim gözüm masada, benim kulağım, vs hepsi masada. Benim aklım bunu almıyor. 
Benim kalbimi incittin. Benim ruhuma ağır geldi. Kimin? Benim ruhum, ruha benim diye 
sahiplenen ruhun arkasında. Ben olan Ben. Bu ene’dir, vücuda mazhardır, berzahtır. 
Hâşâ vacib değil, mahluk da değil, berzahtır. O ene’nin vücud-u haricîsi enaniyettir. 
Enaniyet; takvimdir, ruznamedir, haritadır, hulasadır vs Emirdağ Lahikası 1-146 da 
geçiyor.  
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Sual: Ene arızî mi? 
Elcevab: Arızî, berzah ama mahluk değil. Mesela kabirdekiler ne ahirettedir, ne 
dünyadadır. Kabir berzahtır. O ene berzahtır. Hâşâ mahluk değil, hâşâ vacib de değil; 
berzahtır.  
 
Esmanın bizdeki karşılığı dört tanedir: cilve, cemal, nakış, sanat. Bu bedensel hayat.  
Şecere-i hilkate bakar mısınız? Vacib-ül Vücud; esmanın altındaki “be” harfinde bitti. 
Yani Mahiyet-i Zatiye, Şuunat-ı Zatiye, sıfat, esma, bitti. O “be” nin altında bir nokta 
var. Allah var iken hiçbir şey yoktu, elan da öyledir. Ancak onun vücuduyla mevcuddur.  
 

Nur-u Muhammedî, Mec’ul, Ene, 
Enaniyet, Sırr-ı insanî: Esma tarafı 
Vacib-ül Vücud tarafıdır, Arş-ı Azam tarafı 
da Kab-ı Kavseyn dahil mahluk tarafıdır. 
Bu iki tarafın arasına Mec’ul denilir (Barla 
Lahikası 258). Yani Ben olan Ben işte 
budur, berzahtır. Ene dediğimiz budur. 
Allah var iken hiçbir şey yoktu ve karar 
verdi à irade. Plan çizdi à ilim. Yapacak 
güç à kudret. Malzeme à hayat. İşte 
bunlarla ilk önce Nur-u Muhammedî’yi 
yarattı, Mec’ulü. Burada Allah zatıyla 
bizde taayyün ve teşahhus ediyor. Ayna 
ene olsa, güneş Şems-i Ezelî olsa; 
aynadaki güneş ne ayndır, ne gayrdır. 
Ene’de Cenab-ı hakk taayyün ve 
teşahhus ediyor. Bizdeki iradenin hürriyeti 
oradan geliyor. O taayyün ve teşahhus 
etmekten geliyor. Ene berzahtır. Ene 
müşkül-küşadır, enaniyet değildir. 
Enaniyet; lügatteki kibir, gurur manasında 
değildir, hiç alakası yok. Enaniyet; 

ruznamedir, takvimdir, hulasadır, haritadır. Bu mülk tarafıdır.  
 
Melekut tarafı ise ene’dir, ben olan ben’dir. Bu mahluk değildir. “Kendine vücud rengi 
verme, ademe düşersin” sırrıdır bu. Üstadın “hiçliğimi bildim” dediği yer burası. Hiçliğini 
bilince ne oluyorsun? Hiç olmak için değil à mutlak var olmak için. İşte Ene vücud 
rengini vermedi, hiçliğini bilince, o anda sırr-ı insanî taayyün ediyor. Sırr-ı insanî’ye ne 
denir? Ben = Ene. Ben’de O var. O = Zat-ı Zülcelal. Bende o Zat-ı Zülcelal’in olmasına 
à Bendeki O. O bende taayyün ve teşahhus etmiş. Bendeki O à Sırr-ı insanî. Allah 
beni sonra bilmez, ezelî ve ebedî ben Allah’ın ilminde, vücudunda vardım. Şualar 756 
da “Ve insanın bu manevî ömrü ezelden ebede uzanan bir hayatın nurundan meded 
ve yardım alır.” Allah’ça ben nasılım, bilmiyorum. Onda Ben var. Onda da ben varım 
yani. Herkes Allah’ta var. Onda olan Ben’i bilmiyorum, yani Ondaki Ben. Enaniyet 
hiçliğini bildi, vücud rengini vermedi. Ene’de Allah taayyün ve teşahhus ediyor (Şualar 
9). Ene zaten mahluk değildi, berzahtı, işlevi idi o. Mahluk olmaması lazım, çünkü ben 
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kainata sığmadım, beni seven mü’minin kalbine sığdım dedi. Kainata sığmayan bir şey 
kainatın içinde olan insana nasıl sığar? Demek ki bende bir tarafım var ki, o mahluk 
değil. Kainat mahluktur, mevcuddur. O mevcud vücud buluyor. Hiçliğini bilme 
nisbetinde, kendine vücud rengi vermeme nisbetinde à Ene tebarüz ediyor. İşlevi 
nedir? Bende, Ene’de O taayyün etmesi için. Yani hiçliğini bilmek, vücud rengi 
vermemek ne oluyor? O zatı misafir ediyor. O taayyün ediyor. O bende var oluyor. 
Onun bende var oluşuna lügat verilmez à taayyün ve teşahhus ediyor. Ene’de Allah 
taayyün ve teşahhus edince, Allah’ın Ene’deki bu taayyün ve teşahhusuna à Sırr-
ı insanî deniliyor.  
 
Sual: Cenab-ı Hakk’ın bizde olması âyinedarlığımız cihetiyle değil mi? 
Elcevab: Âyinedarlığın biraz daha fazlası bu. Âyinedarlık ruhta olur. Bu ise artık 
ayinedarlık değil. Sırr-ı insanîdir. Âyinedarlıkta mahlukiyet tarafımız var. Hiçliğini 
bilmek ayine değil. Sonra ayinedarlığa dönüşüyor, sıfatlar tanınıyor artık onunla. Onun 
artık basar, sem gibi sıfatları taayyün ediyor insanda. Bu ayine tarafı değil, mir’at 
tarafıdır. Ayna mevcud olma tarafımızdır, mir’at ise yapılanmadır. Mesela lavabodaki 
ayna, kendindi onda gördün. Mesela toprak ve hava ise mir’attır. Toprağa çekirdeği 
atarız. Çekirdeği yapılandıran bir aynadır toprak. İnşa ve ihya eder. Mir’at tarafımız bu.  
 
Sual: Ben kulumun kalbine sığdım derken Esma cihetiyle mi sığmış? 
Elcevab: Hayır. Esma cihetiyle onu şöyle biliyoruz: Bismillahirrahmanirrahim’deki 
Allah, esmadır. İnsan ise; zata ayna. Âyinedarlığımız mevcudiyet, mahluk tarafımız. 
Mir’at tarafımız vücud tarafıdır. Mülk tarafına mevcud, batın tarafına vücud. Bu nedenle 
zata böyle aynayız.  
 
Buraya kadar Allah ile bizi konuştuk. Şimdi on sekiz bin alemi ile bizi konuşalım. Allah 
taşı, masayı neyle yarattı? Hayatla. Taş nasıl hayattan yapılmış? Taş nedir? Donmuş 
enerjidir. Enerjinin arkası esîrdir. Onun da arkası madde-i hayat, onun da arkası ayn-ı 
hayat, onun da arkası Hay isminin azamî tecellisi. Yani buz sudur, su H2O’dur, H2O 
enerjidir, enerji esîrdir, esîr madde-i hayattır, madde-i hayat ayn-ı hayattır, ayn-ı hayat 
hayattır. Cennet için ayn-ı hayat. “İnneddarül ahirete lehiyel heyevan.”  
 
Sual: Allah’ın taayyün ve teşahhusu sadece insanda mı oluyor? 
Elcevap: Evet, başka kimsede olmuyor.  
 
Sual: Bütün kainatın bende olduğu cihet var. Mesela her bir abi benim nevim oluyor. 
Ben onlardaki zat tarafı, yani taayyün ve teşahhus tarafı? 
Elcevab: İnkişafın kadar sende var. Mesela dışardan bakarsanız arabanın içinde 
şoför. Gir arabaya. Araba şoförün yönetiminde, hissiyatında olduğu için araba şoförün 
içinde. Biz on sekiz bin alemin içindeyiz à bu mülk tarafı. Melekut cihetiyle ise à on 
sekiz bin alem benim içimde. Misal: Bir kötü haber geldi, psikoloji sıkıntı oldu. Sende 
bu uyandı, sen de içine giriyorsun, dünyan cehennem oluyor. Neredesin? Hissin içinde. 
His neredeydi? Senin içinde. İçinin içine giriyorsun. İşte cennet bu. “Fedhuli fi ibadi 
vedhuli cenneti.” Güzel duygu da böyledir, kötü duygu da böyledir. Tekrar: iyi veya kötü 
bir haber duyduk. O bizde inkişaf etti. Veya bir mana, bir tefekkür. Bizim içimizdeydi. 
İçimdeydi. “Fihi ma fih” yani yani içim dışımda, dışım içimde. İçimdeydi, uyandırdım, 
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şimdi ben onun içindeyim. Onun için her uyandırdığınızın içine giriyorsunuz. Manaya 
uygulayalım: “Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi.” Hepsi benim 
dışımda. “Amentü billah” à Allah’a imanda Allah benim dışımda. “Ve melâiketihi” à 
melekler benim dışımda, iman ettim. “Ve kütübihi ve rusulihi vel yevmilahir” à ahiret 
de benim dışımda. Bu beş tanesini alemime taşırsam, ki “ve bil kaderihi” à benim 
dışımda değil, o benim. Bu beş tane iman esasına iman eden kişide “zat” tarafı 
uyanıyor. Bakın “Amentü billah”, Allah benim dışımda. “Ve melâiketihi”, melekler benim 
dışımda. “Ve kütübihi”, kitaplar benim dışımda. “Ve rusulihi”, peygamberler benim 
dışımda. “Vel yevmil ahir”, ahiret benim dışımda. “Ve bilkaderihi”, neresi? Benim 
dışımda değil. Ben, uyanan. Biz dışardaki Allah’a iman edince, bende uyandırdım. 
İçine ben giriyorum. İki türlü iman var: 1-taklidî iman, iman bende. 2-tahkikî iman, 
imanın içine ben giriyorum. Artık imanın gözüyle, Allah’ın gözüyle bakıyorsun, mana-
yı harfiyle. Her şeye böyle bakınca, Allah’ın mülkü senin oluyor. Bir daha: İlk iman 
ediyoruz, iman bizde. Sonra o iman tahkiki imana dönüşünce, biz imanın içine 
giriyoruz. Ona Üstad “şuur-u imanî” diyor. Takkeli î ile iman oluyor. Yani içine girdiğimiz 
iman kastediliyor, içimizdeki iman değil. 22.Söz’de bir saray var diyor Üstad. O sarayın 
içinde bir şehir var diyor. O şehrin içinde bir memleket var diyor. O memleketin içinde 
de bir alem var diyor. Mesela bu dershaneyi düşün, Tepecik dershanesi. Bu 
dershanenin içinde Büyükçekmece var. O zaman bu dershane nerde? İnsan da böyle. 
Her şey benim içimde, ben ise hiçbir şeyin içinde değilim.  
 
Allah ile insanı konuştuk. Şimdi insan ile on sekiz bin alemi konuşalım. Ben ve on sekiz 
bin alem. Mec’ul à ben olan ben’di. Kainatta bunun karşılığı yok. “Ben” diyebilen 
yegane mahluk insandır, melek bile değil. O Ben diyen, Zatın taayyün ve teşahhusuna 
mazhar. Cinler bizim üzerimizden istifade etmiş, çünkü Kur’an bize gelmiş. Cinleri 
kaldırmış Allah. İşarat-ül İ’caz’da yazıyor. Onlar fitne ve kan döktükleri için kaldırmış. 
Esas biziz. Koca cinler alemine bir tane Cin suresi gelmiş. O da bizim üzerimizden 
gelmiş.  
 
Kab-ı Kavseyn. Allah’ı tefekkür edince, “zatımı tefekkür etmeyin” diyor. Her şeyin 
bittiği, kendini bıraktığın, artık her şeyin yok olduğu, hiçbir şey yok, hâşâ zat da yok, 
mahluk da yok, sen de yok. Yok, yok. Hiçbir şey. Hiç. Hiç olmak. İşte Kab-ı Kavseynin 
bizdeki karşılığı bu. Şu andaki manası bu, yoksa Kab-ı Kavseyn hakkında yedi tane 
ders var. İşte Kab-ı Kavseyn bizde böyle bir karşılığını bırakmış. İmkan ve vücub 
ortasıdır. On sekiz bin alemin en tepesinde Arş-ı Azam var. Arş-ı Azam bizden 
yapılmış. Bizde ruh var. Arş ile Arş-ı Azam arasında dağlar kadar fark var, 
göreceksiniz. Arş-ı Azamın bizdeki karşılığı à ruhtur, cevher-i ruh. Sonra mazhariyet 
itibariyle akıl önce geliyor ama kalb daha cami’dir.  
 
Levh-i Mahfuzun bizdeki karşılığı à dimağ, akıl. Bizim ruhumuzdan Arş-ı Azam 
yaratılmış. Bizim dimağımızla Levh-i Mahfuz yaratılmış. Ceberut, tasavvuftaki tabiridir. 
Cebredici güçlerin olduğu yer. Onun için psikolojiyi duman ediyor. Cebir var burada. 
Duygular cebrediyor, düşünceler cebrediyor. Ceberut aleminin temsilcisi Cebrail as’dır. 
Cebra-il. İl à İbrahim as’ın ism-i azamıdır. Mika-il. İsraf-il.  
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Sual: Kuvve-i hafıza nerde? 
Elcevab: O detaya girmeyelim. O aklın 
bir defteridir, bir sıfatıdır. Dimağın 
içerisinde yedi mertebe var: tahayyül, 
tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam 
ve itikad. Senin kuvve-i hafızan üçüncü 
mertebe olan taakkulun içerisinde bir 
sıfattır.  
 
Sonra Arş geliyor. Arş’ın bizdeki 
karşılığı à kalb. Sonra Cennet ve 
Cehennemin son hududu olan Sidret-
ül Münteha geliyor. Onun karşılığı 
olarak bizde cemalî ve celalî sıfatlar 
var. Vurmak, kırmak, sevmek, aşk gibi. 
Cennet ve Cehennemden sonra 
Daire-i ilim gelir. Bu, Levh-i Mahfuzun 
dairesidir. Ondan sonra Daire-i hayat, 
bu da Arş’ın dairesidir.  
 
Levh-i Mahfuzun bir Allah’a bakan 
tarafı var, bir de mevcuda bakan tarafı 
var. Allah’a bakan tarafına Kelam-ı 
İlahî denir, mevcuda bakan tarafına 
Vahiy denir. Allah Kur’an’ını Sübutî 
sıfat olan Kelam sıfatından Kelam-ı 
İlahî olarak Levh-i Mahfuza indirdi. 
Kelam-ı İlahî Levh-i Mahfuzda 
imbiklerden, fabrikalardan geçirilerek 
Kelam-ı İlahî ayete dönüştürülüyor. 
Ayeti de Levh-i Mahfuzdan Peygamber 
asm’a alem-i şehadete Vahiy olarak 
indirildi. Levh-i Mahfuzun dışa vuruşu 
à Daire-i ilimdir diyor Üstad. Arş’ın 
dışa vuruşu à Daire-i hayattır.  
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Peki insanda nefis nedir? Hemen emmare zannediyoruz. İnsanı insan yapan, insanı 
diğer mahlukattan ayıran en büyük donanım; nefistir. Nefs-i emmare, Nefs-i levvame, 
Nefs-i mülhime, Nefs-i mutmainne, Nefs-i raziye, Nefs-i safiye, Nefs-i natıka. Nefis 
denilince hemen Nefs-i emmare anlıyoruz. Eğer nefs-i emmare deniliyorsa, nefs-i 
emmaredir. Yoksa sadece nefis denilince Risalede çoğu zaman “insan” manasındadır. 
Mesela “namazı kılmayan nefsine zulmetti” diyor Meyve Risalesinde. Nefs-i levvame, 
Nefs-i mülhime vs’yi kastediyor. Bendeki o nefis sistemi hakikaten nefis. Nefis yemek, 
nefis. İnsanı insan yapan, bizi meleklerden imtiyazlı kılandır nefis. Çünkü meleklere 
nefis takılmamış. Cebrail as’a takılmamış. Nefs-i emmare günahları yapar. Nefs-i 
levvame günah yapmaz değil ama yaptığı günaha levmeder. “Lanet olsun, nerden 
düştüm ya, nerden yaptım şunu ya” der nefs-i levvame. Müjdeler olsun nefs-i levvame 
sahibine! Allah Kur’an’da methediyor üçüncü mertebeyi: nefs-i mülhime. İlham alıyor, 
yani tefekkür edince, manalar doğuyor ona. Ama külliyat malzemen de olacak elbet. 
Günahtan uzak dur ve tefekkür et, başka 
hiçbir şey yapmana gerek yok.  
 
Allah Resulü asm sahabesine: “İlim 
yapmadan ilim isteyen var mı?” Sahabe: 
“İlim yapmadan nasıl ilim olacak ya 
Resulullah?” Allah Resulü asm: 
“Takvanızı arttırın.” Takva artınca ne 
oluyor? Sağanak sağanak ilham yağacak 
size. Nefs-i mülhime nedir? Risale-i Nur’u 
okuyup tefekkür edince, mana yağıyor, 
ilham. Ondan sonra saflaşıyor. Kur’an’da 
yine methedilen nefs-i mutmainne ve 
nefs-i raziye. Nefs-i mutmainne; mutmain 
olmuş, saflaşmış. Nefs-i raziye; Allah 
ondan razı, o da Allah’tan razı, Allah’ın 
bütün icraatına razı, yani Allah ile ünsiyet 
etmiş, zevk alıyor. Ülfet etmemiş. Kürs; 
demek ki insanı insan yapan nefis 
meratiblerinin bize takıldığı yerdir. Bizde 
nefis, alemde Kürs denilir. Sonra Levh-i 
mahv ve isbat geliyor. Edirne Kapıkule 
hudud kabul edin, Bulgaristan, 
Yunanistan’la. Ankara merkezî payitaht 
à Levh-i Mahfuz olsa, Levh-i mahv ve 
isbat huduttur. Yani tır geliyor, evraklarını, 
malzemesini vs hazırlamış, Yunan 
makamları da tamam diyor, çıkıyor 
Almanya’ya. Yani Levh-i Mahfuzdaki o 
kararlar vs şartlarını bulursa, her şey 
Levh-i mahv ve isbata geliyor. Ondan 
sonra ya mahv edilecek ya isbat edilecek. 
Ya vücuda çıkacak, ya da geri gidecek. 
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Eğer tırın evrakları tamam değilse, geri Ankara’ya gönderirler. Tamamsa, isbat et, çık 
dışarıya. Levh-i mahv ve isbat; zamanın hakikatıdır der Üstad. Levh-i Mahfuzun son 
çıkış hududu. Bizde nedir? Zaman anlayışımız. Bu nedir? Tasavvurlarımız. Çünkü 
düşünceler sıraya konulduğu için zamanımızı oluşturur.  
 
Ondan sonra Emr-i kün feyekün tezgâhı gelir. Kün à ol! denildiği yer. Sonra ölenlerin 
gittiği yer geliyor; berzah. Sonra yedi kat sema. Fennin söylediği samanyolu, galaksi 
vs sema-i dünyadadır. Daha birinci kat semaya gitmeleri mümkün değil. Sema-i 
dünyanın yedi katı var. Yedisine bir kat sema denilir. Lem’alarda esîri anlatıyor. Yedi 
tabakadır ve her tabakanın da yedi tabakası var. Neye benziyor? Damar, içinde kan 
dolaşır. Bilim adamları damarın duvarı yedi tabakadır diyorlar. Kafa da yedi tabakadır. 
Fennin söylediği, iki yüz milyar yıldızları olan galaksi daha birinci tabaka. Yedi tane 
tabakanın komplesine birinci sema denilir. Böyle yedi sema var. Yedi kat semadan 
sonra vefat eden Müslümanların gittiği berzah vardır. Orda cennet bahçelerindedirler. 
Kâh inerler yıldızlarda dolaşırlar, kâh kuşların kanatlarına girerler, sineklere girerler; 
bizi seyrederler. Belki bu dersteler. Kıble tarafında oluyorlar. Daha çok oradan 
seyrederler bizi.  
 
Nokta-i Nazar: Yedi tane sema var, her bir katta yedi tabaka var dediniz ya, Kâbe’nin 
etrafında da yedi şavtta bir tavaf oluyor.  
 
Yedi kat semada da aynı dünyamız gibi dünya var. Esîr maddesinde söylüyor Üstad. 
Yedi tane dünya var, bizim dünya ile beraber. Bizim dünyayı çıkartırsan, altı tane kalır. 
Ama en cami dünya, benim yaşadığım dünya. Çünkü 15.Söz’de küre-i arz, yani bu 
dünya, kainatın kalbidir diyor.  
 
Sonra alem-i şehadet geliyor. Bizim cesedimizi oluşturmuş. Alem-i şehadet, yani 
elma, armut, madde, cinlerin vücudu, ruhanîlerin vücudu, ervah-ı aliyeler, ervah-ı 
habiseler vs. Biz hep eksik biliyoruz. Şeytan, melek, cin, insan var sadece biliyoruz. 
Üstad buna bir kategori daha ekliyor: ruhaniyat da var diyor 29.Söz’de. Ruhaniyat; 
ervah-ı aliyeler, ervah-ı habiseler, mevadd-ı aliyeler, mevadd-ı şerireler vs’lerdir. 
İmam-ı Gazalî de şöyle ayırmış ruhaniyatı: Dan, Man, Tan, Test. Dan denilen 
mahlukun ismi. Onun içerisinde de bin tane çeşit ruhani varmış. Dolayısıyla dört bin 
ruhani var. Hepsi insanda monte edilmiş. Hepsinin cem-ül cem’idir; insan. Allah’ın 
dışında ne varsa, Allah’ın yarattığı her şey bende var. Ve bunun dışında zata en cami 
insan aynadır. Bilin kıymetinizi, çöplükte harcamayın kendinizi. Dişinizi sıkın, yakında 
öleceksiniz. Basit ve geçici şeyler yüzünden dünyanızı ve ahiretinizi berbat etmeyin. 
Bu kadar camisin. Alem-i şehadette olan ruhaniyatı, esîrden olanları (cinler), enerjiden 
olanları à bunların hepsini özü süzen bir makineye koyun, çıkan şey bu cesed. Cesed; 
ruhun hanesi ve yuvasıdır ama elbisesi değildir. Biz bu evin içindeyiz. Bu ev hanem ve 
yuvamdır. Elbisem değildir. Elbisem bu gömleğimdir. Bu cesed işte bizden bu kadar 
uzak. Bina ile senin arandaki farkı düşün: ruhiyatını, hissiyatını, imanını. Şu binada 
yatıyorsun, dinleniyorsun, soğuk ve sıcaktan korunuyorsun. Sen binanın içindesin diye 
sen bina mısın? Beden bina gibidir, sen ruh gibisin. Bu beden girecek kabre, sen değil! 
Sen berzahta olacaksın.  
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Bu dersten gaye şu: Kıymetlisin, değerlisin, çöplükte harcama kendini. Dişini sık, 
yakında öleceksin. İsteklerini, arzularını ertelemeyi ve ötelemeyi öğren. Bedensel veya 
hissî veya fikrî arzularımız var. Araba olur, iş olur, eş olur, at olur, ev olur, yat, kat vs 
ne varsa bunları ertelemeyi ve ötelemeyi öğrenmemiz lazım. At eğitildiği gibi bedendeki 
hazları da yönetmemiz lazım. Nasıl yöneteceğiz. Bu ilimleri görünce “ben neymişim” 
der. Adam kendisini tanısa, namazı terk eder mi? Adam kendisini tanısa, Risaleyi 
okumayı bırakır mı? Adam kendisini tanısa, kasa ve masa için helak olur mu? Kasa à 
para. Masa à kariyer. Onun için şahsiyetini, namusunu, her şeyini bırakmış.  
 
Mahiyet-i Zatiye ve Sırr-ı İnsanî: Tekrar yukardan aşağıya özet olarak inelim: 
Mahiyet-i Zatiye hakkında bir bilgimiz yok. Allah Resulü asm Kab-ı Kavseynde, 
mi’raçta: “Ya Rabbi! Kendini yine en iyi bilen Sensin.” derken Mahiyet-i Zatiyeyi kasetti 
ve oraya âmâ dedi. Yalnız belki şu kadar ifade edilebilir zannımca: Benim gömleğim. 
“Ben” diyen arkada, sahip çıkmış. Gir içeriye, benim atletim. Gir içeriye, benim 
vücudum. Gir içeriye, benim hayatım. Gir içeriye, benim aklım. Gir içeriye, benim 
kalbim. “Ben” diyen bak hep arkada. “Ver bana kalbimi.” “Benim ruhum bunu 
kaldırmaz.” Kimin? “Ben.” Ben başka, ruh başka. O ben olan Ben à mahluk değil, hâşâ 
vacib değil, berzahtır à Ene. Ne işlevi var ne zaman çıkar? Üstad diyor ki, 1-kendine 
vücud rengini verme, ademe düşersin ve 2-hiçliğini bilmekle bu Ene ortaya çıkıyor, 
üstü açılıyor. Battaniyeleri kaldırıyorlar üstünden. Ene’nin işlevi nedir peki? Berzahtır, 
mahluk değildir dedik ve her şeye sahip çıkan ben olan Ben. Şimdi ben olan Ben 
hiçliğini bilirse, kendine vücud rengi vermezse, nasıl ki Herkesin bir sırrı vardır. Bazı 
sırlarımı ben kendimde tutarım, bazı sırlarımı eşime derim, bir parçasını da yakınlarıma 
söylerim. Ama hiç kimseye söylemediğim sırrım da var. Allah da öyle diyor: “İnsan 
benim sırrımdır, ben de insanın sırrıyım.” Kendine vücud rengi vermedin ve hiçliğini 
bilme nisbetinde Allah Ene’de taayyün ve teşahhus ediyor. Ene’de taayyün ve 
teşahhus edince, o eden ne ise à o sırr-ı insanîdir. Kırk senelik ilmimle bu kadar 
biliyorum. Sırr-ı insanî, başka bir şey bilmiyorum. Peki sırr-ı insanî kimdir? Beni Ene 
kabul edin. Benim gömleğim, benim vücudum, benim aklım, benim kalbim, benim 
ruhum, ben olan Ben. Ene’ye pergeli koyun. Ene’de Allah taayyün etti ve teşahhus etti. 
Ne demek bu? Bende, yani Ene’de Zat-ı Zülcelal taayyün ve teşahhus etti. Zat-ı 
Zülcelal bende taayyün ve teşahhus edince à Bendeki O. Peki ben kendimi daha 
biliyorum ama ben Allah’ça nasılım? Allah beni nasıl biliyor? Ezelî ve ebedî sistemiyle 
beni nasıl biliyor? Bilmiyorum ama Onda da ben varım. Ondaki Ben à ona Rıza-yı 
İlahî denilir, yani eylemsel itibariyle. Ondaki Ben, bende O var. Bendeki O à Sırr-ı 
insanî. Mahiyet-i Zatiye hakkında bu kadar.  
 
Mahiyet-i Zatiyeden çık dışarıya, Şuunat-ı Zatiye. Bendeki karşılığı à ruh. Ondan 
sonra Sıfat-ı Zatiye. Bizim Allah’a bakan yönümüz. Sıfat-ı subutiye; bizim mevcudata, 
mahlukiyete bakan tarafımız. Esma-i İlahiyeler; bizim beşeriyetimizdeki vazifesini 
yapan beden, bedenin cilve, cemal, nakış, sanatı. Bunlar bedeni oluşturuyor. Beden 
derken şu ceseddir. Cesed, cismaniyet değildir. Cesed, cisim, cismaniyet ayrıdır. 
Cesed budur, yani donmuş hali. Cismaniyet; Cennetteki vücudumuz. Cisim ise; 
cesedin melekût tarafıdır. Beden ise; andadır. Mesela ampül dırrrrrt yanıp sönüyor, 
yanıp sönüyor. O kadar çabuk yanıp sönüyor ki, gözün görme kabiliyetinden daha hızlı 
olduğu için ampul devamlı yanıyor zannediyoruz. Anda olan Ben, an-an-an-an. İşte o 
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bedendir. Bütün an-an-an-an olan bedenlerin cem’ine beden-i misali denir; ben’lerin 
cem’i.  
 
Sual: Ben Allah’a kendimden daha da mı yakınım? 
Elcevab: Evet, sen kimsin ki? Sen var mısın ki? En büyük hatamız, kendimize vücud 
rengini verdik. Buzun üzerine oturdun diyelim. Su mu buza daha yakın, sen mi buza 
daha yakınsın? Tabi ki su daha yakın. Desem ki, su buza sonsuz yakın. Su donmuş 
buz olmuş. Allah bize sonsuz yakın demek şu: Esma donmuş, ben olmuşum. Ben ve 
Allah. Ben var, Allah var. Böyle bir şey yok. Ben donmuş esmayım. Esmanın cilve, 
cemal, nakış, sanatıyım ben. Su donmuş buz olmuş. Buz benim, su esmalardır.  
 
Sual: O zaman niye “kendini tanıyan, Allah’ı tanır” deniliyor? 
Elcevab: Kendini tanıdıkça, Allah’ı tanıyor. Çünkü kendini tanıdıkça, kendine vücud 
rengi vermiyorsun. İlk önce elbette beşeriyeti giymiş, kılıf giymiş. Ben bu odayı yaptım, 
Allah da kainatı yapmış. Bunlar çocukları yürütmek içindir. İlk önce baba de, anne de.  
 
Sonra Allah ezelî ve ebedî bir karar verdi. “Ben kainatı yaratacağım” dedi. Bir mahluk 
yaratacağım dedi à on sekiz bin alem. İlk önce onun çekirdeğini yaptı, projesini. Onun 
adı; Nur-u Muhammedî asm. O Nur-u Muhammedî’de herkes var. Nur-u 
Muhammedî’de benim oluşuma Ene denilir. Her şeye sahip çıkan bu Ene. Burada Allah 
ile olan tarafımız bitiyor. Sonra insanın Ene’sinde Allah taayyün ve teşahhus edince 
Sırr-ı insanî oluyor ya, tefekkürle seni mest ediyor ya. O da yok, sen de yok, melek 
mest, Arş mest, Şems mest, her şey mest à bu tarafımız Kab-ı Kavseyn. Her şeyin 
ortadan kalktığı. 
 
Sonra Allah ruhumuzu yarattı. O ruhumuzu Allah dondurdu. Suyu dondurunca, buz 
oldu, Arş-ı Azam oldu. Sonra Cenab-ı Hakk bizim dimağımızı yarattı. Donunca Levh-i 
Mahfuz oldu. Dimağımızda yedi mertebe var ama bunların temsilcisi akıldır. Levh-i 
Mahfuzun da temsilcisi Cebrail’dir. Arş-ı Azamın temsilcisi de Azrail. Sonra Allah 
kalbimizi yarattı, kalbdeki duyguları. Şecere-i hilkatte ondan Arş’ı yarattı. Arş’ın sahibi 
de İsrafil. Sonra Allah Kürsü yarattı, nefis yarattı, insan. Nefs-i emmare tek 
düşünmeyin, o en dış kabukta olandır. Soğanın içi beyaz, dışı kırmızı. Nefs-i emmare 
kırmızı. Nefsi yarattı Allah. On sekiz bin alemdeki ismi Kürs, temsilcisi Mikail, bendeki 
adı insan, nefis. Sonra beni getirdi, Alem-i şehadete koydu ve burada ders yapıyoruz 
şimdi sizlerle. Bütün bu alemleri ve zatını koy, burada paket olarak dursun. Bu nasıl bir 
mucize! Hakikaten çok tuhaf. Sen kendini ne zannediyorsun? Hz Ali diyor ya (İşarat-ül 
İcaz’da geçiyor): Sen kendini ne kadar basit zannediyorsun. Bütün alemler sende 
dürülmüştür, diyor. Çınar ağacı nerede? Çekirdeğinde. On sekiz bin alem de aynen 
bende böyle. Kocaman çınar ağacını çekirdeğine nasıl sığdırmışsa, hangi teknoloji ile 
yapmış Allah; on sekiz bin alemi de bana böyle sıkıştırmış.  
 
Kab-ı Kavseyn: (bak Şecere-i hilkat haritasına) 

• İmkan ve vücub ortasına girdi… 
• Münteha-yı Seyr-ü Sülûk… 
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• Zat-ı Celil-i Zülcemal ile görüşecektir ki; şu seyr-ü sülük ise, Mi’racın 
hakikatıdır… 

• Basar sıfatının azamî zuhur yeri (S:571, Ş:04) 
• Lüzum (ilme) & Vücub (irade) & Zaruret (kudret): İllet-i tamme. 

 
Kader Risalesinde illet-i tammeyi üç tane sayıyor: 1-lüzum, 2-vücub, 3-zaruret. 
Lügatta, İlm-i Kelamcılara göre ise illet-i tamme dörttür: 1-ille-i failiye, yani bir şeyin 
vücuda gelmesi için failin varlığı, 2- o failin gayesi, ille-i gaiye, 3- gayesi olunca ille-i 
maddiye ve 4- ille-i suriye. Risale-i Nur’da illet-i tamme; lüzum, vücub, zarurettir. 
Lüzum; ilimdir. Allah bu kainata ilim, irade ve kudretiyle taalluk ediyor. Allah’ın bu 
kainata ilmi lüzumdur, Allah’ın bu kainata iradesi vücubdur, Allah’ın bu kainata kudreti 
zarurettir. Üçünün cem’iyle à illet-i tammedir. Bu en son Kab-ı Kavseyn’dedir.  
 
Dört tane şey anlattım bugün size: Ruh, akıl, kalb, nefis. Akıl à Levh-i Mahfuzdan, ruh 
à Arş-ı Azamdan, kalb à Arş’tan, nefis à Kürs’ten. Arş-ı Azamda ism-i azamlar ve 
sıfatlar tecelli eder, Arş’ta ise isimlerin azamî derecede tecelli ettiği yerdir.  
 
Sual: Geçen haftadaki derste insanın yaratılışında meleklerin Allah-u Teala arasında 
geçen konuşmada meleklerin Allah-u Teala’ya neden insanı yarattığını sormasıyla 
Allah-u Teala, kendisinin bir gayesi olduğunu söylüyor. Yani bir gaye takip ediyor. Bu 
gayeyi biliyor muyuz? Bu gaye sırr-ı insanî ile örtüşüyor mu? 
Elcevab: İşarat-ül İ’cazın sonunda geçiyor senin sorun. Melekler şaşırıyor insanların 
yaratılmasına. Melekler insanda var, şeytan insanda var, cin insanda var, ruhaniyat 
insanda var. Bu nasıl bir mahluk? Sen bundan neyi takip ediyorsun, diye soruyorlar 
melekler. Allah da “benim bu insanda, insan cevherinde öyle bir gayem var ki, - çok 
olmasına gerek yok, birkaç kişi de olsa yeter – öyle bir şey takip ediyorum ki, o 
kusurlarını, günahlarını görmüyorum.” O Allah-u alem, benim bildiğim, “İnsan benim 
sırrımdır, ben de insanın.” dediği, Ene’sindeki taayyün ve teşahhusta ortaya çıkan sırr-
ı insanî. Ama içerisi zaten yok. Ene yoktu. Yok’un içinde yok à Sırr-ı insanî, Allah’ın 
takip ettiği gayedir.  
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