
 

DİKKAT: BİZDEN OLMAYAN VE DE                                      

BU MAKAMLARIN HAKİKATLARIYLA  

UĞRAŞMAYANLAR OKUMASIN,                                     

ZARAR GÖRÜR. 



 

   “Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder.” 

           ( RN-Sözler/275) 

-Burada mana dünyası ile kalpten bahsediliyor. Mana akılda da kalpte de çıplak 

olarak bulunabilir, bulunur. Ona  elbise giydiren akıldaki mertebelerdir.                

Adeta  mana şoför gibi. Kelâm  araba gibi.                                                                  

Veya mana muz gibi.Lisan (Kelâm)’da poşet gibi 

       “Belki madde, bir mana ile kaimdir.”                                   (RN-Sözler/509) 

 -Yukarıdaki durum gibi. Elementler bir gaye için harekete geçip şekilleniyorlar. 

Bu gaye  manadır. Adeta  o şekil mananın tezahürü  imiş gibi. 

       “İşte o mana, hayattır, ruhtur.”                                               (RN-Sözler/509) 

-Madde, manaya  hizmet ediyor. Eğer mana olan  hayat ve ruh olmazsa  vücudun  

bu şekilde  kalması mümkün değil. 

        “İnsanların tabakatına göre bir tek âyet, müteaddid vücuhlarla,  

  herbir tabakanın fehmine göre bir mana ifade ediyor.”   (RN-Mektubat/28) 

-Çekirdeğin mana  tabakalarının olması ağaçla olan alâkasından, adeta  ağacın 

hakikatının tecemmu’ ettiği  yerdir. Kur’anın manaları  âlem-i manadan geliyor. 

Kur’anın  harfleri âlem-i şehadetle,  âlem-i  mana arasındaki irtibatını sağlayan bir 

şifre  veya o harf, o âleme  baktıran penceredir. Garip  bir ifadedir ki;                             

“ her bir tabakanın  fehmine göre bir mana ifade ediyor.”                                                             

Bu ne demektir?  

Sonsuz manaları sonlu olan nasıl ifade  edebilir?                

İlle sonlunun  sonsuz manayı yüklenmesi lâzım değil. Ya:                 

o harf bir menfez gibi,                                      

o harf  dürbün gibi,                          

o harf pencere gibi o âleme baktırıyor.                      

Nasıl ki; kuvve-i hayaliye  âlem-i  misale, kuvve-i hafıza  levh-i mahfuza  

baktırması gibi.                      

Bu aletle o âleme giriliyor. O âlemlerde  umman.                                          

Hem o çekirdekte,  o âleme tecelli edende  tecelli ediyor seviyesine göre 

ama müzaheme yoktur. Ağaca tecelli eden bütün esma ve sıfatta,                 

onun  çekirdeğinde de  tecelli ediyor. 
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    “Fakat âlem-i mana ve âlem-i misalde ve âlem-i berzah ve ervahta, (küremizi bir 

çamın çekirdeği hükmünde farzetsek) ondan temessül ve teşekkül eden misalî 

şeceresi, o çekirdeğe nisbeten koca bir çam ağacı kadar olduğundan, bir kısım ehl-i 

şuhud, seyr-i ruhanîlerinde, Arz'ın tabakalarından bazılarını âlem-i misalde pek çok 

geniş görüyorlar; binler sene bir mesafe tuttuklarını görüyorlar.”   (RN-Mektubat/82) 

1- Daha önceki temessül konusunda da geçmişti. Burası orasını teyid 

noktasında  bir ucunu gösteriyor. 

 Dünya çekirdek kabul ediliyor.         

 ÂLEM-İ MANA+ ÂLEM-İ MİSAL+ÂLEM-İ ERVAH  bu çekirdeğin     

 temessülleri olup, misali bir şecere olarak ifade ediliyor.        

  O zaman çekirdekten ağacın durumu; temessül+ teşekkül hakikatları oluyor.

              

              

              

              

        

 

 

 

 

 

 

ÇEKİRDEK AĞACIN TOPLANMIŞI, FİHRİSTESİ. 

Bunun gibi dünya; âlem-i mana, misal ve ervahın çekirdeği. 

AĞAÇ ÇEKİRDEĞİN 

AÇILIMIDIR. 

ÇEKİRDEKTEKİ 

AĞAÇ HAKİKATI 

TEMESSÜL ETTİ. 

 

    ÂLEM-İ MANA 

ÂLEM-İ MİSAL 

ÂLEM-İ ERVAH'IN 

ÇEKİRDEĞİDİR DÜNYA 
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MANA TABAKALARI: Nasıl ki çekirdekte  meyve manası bir tabaka.                                            

Koku manası ayrı bir tabaka. Tat manası ayrı bir mana tabakası,                                   

ağaç kütüğü +içindeki (Kcal) kilo kalori mahiyeti ayrı bir mana  tabakası. ..                

Tabaka  tabaka  tabaka olduğu gibi; dünyada  âlem-i manaya göre böyledir.                    

Ağaç çekirdeğin  açılımı. Açılımı çekirdeğe  hiç benzemiyorsa; dünyada âlem-i 

mananın yumurtası, çekirdeği. Dünyada oraya hiç benzemiyor.                                          

Biz çekirdekteyiz, uykudayız. ÖLÜNCE UYANIRIZ. 

2- Âlem-i manada  bir tabaka  değil. Nasıl insan+ çekirdek +nutfe + tohum                  

mana tabakalarının icmali ve fihristesi  gibi. Âlem-i manada, mana tabakalarına 

câmi’ dir. Her bir fıtrata ayrı mana tezahürü vardır. Kendi bünyesinde de her bir 

manada taaddüd ediyor.  

Kulakla hissedilen mana. 

gözle hissedilen mana. 

Dokunma ile hissedilen mana vs vs’lerle . Akılla, kalben …                     

Ve kalpteki her bir hissinde tabakalara ayrılır.                                          

Mesela: Muhabbet manası. Her şeye göre  ayrı mana tabakalarına câmi’ .   

Değişik  bir misal: 

Çekirdekte koku var, koklanmıyor.     

 Çekirdekte tat var, tadılmıyor.     

 Çekirdekte şekil var, görünmüyor. 

 

 

                  Anne karnında göz var görmüyor.     

          Anne karnında ayak var yürümüyor.     

          Anne karnında kulak var durmuyor.     

          Anne karnında burun var koklamıyor. 

Çocuğun dünyaya gelmesinde ilk işi ağlamaktır. Bu da 

uyandığının değişik ifadesidir. Dünyaya gelen çocuk neden 

gülmüyor da ilk önce ağlıyor? 

Çekirdekte bu manaların inkişafı 

için kendi zararına çatlarsa, yani 

bu hakikatların açılımı olursa 

yenir, Koklanır, görünür vs. 

 

Bu haliyle                                       

dünya namına(onun 

hesabına)                              

ölüsün. 
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Anne karnı dünyaya göre uyku hali       

  Gayba  göre dünya, uyku âlemi.  

           Dünyaya gelenin ilk önce ağlaması Çok şeyler denebiliyor.   

  -Çocuk safiyetiyle dünyaya geliyor. O; çok, devamlı feyiz akıtır. Devamlı 

Rahman tecelli ediyor. Tâ çocuk safiyetini ne zaman eşyayı çekiştirir bu senin,              

o benim vs. O zaman çocuğun safiyeti kısmen gidiyor. Çocuğun ağlaması safiyetinin 

lisanıdır. Dünya gülme yeri değildir, ağlama, yalvarma, yeridir der.                                                       

En doğru lisan safiyet lisanıdır. Hayata  ağlamayla gözlerini açması, dünya sefa yeri 

değil. Ölürken ehl-i imanın suratı(yüzü) güler.  Gülünen yere gittiğine alâmet olmuş. 

    “Ve o cild hükmündeki lafızları onlara kâfi geliyor ve mana vazifesini görüyorlar”

           (RN-Mektubat/341) 

Lafız adeta manaya öyle mutabık gelmiş ki lafız, mana olmuş .Yani mana 

tecemmüd etmiş. Lafızla,  mana aynı gitmesi insanın  cesediyle ruhu durumunda 

daha belirgin. Mesela: Söylediğimiz bir sözle karşımızdakinin durumunu lafzıyla          

(yani ceset lisanıyla) anlarız. Suratını  ekşitir, yamulur vs’lerle kendisini ihsas eder. 

Ne kadar da dese ki “yok  beni  rahatsız etmedi, yok üzülmedim” boşuna. Yüzü daha 

açık bizimle konuşuyor. Yani ruhuyla, ceset nasıl imtizaç ediyorsa Kur’an da 

manasıyla  öyle imtizaç ediyor. Mesela: Rahm-ı maderdeki çocuğu anlatan âyetin  

harfleri, rahm-ı mader şeklini andıran harf kullanılıyor veya çocuğun zahirdeki                

o safhadaki durumunu  ihsas edecek Kur’an harfi kullanılıyor. 

Mesela (Al-i İmran süresi3;6) daki: 

هَ إَِلَّ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ 
ُرُكْم فِي اْْلَْرَحاِم َكْيَف يََشاُء ۚ ََل إِلََٰ ِ   ُهَو الَِّذي يَُصو 

Ülema-i İslâm: 

Anne karnındaki çocuğun durumunu anlatan  harflerin şekline  de çok  

 dikkat etmişler. 

    

  “Öyle ise ona menşe' ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur, elbette yine şecere-i 

kâinatta bir meyve libasının giydirilmesi, yine Hakîm isminin muktezasıdır…    

….“Elbette kâinatın teşekkülüne çekirdek olan nur, onun zâtında cismini giyerek              

en âhir bir meyve suretinde görünecektir.”             (RN-Sözler/579) 
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-Buradaki  nurdan, R. Muhammediye (ASM)’ mın çekirdeği, aslı noktası anlaşılıyor.             

Aynı  manada:  

“Nur-u Muhammediye'den (A.S.M.) yaratılan madde-i aciniyeden, seyyarat ile şemsin     

o nurun macun ve hamurundan infisal ettirilmesine işarettir. Bu safhayı delaletiyle 

teyid eden    نُوِرى ُ ُل َما َخلََق اّٰلله  olan hadîs-i şerifidir”   (RN-Mesnevi-i Nuriye/121) اَوَّ

        Kâinatın çekirdeği aslisi noktasında “nur” manasını teyid ediyor. 

 “Bu gibi tokatlar var; fakat kâğıt bitti, mana da bitti.”        (RN-Şualar/334) 

-Burada mana eşyaya yüklenen hakikatlar anlaşılıyor. O hakikatların  

muteaddid tabakalarının olduğu. Eşyanın mahiyeti sıfata, hakikatı esmaya 

dayanıyordu. Bu mana tabakasının külliyeti;                                                                    

esmanın tecellisi + şuunatın + M. Zâtiyenin tecellisinin  bir noktada tezahür etmesi. 

Bunu teyid etme noktasında; 

“Hadîste vârid olduğu gibi, "Herbir âyetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir bâtını, 

bir haddi, bir muttalaı vardır.”       (RN-Şualar/711) 

        -O zaman  her bir âyet mana mertebelerine  câmi’ ifade şeklidir.                       

Çekirdek gibi. Nasıl ki, Muhâkemat ta lafız kişinin karakterini gösterir ve iç âlemin 

âyinesidir. Bir âlem, o kelâma bir mana ciheti ve irtibatı vardır. Nerede, nasıl terbiye 

olunduğunun aynasıdır. Yine  bu manada:  

 “İmam-ı Ali (R.A.) tebaî bir mana ile ve işarî bir mefhum ile Risale-i Nur'a,”   

            (RN-Şualar/751) 

Mana münasebetin derecelerinin mutefavit olduğu şuna benziyor: Bir “H2” elementi 

ve “Fe” elementi müstakilen bir manası bir değeri vardır. Birde bu elementlerin diğer 

elementlerle münasebeti düşünülerek bunu halk etmek bütün elementleri  ve vasıf 

ve sıfatlarını bilmeye bağlı. İşte “Fe” elementin mana tabakaları “Mn” ile “Al” ile 

“Mg” ile vs münasebet alâkası ve mana durumu vardır. Bu manayı teyid noktasında 

birkaç yer: 

“İşte kâinatın mevcudatı kadar değil, belki mevcudatın sıfât ve mürekkebatı 

adedince imkânat noktasından da Vâcib-ül Vücud'un vücuduna karşı şehadetler 

geliyor.”                        ( RN-Sözler/686) 
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“Hakaik-i nisbiye denilen şeyler, kâinatın eczası arasında bulunan rabıtalardır.         

Ve kâinattaki nizam, ancak hakaik-i nisbiyeden doğmuştur. Ve hakaik-i 

nisbiyeden kâinatın enva'ına bir vücud-u vâhid in'ikas etmiştir. Hakaik-i nisbiye, 

büyük bir ölçüde hakaik-i hakikiyeden çoktur. Hattâ bir zâtın hakaik-i hakikiyesi 

yedi ise, hakaik-i nisbiyesi yediyüzdür.”      (RN-İşârât-ül İ'caz/27) 

Bu ve bunun gibi manalar teyid ediyor. 

“Lafızların tebeddülüyle mana tebeddül etmez, bâki kalır.” (RN-Mesnevi-i Nuriye/193) 

    -Çünki lafızla, mana farklıdır. Lafız mananın ortaya çıkmasına  zemin olmuş. 

Mesela: Ayna güneşin görünmesine sebep olmuş. Ayna  olmazsa Güneş gözükmez 

mi? Gözükür. Fakat bir noktada tecelli edip bize bakan menfaatlerin zemini olmuş 

ayna. Demek lafız ayna  gibi. Mana onda temessül eden Güneş gibi. Hem aynayı 

Güneş’e tut başka manaya mazhar oluyor. Ayna tutulduğu âleme hizmet ettiği gibi 

(ayna aynı)lafızda böyle. Lafızda ayna gibi. 

Lafız da ayna 

gibi 

 

 

 

“ömrün bidayetinden sonuna kadar devam eden mana, çok cesedleri tebeddül ve 

tavırdan tavıra intikal ve devirden devire yuvarlandığı halde vahdetini, bekasını 

muhafaza ettiği gibi, ölüm hendeğini de atlayarak sâlimen ebed yoluna devam 

edecektir.”       ( RN-Mesnevi-i Nuriye/193) 

      -Buradaki mana cihetini ruh âlemi kastediliyor. Cesedle ruh münasebeti. 

Lafızla  mana münasebeti gibi. O zaman mana cesedin taşıdığı yani cesed de 

tezahür edense; daha önce nur da şecere-i hilkatin çekirdeği olduğu geçmişti. 

Cesed tarafı nur. Mana ve ruh tarafı da mana. 

“Zehire tiryak namı vermekle, tiryak olmadığı gibi; zındıka hissiyatını veren ve 

dinsizliğe zemin ihzar eden bir heyetin vaziyetine, ne nam verilirse verilsin, Genç 

Yurdu denilsin, hattâ Mübarekler Yurdu denilsin, ne denilirse denilsin o mana 

değişmez.”        (RN-Barla Lâhikası/196) 

 

Mana, onda temessül eden 

Güneş gibi. 
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Üç mesele ortaya çıkıyor: 

1-Mana tarafı olan hakikatlar.(Güneş gibi vuran taraf)                            

2-Mananın ortaya çıkmasına zemin olan ayna. (vurulan taraf)                                                         

3- Birde bu iki hakikatı ifade manasında  telaffuz ettiğimiz nam yani isim. 

 Misal: İsim= Armut          

Vurulan taraf: Armudu meydana getiren elementler.                           

Vuran taraf: Armudu meydana getiren elementlerde tezahür eden hakikatlardır ki 

manadırlar. Demek: 

 

 

 

 

 

Bu ikisini ihsas eden isim 

“O halde bu mana kalbe geldi: Demek”     (RN-Kastamonu Lâhikası/113) 

Gelen hakikat nereden geliyor ve nereye geliyor? O gelen gelmeden önce 

neredeydi? 

Manalar her zaman tecelli ediyor. Esma zaman zaman tecelli  etmiyor.               

Her zaman tecelli ediyor. Gözükmemesi bizim ona ayna olmamamızdan.              

Güneş her zaman vuruyor. Cam karşısında  olursa parlaklığı  ortaya çıkıyor. 

“netice-i hilkat-i kâinat ve sebeb-i hilkat-i âlem olan Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm dahi namlarına meb'us olduğu kâinattaki bütün mevcudat hesabına, 

Mi'rac Gecesinde o küllî mana ile 

 ّ  demiş.”        (RN-Emirdağ Lâhikası 2/119) اَلطَّيِّّبَاُت لِّلٰ

1-Nur manasında, sebeb-i hilkati âlem olan Muhammed (ASM). Daha önce 

geçen mevzuları teyid noktasında .Muhammed(ASM) tabiri; Nur manasındaki evvel 

ve ahirdir. Kâinatın sebeb-i hilkati noktasında Muhammed (ASM) 

 

Vuran taraf 
Vurulan taraf 
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Şahsi kemalâtı ve vazifedarlık noktasında Ahmed(ASM) tabiri kullanılıyordu. 

2- O küllî mananın bu mahdud harflere yüklenmesi.Yani o küllî manayı muhafaza 

noktasında  adeta temerküz ettiği ayna gibi. 

“Asıl mana odur ki: Elfaz onu sımahta boşalttığı gibi zihne nüfuz ederek vicdan 

dahi teşerrüb etmekle, ezahir-i efkârı feyizyab eden şeydir.”( RN-Muhâkemat/21) 

Manaya yüklenenler; lafız, suret, harflerin terkibi, şekil vs’leri manayı 

yüklemiyorlar . 

Buradaki mana: Lafız öyle mana muhteviyatına sahip ve yüklenmiş ki;                    

zihne  ve 7 mertebesine  ve vicdandaki hissiyat ve duyguların hisselerini taşıyor. 

Elfaz öyle mana külliyatı yüklenmiş ki; dimağdakileri ihtizaza getiriyor.              

Vicdana iniyor. Oradakileri en azından tahrik ediyor. Bazısını da bilkuvveden, 

bilfiile çıkarmaya da zemin oluyor. 

İTİKAD 

İLTİZAM                    

İZ’AN                           

TASDİK 

TAAKKUL 

TASAVVUR 

 

İRADE                             

ZİHİN                                 

HİS                             

L. RAB. 

Elfaz öyle 

mana külliyatı 

yüklenmiş ki; 

dimağdakileri 

ihtizaza 

getiriyor. 

Vicdana 

iniyor. 

Oradakileri 

en azından 

tahrik 

ediyor. 
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“mühmel kaldığı gibi, libas-ı mana hükmünde olan ibare-i Arabiyenin halli ezhanı 

zabtederek, asıl maksud olan ilim ise, tebaî kalmakla beraber ibareleri bir derece 

mebzul olan”         (RN-Muhâkemat/54) 

Önceki manaları teyid etme makamında lafız mananın libası . Manada âlem-i 

manadan geldiği için çok mana muhteviyatına  câmi’dir. 

“üslûb denilen hakikatın şişesindeki zülal-i mana nasıl kendine muvafık ve nasıl 

imtizac etmesini seyretmek ve o zülali”                       ( RN-Muhâkemat/91) 

 

 

Burada da mana ile libası olan üslûbu ayırt ediyor. 

Üslûbun şişe, mana ise içindeki ab-ı hayat. 

 

 

“Ne vakit o cümleyi ezdirirsen ruh gibi o mana takattur eder.”   

          (RN-Muhâkemat/101) 

Burada da cümlenin ruhu, mana. Cesedi de, libası ve üslûbudur.                                      

Aynen bu manayı teyid noktasında: 

“ Lafz, mana zararına kalınlaşır.”                                       (RN-Sözler/530) 

Lafız şeffaf olup mana cihetleri görünmeli. Manaya uygun üslûb, libas, kılıf olmalı. 

Bu şeffaf üslûbtan acizlik nispetinde manayı ifade etmek için çok lafızlar, çok 

cümleler kullanılır. Dolayısıyla mana gittikçe gizli kalıyor.                                      

Yukarıda geçtiği gibi; lafzı sıksan, ruhu hükmünde mana takattur edip,                       

hemen mana cephelerini gösteriyor. 

“Şu Âyet-i Nuriye'nin manaca çok tabakatı ve vücuh-u kesîresi vardır.”  

                (RN-Şualar/687) 

Adeta su gibi . Suyun; otla, odunla, hayvanlarla, insanlarla ve organlarıyla olan 

münasebetleri mana tabakaları gibi.  
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Nasıl ki suyun: Tırnakla +suyla+ mideyle+ karaciğer vs ’lerle               

münasebeti ve o münasebete göre alakası ve o olaya göre                                        

bir vazifesi varsa ; o suyun, o mana münasebeti kurulsun                                          

vazife yapabilsin şeklinde takdir edilmesi,  suyun mana                                  

tabakaları demeye uygundur. Adeta Kur’anın her bir                                              

harfin de bunun gibi mana münasebeti vardır ki bizde                                               

buna mana tabakaları diyoruz. 

 

“İşte bak, misal olarak bu Barla ağzının, şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi 

olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör: Ağacın şu üç başının her 

başında kaç yüz dal dilleri var ve her dilde bak, kaç yüz mevzun ve muntazam 

meyve kelimeleri var ve her meyvede dikkat et, kaç yüz kanatlı mevzun 

tohumcuk harfleri, emr-i   

 e mâlik Sâni'-i Zülcelal'ine ne kadar belig bir medih ve fasih bir ُكْن فَيَُكونُ 

tesbih ettiğini işittiğin, gördüğün gibi; ona müekkel melek dahi, ona göre      

âlem-i manada müteaddid diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle 

olmak gerektir.”        ( RN-Sözler/165) 

Burada garip hakikatların uçları var:  

Âlem-i turab olan toprak altındaki çekirdeğin açılımı, toprağın üstü.                      

Yani bir hakikatın, bir âlemde bulunma şekli ile aynı hakikatın başka âlemde 

bulunma şekli farklı .O zaman bir âlemin kanunları ve şartlarıyla başka bir âlem 

düşünülemez. Çekirdeğin açılımı olan ağaçla, o ağacın fihristesi olan çekirdek. 

Hava âlemi ile toprak âlemi. 

Ağacın dalındaki ,budağındaki müekkel melaikesi çekirdeğinde de 

müekkeldirler.           

 Toprak âlemindeki çekirdeğin, hava âlemindeki açılımı arasındaki fark;    

âlem-i şehadetle, âlem-i misal, mana âlemi gibi.                                  

Dünyadaki hadiseler çekirdekler hükmünde.                                                               

O âlemde bu çekirdeklerin açılımı var.(Mektubattaki Kaf Dağı meselesi gibi.) 
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Barla göz                          Dalları dilleri                                           

Dağ lisanı                         Meyve kelimeleri                                                             

Kelime olan çınar             Tohumları harfleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maahâza her vakit "Fenaya hazır ol" emrini intizar eden zâil ve bekasız 

maddiyatta şu hıfz ve muhafaza düsturu, beka ile çok münasebetdar olan ruh 

ve manada da caridir.       (RN-Mesnevi-i Nuriye/194) 

Muhafaza kanunu yani hakikatı âlem-i şehadetin vasfı ve sıfatı değil. Maddenin 

mahiyetinde  hıfz ve muhafaza yokken, onda bu hakikatın görünmesi başka bir 

âlemin tereşşuhatı veya temessülatı yada fotokopisidir. Hıfz hakikatının, 

mahiyetinin bir tezahürüdür ki ; maziyi, istikbale taşımak. Adeta istikbal, 

mazinin fotokopisidir veya açılımıdır. Mazi istikbale niye yadigar bırakıyor?            

Yani istikbali hedeflemesinin hikmeti nedir? Niye istikbal hedefleniyor? 

 

11 



 

Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi 

gösteriyor.         (RN-Sözler/23) 

Nasıl ki cihazat-ı maddiyesi olan ; burun+ göz+ kulak +dil vs’leri var.  

 

 

 

 

Bu cihazların o âlemlere açılması için başka bir yere gitmeye gerek yok.             

Yani şekilleri, kokuları görmek , duymak için bir yere gitmeye gerek yok. 

Cihazını açınca o organ vasıtasıyla  varlığını sana ihsas ediyor.                      

Kokular+ sesler + ve tatlar âlemi her tarafımızda mevcut.                                 

Cihazat-ı maneviyemizde böyle. O manevi âlemler, bu âlemin dışında değil. 

Cihazat-ı maneviyemiz  açıldığı anda, onun varlığını insan anlar. Nasıl kör için 

şekiller dünyası gaybdır, yoktur ama  hakikatta yok değil. Bizim dünyamızda 

yoktur. Maneviyatta böyle. 

“Hem o melek, cinn ve beşerin seyyidi olan zât, şu kâinat ağacının en münevver 

ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i İlahiyenin timsali ve muhabbet-i 

Rabbaniyenin misali ve Hakk'ın en münevver bürhanı ve hakikatın en parlak 

siracı ve tılsım-ı kâinatın miftahı ve muamma-yı hilkatin keşşafı ve hikmet-i 

âlemin şârihi ve saltanat-ı İlahiyenin dellâlı ve mehasin-i san'at-ı Rabbaniyenin 

vassafı ve câmiiyet-i istidad cihetiyle o zât, mevcudattaki kemalâtın en 

mükemmel enmuzecidir. Öyle ise o zâtın şu evsafı ve şahsiyet-i maneviyesi 

işaret eder, belki gösterir ki; o zât, kâinatın illet-i gaiyesidir. Yani o zâta şu 

kâinatın Hâlıkı bakmış, kâinatı halketmiştir. Eğer onu icad etmeseydi, kâinatı 

dahi icad etmezdi denilebilir. Evet cinn ü inse getirdiği hakaik-i Kur'aniye ve 

envâr-ı imaniye ve zâtında görünen ahlâk-ı âliye ve kemalât-ı sâmiye,                      

şu hakikata şahid-i katı'dır.”      ( RN-Mektubat/19) 

-Nur-u Muhammedî (ASM) Kâinatın teşekkülüne çekirdek olan nur.                        

Öyle ise, ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur.                                

Buradaki nur şecere-i kâinatın çekirdeği. 
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MANA İSE: 

KÂİNAT AĞACININ EN MÜNEVVER VE MÜKEMMEL    MEYVESİ  

  RAHMET-İ İLAHİYENİN                                      TİMSALİ  

  MUHABBET-İ RABBANİYENİN                           MİSALİ  

  HAKK'IN EN MÜNEVVER                                   BÜRHANI   

  HAKİKATIN EN PARLAK                                   SİRACI  

   TILSIM-I KÂİNATIN             MİFTAHI  

MUAMMA-YI HİLKATİN              KEŞŞAFI  

HİKMET-İ ÂLEMİN             ŞÂRİHİ  

SALTANAT-I İLAHİYENİN            DELLÂLI  

MEHASİN-İ SAN'AT-I RABBANİYENİN               VASSAFI  

CÂMİİYET-İ İSTİDAD CİHETİYLE O ZÂT,                            

MEVCUDATTAKİ KEMALÂTIN EN MÜKEMMEL          ENMUZECİ 

HEM: 

            Hakikat-ı Muhammediye(ASM)                                

hem                                sebeb-i hilkat-i âlem             

hem                                neticesi                       

en mükemmel                                          meyvesi                                                                     

bu kâinatın hakikî                                    kemalâtı                                                           

sermedî bir Cemil-i Zülcelal'in bâki        âyineleri                          

sıfatlarının                                               cilveleri                                 

hikmetli ef'alinin vazifedar                     eserleri                                      

çok manidar                                            mektubları                                 

bâki bir âlemi                                          taşıması                                 

bütün zîşuurların müştak oldukları bir   dâr-ı saadet                           

âhireti netice vermesi gibi hakikatları, hakikat-ı Muhammediye 

(A.S.M.) ve Risalet-i Ahmediye (A.S.M.) ile tahakkuk ettiğinden, 

(Şualar/621) 
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        O ZAMAN: 

 o zâtın şahsiyet-i maneviyesi olan hakikat-ı Muhammediye, istikbalde bir              

şecere-i tûbâ-i Cennet hükmünde olacağını            (RN-Sözler/460) 

Ve hem: “O kal'a-i metin, o hısn-ı hasîn ise, şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) ve 

sünnet-i Ahmediyedir (A.S.M.)”           (RN-Lem'alar/71) 

Demek: Muhammed (ASM) kâinatın çekirdeği yani nur ve manası.                         

Şahsi kemalâtı da Ahmed (ASM)’dır.                                           

Muhammed hem nur ve hem manayı da içine alıyor. 

Ve hayat-ı maneviye cihetiyle emelleri ebede kadar uzanan bir şecere-i 

bâkiyedir.           (RN-Mesnevi-i Nuriye/221) 

***Bir şey durup dururken ebede kadar nasıl uzanır?                                            

Uzanmak demek ,merkezden alakalı olarak ayrılmak demektir.                                 

Bu ayrılmak mekan cihetiyledir. Hakikat cihetiyle değildir. 

Mesela: Kavunun şibi (ipi) uzanıp gidiyor denince; çekirdeğiyle alakalıdır, alâka 

kopmamıştır.Mekan cihetiyle, birde vasıf cihetiyle.  

 Yani: Çekirdek toprak altında; dar+ sıkı+ karanlık+ havasız vs vs şartlarda.       

Hem bu çekirdekten çıkan ve çekirdekle alâkası kesilmeyen ip aydınlıkta,                   

geniş +hava +Güneş+ bitki+ hayvan+ insan vs vs âlemlerle beraber.                    

Bakın meyve(kavun) nerede?  Kaynağı(hayatının kaynağı+ kökü +esası) nerede?          

O zaman bir şeyin tezahürü ille aslına  zahirde benzeme şart değil.            

Tezahürü+ temessülü+ tereşşuhu farklı farklı olabilir.                                        

Mesela: Kavun+ ipi+ yaprağı vs vs’leri çekirdeğin temessülü.                            

Gövde+ yaprak+ kavun vs’lerin tereşşuhu çekirdek.                                                                 

Yani: içindekilerin içinde “fih-i ma fih” içi içinde.     

  O zaman insan âlem-i gaybın uzantısı (şibi, ipi, görüntüsü,izi, alâmeti, 

tezahürü,tereşşuhu)dur. Şuna da benzer: 

“Ya istidad lisanıyladır. (Bütün nebatatın duaları gibi ki; herbiri lisan-ı istidadıyla 

Feyyaz-ı Mutlak'tan bir suret taleb ediyorlar ve esmasına bir mazhariyet-i 

münkeşife istiyorlar.”        (RN-Sözler/318) 
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Niçin istiyor ki?             

Nasıl istiyor ki?             

Hangi lisanla istiyor ki?                            

İstediğini nereden biliyoruz? 

“Hem nisbeti kanunîdir.”  (RN-Sözler/526) O zaman 

“Evet insan bir çekirdeğe benzer. …………………….. 

َوالنَّٰوىُاْلَحِبُ ُفَاِلقُ    nın emr-i tekvinîsini imtisal edip hüsn-ü istimal etse; o dar 

âlemden çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'î hakikatı ve 

ruh-u manevîsi, büyük bir hakikat-ı külliye suretini alacaktır………………….                    

Eğer o istidad çekirdeğini İslâmiyet suyu ile, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı 

altında terbiye ederek, evamir-i Kur'aniyeyi imtisal edip cihazat-ı maneviyesini 

hakikî gayelerine tevcih etse; elbette âlem-i misal ve berzahta dal ve budak 

verecek ve âlem-i âhiret ve Cennet'te hadsiz kemalât ve nimetlere medar olacak 

bir şecere-i bâkiyenin ve bir hakikat-ı daimenin cihazatına câmi'  kıymetdar bir 

çekirdek ve revnakdar bir makine ve bu şecere-i kâinatın mübarek ve münevver 

bir meyvesi olacaktır.”      ( RN-Sözler/321-322) 

 Evet evet evet: Çekirdeğe cari olan kanun insanda da caridir.(İnsana 

uygun şekilde) Bitki; Güneşli geniş, ziyadar, nebatad, hayvanat, insan âleminde 

yaşarken, kaynağını toprak altından, görmediğimiz âlem-i melekût ve gayb 

manasındaki toprağın altından alıyor. Kendisi yukarıda, esası altında.                 

Simada öyle. 

 

Secde ettikleri simalarından bellidir meâl-i icmalinde de ulvî kanuniyeti 

koyuyor. Sima aynadır. Sima iptir, şibtir. (kavunun şibi gibi) Çekirdeğinde 

olmayan ağacında olamaz. Meyve aslını muhafaza ettiği gibi.              

Çekirdekte de meyve mündemiç. Yani: 

ُجودِ  ْن َأَثِر السُّ  ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم مِ 

Vs vs’ler sorulabilir.                                   

El cavap: Tezahürleriyle anlıyoruz.                    

Bir şeyin  bizatihi kendisinin ne 

olduğunu anlamıyorsak,  bazen de 

tezahürleriyle aslına, esasına , özüne, 

menbaına intikal ederiz. Bu fıtri bir 

hâldir, kanundur. Yani tecelli böyle ki: 
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   İÇİ İÇİNDE              DIŞI İÇİNDE               DIŞI DIŞINDA                        İÇİ DIŞINDA  

  MEYVA                     ÇEKİRDEK                                                                 AĞAÇ 

 

 

               HEM DÜNYA MEZRADIR. 

     AHİRET HARMANDIR.    DÜNYA EKİLİP,EKİLENDİR.  

    

 

 

 

 

                                                                      

     “Hem siz uykudasınız. Ölünce uyanırsınız.” (Bak:31, 82,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çıkması garip olmadığı gibi insanda;       

Âlem-i misal+ Âlem-i mana+ Âlem-i ervahda+ Cennet ve  Cehennem de açılımı 

olacak. Nasıl ki çekirdekte hayat yok. Neyi var? 

 

ÇEKİRDEĞİN İÇİ VE                  

ÂLEMİ OLAN TOPRAK. 

AMA DIŞIDA TOPRAK 

ÜSTÜNDE VE DIŞINDA 

İnsanın tezahürü, açılımı âlem-i gaybtır. Menfi veya müsbet.

   Yani Cennet veya Cehennem. 

 

Nasıl ki: 
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Hayatın zemini var. Hayatın ortamı var .Hayatın tecelli etmesi için aynası var. 

Hayat hava gibi “HAY” sıfatı devamlı eser, vurur. Ortamı yani muhatabı 

aynadarlığa geçerse o hayat tezahür eder. Yoksa hayatın tecellisi baharda 

oluyor, kışta olmuyor fikri yanlış. 

 

 

 

 

 

Nasıl ki mana yüklü kelâm; dimağın 7 mertebesinde, kalpte, vicdanda, ruhta, 

sırda vs’lerde açılımı olduğu gibi, ağaçta çekirdeğin açılımı+ bir gıda-i insanında 

açılımı vücuddur. Yani bir balığı yersin. Vücudun tümünü besler.                                      

Bir şeyden her şey. O zaman o bir şeyin açılımı tırnak+ saç+ mide vs vs’ler.                   

Aynen bu misaller gibi insanda âlem-i misal +âlem-i ervah+…ların açılımıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Âlem-i gaybın da Dünya ve insan şeklindeki terşşuhu da  bir kablo ile bağlantılı 

şeklinde değil. Âlem-i gayb insan şeklinde toplanması, çekirdek olması tereşşuh 

şeklindedir. Bir bağlantı kablosuyla değil, fyuzat şeklindedir.  

 Soğanın çekirdek merkezli hakikatı      

 katman katman açılımı da  temessül şeklindedir. 

   

HAY 

Hayat  devamlı vurur, tecelli 

eder.Yani hava devamlı var. 

İnsan nefes  alıp-vermezse  

ölür. Ölen nefes alıp- vermez. 

Niye nefes alıp- vermez?   

Hava olmadığından mı? Hava 

olmadığından mı öldü?          

Hayır. 

Hem nasıl ki çekirdeğin açılımı 

intişarla değil.                                           

Kabloyla hakikatını ağaca açmıyor. 

Yani çekirdek (S:610)’ daki gibi.                

Bir vasıta ile, bir kablo ile vs’lerle                                                         

açılımı olmuyor.                                  

Temessül oluyorsa+ Güneş aynaya                                             

vurması,  ağaçlara vurması ve de  

gezegenleri   tutmasını yaparken    

arada bir bağla yapmıyor. 
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ŞİMDİYE KADAR ANLATILAN; İNSANIN RUH CEVHERİNDEKİ                              

İSTİDAT- KABİLİYET NOKTASINDA  

AMA İNSANIN RUHUDA: 

 ZÂT     M. ZÂTİYE       Ş. ZÂTİYE        SIFAT        ESMA        MEC’UL 

                                                                                                     

 TEREŞŞUH NOKTASINDAKİ ÇEKİRDEKTİR. Benim M. Zâtiyem diye açığa 

çıkaran “ZÂT” makamı olduğu gibi. Benim ruhum diye sahiplenip açığa çıkaran 

ve açığa vuran da insanda “ENE” dir. Bu mevcud-u hakiki değil, vâhid-i kıyasî.  

“Tâ ki o ene, bir vâhid-i kıyasî olup, evsaf-i rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet 

bilinsin.Fakat vâhid-i kıyasî,bir mevcud-u hakikî olmak lâzım değil. Belki 

hendesedeki farazî hatlar gibi, farz ve tevehhümle bir vâhid-i kıyasî teşkil 

edebilir. İlim ve tahakkukla hakikî vücudu lâzım değildir.” (S:536) 

Burada çok ama çok müthiş kanuniyetler var. Mevzumuza  karınca kaderince 

bakalım: 

Daha önce geçmişti ki:  

EVSAF-İ  ULUHİYET    =    SIFATLARIN CEMi’ 

EVSAF-İ  RUBUBİYET      =    ESMALARIN CEMİ’ 

Burada: “İlim ve tahakkukla hakikî vücudu lâzım değildir.” Yani ilimle 

yapılamaz. İlimle açığa çıkarılamaz. Yani ilim ona had çizip sahiplenemez. 

Niye? Çünki bu “ene” ilim mertebesinden daha merkezde, daha arkadaki. Zaten 

ilmede sahip çıkan o. Yani ilmim. Benim ilmim. Demek ilmin arkasında. İlmin 

arkasını nasıl anlayıp sahip çıkabilir? İlim tezahürdür .                                    

Kaynağını kavrayamaz ki. İlmin kaynağı: 
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   Burada ilmin arkasında ki:  Ş. Zâtiye. Onun arkasındaki M. Zâtiye. Onun 

arkası Zât-ı Zülcelal(cc). İnsan kendisini aşamadığı gibi ilimde kendini aşıp 

menbaının, menbaını bilemez.         

 Bizim “ene” de Zât-ı Zülcelal’in (cc) âyinedarlık makamında.              

Vâhidiyet ve ehadiyet makamı.Yani âyinedarlık makamıdır ene.    

  Benim ruhum deyip, sahiplenen odur. Benim enem diyemez.                       

Çünki “benim” diyen zaten “ene”dir. Bundan daha öteye sahiplenme makamı 

yoktur. İnsanın bu tarafı da  o makamların TEREŞŞUHU tarafı veya açılım 

tarafı. (kusurlarım ilahi var. Cenab-u Hak(cc) niyetime göre muamele edip, 

affetsin ve affına sığınıyorum. AMİN) 

“Evet fıtratta, ezcümle âlem-i suğra olan insanda, fenn-i menafi'-ül a'zânın 

şehadetiyle sabit olan adem-i israf gösterir ki: İnsanda olan istidadat-ı 

maneviye ve âmâl ve efkâr ve müyulatının adem-i israfını isbat eder.”   

        (RN-Muhâkemat/168) 

Burada da “ istidadat-ı maneviye ve âmâl ve efkâr ve müyulatının adem-i israf ” 

Bir şeyin israfı veya adem-i israf mahluklar için geçerli. İlmi vücutlar için 

geçerli değil. O zaman bunların israf edilmeyeceğini  söylüyorsa bunlar 

mahluktur, vücud-u haricîleri vardır. Demek: 

        istidadat-ı maneviye  

        âmâl  

        efkâr   

       müyulat 

 

Nasıl ki maddi istidad var.Bu istidadlar olmazsa araba bile 

kullanamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Sergilediğimiz fiiler bu maddi 

istidatlarımızın tezahürleridirler. Manevi istidadlarda  manevi âlemde 

yürümektedir ki;  sırr-ı sırra ermek için, âlem-i gaybı dolaşır.                               

(ASM) âhirete , dünyada iken gitmiş dolaşmış. Geylaniler, arşa kadar seyr-ü 

süluk-u ruhaniler  vardır. Âmal da, efkâr da, müyulatta böyle .                            

İnsan, âlem-i şehadet ve gaybın tereşşuhatıdır. 

Bunlar israf edilmeyeceğine göre                        

bunlar mahlukturlar ve                                          

vücud-u haricîleri vardır.                                      

Vücud-u haricîleri olmayanın                                 

israfı da olmaz. 
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O âlemlerin insanın açılımıdır. O zaman o âlemlerin insanda bir şubesi bir 

hakikatı, fihristesi, çekirdeği vardır. Bu çekirdeği açıp inkişaf ettirmektir ki                   

içi içinde. “Fîhi Mâ Fîh” yani içi içinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçi içinde. Dışı içinde.           

İçi dışarıda.                      

Dışı dışında. Güneş camın 

içinde.                                 

Dışı dışında. Dışı içinde.  

İNSAN 

KÂİNAT 

KÂİNAT 

ALLAH(CC) 

İNSAN 

KÂİNAT 

İNSAN 

İNSAN 

ALLAH(CC) 

ALLAH(CC) 

KÂİNAT 

İNSAN, KÂİNATTA. 

KÂİNAT, İNSANDA. 

ALLAH(CC), İNSANDA. 

İNSAN,  ALLAH ’TA (CC) 

ALLAH (CC,) KÂİNATTA.  

KÂİNAT, ALLAH’TA (CC) 

ALLAH(CC) 

Başka bir noktadan insan: 
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Hem yukarıdaki manayı teyid noktasında: 

 “Hem yine insanda hadsiz cihazat-ı maneviye aletlerini yerleştirmiştir.”  

           (B.Mes:423) 

Ve hem: “Amma hayat-ı maneviye cihetinden öyle bir şecere-i bâkiye 

hükmündedir ki,âmâlinin dalları tâ ebede kadar uzanmış, gidiyor.”(B.Mes:452) 

Manevi cihazların da vücud-u haricîsi olduğu ve mahluk olduğu.  

İkinci metinde ise; “tâ ebede kadar uzanmış gidiyor.” Bu gibi tabirler R. Nur 

Külliyatında çok geçiyor. Burada da uzanan var. Uzanılan var.                           

Cennet- Cehennem mahluktur. Elbette onu isteyende mahluktur. O da hayat-ı 

maneviyedir. Hayat-ı maneviye de insanın ruhuna yüklenenin tümüdür. İmanda 

mahluktur. Zira:  

“İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi 

tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur.”

         (RN-İşârât-ül İ'caz/41) ve 

İman, Sa'd-ı Taftazanî'nin tefsirine göre: "Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun 

kalbine, cüz'-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur."   

                  ( RN-İşârât-ül İ'caz/42) 

“Ve keza iman, Şems-i Ezelî'den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi; saadet-i 

ebediyeden de bir parıltıdır.Ve o parıltı ile, vicdanında bulunan bütün emel ve 

istidadlarının tohumları, bir şecere-i tûba gibi neşv-ü nemaya başlar,ebed 

memleketine doğru hareket eder, gider.”                     (RN-İşârât-ül İ'caz/42) 

“İman nasılki bir nurdur,insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün mektubat-ı 

Samedaniyeyi okutturuyor. Öyle de, kâinatı dahi ışıklandırıyor. Zaman-ı mazi ve 

müstakbeli, zulümattan kurtarıyor.”                             (RN-Sözler/312) 

“İnsan, nur-u iman ile a'lâ-yı illiyyîne çıkar;”                (RN-Sözler/311) 

“İman hem nurdur, hem kuvvettir.”                                (RN-Sözler/314) 

 Gibi tabirler çoktur. Bununla da anlaşılan şu ki: İman verilmiş bir nimettir. 

Verilen nimet +nur+ kuvvet+ alet-i inkişaf ise mahluktur. Ama bu bizim 

bildiğimiz cins mahluk değil. Zâtından aksedendir. 
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“Şu kâinatta görünen ve bilinen bütün letaif, bütün mehasin, bütün kemalât, 

bütün incizabat, bütün iştiyakat, bütün terahhumat; birer manadır, birer 

mazmundur, birer kelime-i maneviyedir ki: Şu kâinatın Sâni'-i Zülcelal'inin lütuf 

ve merhametinin tecelliyatını, ihsan ve kereminin cilvelerini bizzarure, bilbedahe 

kalbe gösterir, aklın gözüne sokuyor.”                 (RN-Sözler/521) 

Antika kanuniyetler var. 

bütün letaif,                              

bütün mehasin,                               

bütün kemalât,                              

bütün incizabat,              

bütün iştiyakat,           

bütün terahhumat; 

O zaman mana: Sırf eşyaya yüklenen değil. Yani eşyanın mahiyeti ve 

hakikatı onun manasıdır. Sırf o tarafı yok. Başka tarafı da şu:                   

Hakaik-i nisbiye de manasıdır.Yani: (H2) bir manadır.(O2) bir manadır.(S) bir 

manadır. Bunların bir araya gelmesiyle ayrı bir mana ortaya çıkıyor (H2SO4) 

gibi. Sırf (H2SO4) çıkmıyor. Başka şekilde de bağlanabilir. O zaman başka 

mana tezahür eder. 

O zaman şöyle başka bir manada çıkıyor.(H2)bir manadır.(O2) bir manadır. 

(H2O) da bir manadır. Bu suyu kastetmekte ayrı bir manadır ki biz bu 

manaya terahhumât ( acımalar) diyoruz. Bu (H2O) mideyle karşılaşması 

ayrı bir manadır. Kanla ayrı bir mana vs vs’lerle  bulunmalarında  ayrı bir 

mana sergiliyor. Bu hakikatı “kalbe gösterir” demek bu manaları gören göz 

kalptir. Kalpten kör olanlar göremezler. “aklın gözüne sokuyor” aklında bu 

manaları değerlendirecek dokümanları yoksa yine göremez aklı. 

“Esma-i mütecelliye-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri, cihazat-ı 

maneviyelerinin mizanlarıyla tartıp bilmek makamında, tenzih ve takdis ve medih 

vazifesine başladılar.”                                         ( RN-Nur'un İlk Kapısı/75) 

Tartan var.          

 Tartılan var.          

 Tartılanı bilen var. 

 

birer manadır,                                  

birer mazmundur,      

birer kelime-i 

maneviyedir  

Bu üçünü                         

aynı manada 

kullanıyor. 
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“vahy ve ilhamlar gibi bütün tereşşuhat-ı gaybiye ve tezahürat-ı maneviyenin 

bir tek İlahın mabudiyetini ilân etmeleri;”  ( RN-Şualar/150) 

Mana kalpte yokken birden gelmesi demek ilham şunu isbat ediyor ki: 

a)İlham edilen                   

b)İlham olan (gelen mana)        

c)Gelenin geldiği âlem.     

        İlhamlar âlem-i mananın tereşşuhatı , izleri oluyor. Hiçlikten varlık 

çıkmayacağına göre. Varlık;  varlığın delili, ispatıdır. Gölge olsun, kütle 

olmasın. İz olsun eşya olmasın. Ses olsun madde olmasın .Koku olsun menbaı 

olmasın muhal olduğu gibi mana olsun ve gelsin de gelenin kaynağı olmasın, 

muhaldir. 

“çok yüksek ve çok geniş hakaika işaret ettiği ve hadsiz âlem-i ulviyenin ve 

nihayetsiz âlem-i maneviyenin bir nevi haritasına işaret ettiği için safi, 

meşgalesiz, arzî ve arzlılardan sıyrılıp yukarıya çıkan bir akıl lâzım idi.   

        ( RN-Barla Lâhikası/254) 

  Yukarıya çıkan akıl.Kendi bünyesinde terakki.                

Allah(cc)’a  akılla yani dimağla alakalı bütün esma, sıfat, şuunat, mahiyet ve 

zâtın tecellisine muhatap olmak.  O hakikatlar devamlı tecelli ediyor. Eğer bu 

tecelliye muhatap olup, onun envârının bir cilvesine mazhariyetle …..                          

o hakikatın menbaına kadar seyr-ü sülûk-ü ruhanî tarikatçıların tabirince                

“sırr-ı sırra” ermek. 

“hadsiz âlem-i ulviyenin ve nihayetsiz âlem-i maneviyenin” derken            

kendi bünyelerinde nihayetsiz tecelli olduğu için nihayetsiz makamat vardır. 

“Evet şu kâinatta insan bir fihriste-i câmia olduğundan, insanın kalbi binler 

âlemin harita-i maneviyesi hükmündedir.”            ( RN-Mektubat/443) 

Harita aslının küçültülmüş şeklidir. Yani şeklen bitamamiha 

benzemez ama oradan haber verir. Kuvve-i hayaliye, âlem-i 

misalden olduğu gibi.İnsanın ruh cevheri âlem-i şehadet ve 

gaybın haritasıdır. O âleme intikal edebilmek için küçük 

küçük karakollarıdır. İnsan o âlemlerin tereşşuhudur. 
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“Tarîkatın sırrını ve Mi'rac-ı Ahmediyenin (A.S.M.) sayesi altında kalb ayağıyla 

bir seyr ü sülûk-u ruhanî neticesinde; zevkî ve hâlî ve bir derece şuhudî hakaik-

i imaniye ve Kur'aniyeye mazhariyet olduğunu beyan edip,”  (RN-Mektubat/518) 

Şahsi kemalâtı seyr-u sülûk-u ruhanîyi anlatırken,  yani şahsi velayeti 

anlatırken  Ahmed kullanıyor ki: 

“Mi'rac ise, velayet-i Ahmediyenin (A.S.M.) keramet-i kübrası, hem mertebe-i 

ulyası olduğundan, risalet mertebesine inkılab etmiş. Mi'racın bâtını velayettir, 

halktan Hakk'a gitmiş. Zahir-i Mi'rac risalettir, Hak'tan halka geliyor. Velayet, 

kurbiyet meratibinde sülûktur. Çok meratibin tayyına ve bir derece zamana 

muhtaçtır. Nur-u a'zam olan risalet ise, akrebiyet-i İlahiyenin inkişafı sırrına 

bakar ki, bir ân-ı seyyale kâfidir. Onun için hadîste denilmiş: "Bir anda dönmüş 

gelmiş." ”           (RN-Sözler/562 )   

   Ve yine aynı sahifede: 

“Cenab-ı Hak, tecelli-i zâtıyla ve esma-i hüsnanın a'zamî mertebede, nev'-i 

insanın manen en a'zam bir ferdine, tecelli-i a'zam tezahür eder ki; bu tezahür 

ve tecelli, Mi'rac-ı Ahmedî (A.S.M.) sırrıdır ki; onun velayeti, risaletine mebde' 

olur.”                  ( RN-Sözler/562) 

Çok harika ve müthiş paragraf. Ben yalnız yukarıdaki paragrafa uygun onu 

açma noktasını alacağım ve geçmeden, 

“Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) Kamer'in açılmış iki nurani kanadı gibi; risalet ve 

velayet gibi iki nurani kanadıyla, iki ziyadar cenah ile, evc-i kemalâta uçmuş;     

tâ Kab-ı Kavseyn'e çıkmış,”        (RN-Sözler/589) 

İşte Mi'rac, o hayt-ı münasebetin gılafı ve suretidir ki: Zât-ı Ahmediye 

Aleyhissalâtü Vesselâm, o yolu açmış; velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş 

ve kapıyı da açık bırakmış.       (RN-Sözler/579)  

a) O kapıyı açık bırakmış. Hangi kapıyı? Risalet mi? Yoksa velayetle 

gidilen kapıyı mı?  

El cevap: Elbetteki velayetle gidilen kapı. Risaletle  gidilen  kapı 

kimseye  açık değil. Velayetiyle  herkes ruhen gidebilir. Ki Şeyh-i 

Geylani(KS) Arştaki  İsrafil(AS) azamet-i heykelini müşahede etmiş. Ne 

ile oraya kadar gitti? Elbette ki velayetiyle o kapı açık. 
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   Velayetle gitmiş. Niye o zaman peygamber değil miydi? Mirac nübüvvetten               

9 sene 2 ay sonra vuku buldu. O zaman da resuldü. Vahiy gelmişti. Niye risaletiyle 

denmiyor? Çünki eğer risaletiyle gitmiş olsaydı diğer resullerde gidecekti. Gidiş 

sebebi resul olursa onlara da  o kapı açılırdı. Velayetiyle olmuş çünki onun 

velayeti  hiçbir nebide yok. Çünki: 

 “Hem ism-i a'zama mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü  Vesselâm'ın bir 

âyette mazhar olduğu feyz-i İlahî, belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir

           ( RN-Sözler/349) 

Tasdik ediyor işte bu velayet tarafını. Ahmed (ASM) tarafıdır. Açık ve nettir. 

“       yolu açmış” demek yol var. Yolu açan var.     

   Yolun varlığı+ yolun manası=AHMED(ASM) dır. Önceki sahife bu 

manalarla dolu (17sahifede) 

“nev'-i insanın manen en a'zam bir ferdine, tecelli-i a'zam tezahür eder ki; bu 

tezahür ve tecelli, Mi'rac-ı Ahmedî (A.S.M.) sırrıdır ki; onun velayeti, risaletine 

mebde' olur.”          (RN-Sözler/562)  

işte mana ve maksat budur. Allah(cc) esma-i hüsnasını a’zam mertebede nereye 

tecelli ediyor? O tecelli ettiği yer Muhammed tarafı. Ortaya çıkanda Ahmed tarafı. 

“ve insanın istidadı ve cihazat-ı maneviyesi, başka bir bâki âleme ve ebedî bir 

hayata bakıyor..”          ( RN-Şualar/54) 

Âlem-i gayb ve şehadeti gören bir varlık dünyaya gelse ve insanın ruhuna  ve 

yaşadığı ortama baksa şunu diyecektir: Aaa acaip. Bunun burada işi ne, niye? 

Çünki bâkiye bakan bütün vasıflarıyla, bâkiyi isteyen fânide ne işi var. İnsan bâtın  

cihetiyle fâniyle hiçbir alakası yoktur. Fâniyle alâka yani cesedidir. Cesedinden 

harici hep oraya bakıyor. Olmayan şeyi istemeyeceğine göre…Nasıl ki: 

“nasılki a'zâ-yı insanîden midenin hakikatı ve ihtiyacatı, taamların vücuduna kat'î 

delalet eder;”        ( RN-Şualar/229) 

“hakikatı” derken çalışması, vasıfları, sıfatları hep gelecek.Yani daldakilere göre 

ayarlanmış, onu istiyor, onu bekliyor ve  ona uygun vasıfları ve tavırları var. Ve 

çalışması onu hazmına göre olması gösteriyor ki; mideyi yapan kâinata bakmış. 

Veya kâinatı yaparken insana bakmış. Ona göre ayarlamış. 

O 
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Hem insan niye beka istiyor? Cevabı ne olacak? Bekayı gözle görmedik, 

kulakla duymadık, hayal bile edemezken niye bekaya bakıyor insan?   

 Hem nasıl ki; iz olsun, kütle olmasın. Ses olsun menbaı olmasın. Mümkün 

olmadığı gibi, gölge olsun eşya olmasın mümkün değil.    

  İnsanın fıtratı da gölge gibidir. 

 Evet şu kâinatta insan bir fihriste-i câmia olduğundan, insanın kalbi binler 

âlemin harita-i maneviyesi hükmündedir.  RN-Mektubat/443 

O âlemlerin nümuneleri insanda var. Çekirdek mesabesinde olan o âlemlerin 

alametlerini inkişaf, inbisat edersek bizdeki çekirdek o âleme baktırarak 

temessül eder. O zaman insan-i mirac şu: Bizdeki nümuneleri  ile hakikatı olan         

o âlemler arasındaki  durum insanın terakkisi, uruc makamlarıdır.                

Mesela: Arş-ı A’zamın bizde numunesi ile arşa bakar. O âlemin bizdeki 

nümunelerin inkişafatı nisbetinde o âleme bakılır.  

“insanın mahiyet-i câmiasında akıl nasılki”            (RN-Mektubat/518) 

Akıl sıfatta kaynaklanmış. Mahiyet sıfata bakardı. Akılda oradan gelmiş.              

Çıkan akıl. Çıkan yer sıfat. Aynen şuna da benzer: Ağız, ağıza giren, ağızdan 

çıkan aynı yer. Fakat çıkanla giren arasında( yemekle, konuşmak )                                       

hiç alâkası yok, fakat ondan. 

“Ehl-i Cennet olan bir insan, hususan bütün duygularıyla ve cihazat-ı 

maneviyesiyle ubudiyet etmiş ve Cennet'in lezaizine istihkak kesbetmiş ise; 

herbir duygusunu memnun edecek, herbir cihazatını okşayacak, herbir letaifini 

zevklendirecek bir tarzda; Cennet'in herbir nev'inden birer mehasini gösterecek 

bir tarz-ı libası, kendilerine ve hurilerine rahmet-i İlahiye tarafından 

giydirilecek.”       (RN-Mektubat/385) 

1)Hususan bütün duygularıyla       

 2)Cihazat-ı maneviyesiyle        

 3) Herbir letaifini 

 -Her bir cihazını derken burun +kulak +dil vs organlar ve buna bağlı sinir 

yoluyla hissedilen lezzetler.                

-Her bir duygusu  deyince: Kuvve-i şeheviye +kuvve-i gadabiye ve kuvve-i 

akliye ve bununla alâkalı aklı ve kalbi hisler. 
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-Her bir letaifini derken de insanın mahiyet-i câmi’asında dercedilen letaiflerin 

zevk alması. Bunu: 

“insanın mahiyet-i maneviyesinin sîmasında dahi öyle bir sikke-i rahmet”   

          RN-Lem'alar/99 

Letaif işte bu sıfat noktasındaki mahiyet tarafımızdaki lezzetleri ihsas ediyor. 

Hem buradaki maneviyat , mahiyetin derunundaki  durumdur.                                    

Acaba şöyle  bir nokta-i nazar nasıl olur? 

HER BİR LETAİFİNİ = ŞUUNAT TARAFIMIZ 

HER BİR DUYGUSUNU= SIFAT TARAFIMIZ 

HER BİR CİHAZINI=ESMA TARAFIMIZ 

 

daki lezzetlere bakıyor.Çünki Mektubatın (24) ;                                                        

lezzet-i mukaddese +memnuniyet-i mukaddese+ şefkati mukaddesesi  şuunata 

nazırdır. Bizdeki de oradan geliyor. O zaman şefkat+ memnuniyet şuunata 

âyinedarlık yapıyor ve  oradan geliyorsa burada da letaif zevkini kullanıyor… 

Bunları letaif makamında kullanıyorsa  lataif;  şuunat  makamındaki bizdeki 

tezahürü. 

 “Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar; pekçok esma ve” 

şuunat-ı zâtiyeye işaret eder.”     (RN-Sözler/688) 

Bunlardan hangisi esmaya ve hangisi şuunata bakıyor?İşte aşağıdaki paragraf 

onu ayırt ediyor. 

“Hayat dahi, pekçok sıfâttan yapılmış bir hakikattır. O hakikattaki sıfatlardan bir 

kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısm-ı ekseri 

ise hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde 

kendilerini bildirirler.”          (RN-Sözler/675) 

Burada da duyguların sıfatların tezahürü. Yani duygular, sıfatlar tarafına bakıyor. 

Hissiyatta esma tarafına bakıyor. Dokunma duygusu, organ vasıtasıyla hisler 

lezzet alıyor bu da esma tarafına bakıyor. Şuunata bakan taraf ise ne duygu,           

ne de hissiyat tarafı. O letaif tarafıdır. 
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Kalpteki lezzet-i mukaddese+ memnuniyet-i mukaddesenin bizdeki tezahür yeri 

ve oradan tezahür eden letaiftir.   Netice o zaman:      

               LETAİF    =  ŞUUNATA 

                                       DUYGULAR =  SIFATA             Bakıyor (bak:48) 

ORGANLARA BAĞLI OLAN HİSLER  =   ESMAYA 

“Bu mana ile alakalı: Cennet bütün lezaiz-i maneviyeye medar olduğu gibi, bütün 

lezaiz-i cismaniyeye de medardır.”                          (RN-Sözler/497) 

-Buradaki lezaiz-i cismaniye; duygular+ hisler tarafı.  

    -Lezaiz-i maneviye; şuunatın tecellisi olan bizdeki letaif, kalpteki hisler tarafı. 

Mesela şöyle düşün: Şefkate muhtaç bir aciz çocuğa merhamet edip, zalimlerin 

elinden kurtarsan vicdanen ne kadar memnun olursun. İşte vicdandaki bu 

memnuniyet şuunatın tecellisi olan şefkatin lezzetidir. Çocuğu kurtarmanla  

dokunma hissin ve de duyguların lezzet almaz. Bu lezzet onların lezzeti değil.                

Mana derinliğindeki  lezzet. Mirac-i  insanî olan seyr-ü sülûk halinde lezzeti mana 

dünyası yani şuunatın âyinedarlığı alıyor. 

“esfel-i safilîn tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip, şükür ve fikir ve iman 

ve amel-i sâlih ile tâ a'lâ-yı illiyyîne kadar terakkiyat-ı maneviyeye mazhar 

olabilmesine işaret ediyor.”     ( RN-Mektubat/390) 

Burada terakkiyat-ı maneviyenin anahtarlarını söylüyor. Onlarda; şükür, fikir iman, 

a’mal-i sâlih ile o âlemler açılır. Şükürle manevi âlemlerin  o has tarafı açılır.             

Fikir ile manevi âlemin fikre has tarafı açılır ve hakeza. 

 

 

ŞÜKÜR FİKİR İMAN 
A’MAL-İ SÂLİH 

TERAKKİYAT-I MANEVİYENİN ANAHTARLARI: 
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“Demek iman, bir manevî tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor.” (RN-Sözler/17) 

Ve hem: “İnsan, nur-u iman ile a'lâ-yı illiyyîne çıkar; Cennet'e lâyık bir kıymet alır. 

Ve zulmet-i küfür ile, esfel-i safilîne düşer; Cehennem'e ehil (olacak) bir vaziyete 

girer. Çünki iman, insanı Sâni'-i Zülcelal'ine nisbet ediyor; iman, bir intisabdır. Öyle 

ise insan, iman ile insanda tezahür eden san'at-ı İlahiye ve nukuş-u esma-i 

Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür, o nisbeti kat'eder. O kat'dan san'at-ı 

Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur.”  (RN-Sözler/311) 

 Ve hem: 

“iman, Şems-i Ezelî'den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi; saadet-i ebediyeden de bir 

parıltıdır. Ve o parıltı ile, vicdanında bulunan bütün emel ve istidadlarının tohumları, 

bir şecere-i tûbâ gibi neşv ü nemaya başlar, ebed memleketine doğru hareket eder, 

gider.”          (RN-İşârât-ül İ'caz/42) 

 Burada müthiş kanuniyetler var: 

 1- “iman, bir manevî tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor.” 

Cennet nedir?                                                                                                            

Bir nokta-i nazarla; insanın istidad ve kabiliyet tohumlarının açılımıdır. 

(çekirdek ağaç gibi) 

O zaman iman: İnsanın ruhundaki istidad ve kabiliyetlerin mücmel ifadesidir. 

Hem iman: “Şems-i Ezelî'den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi; saadet-i 

ebediyeden de bir parıltıdır.” 

İnsan âyine-i sameddir. Onu mecrasında kullanırsa parıltı olarak kendini 

gösterir. Nurla, parıltı arasındaki durum: 

Parıltı; nurun ortaya çıkmış halinin bize tezahürüdür. Parıltı nurun vasfıdır.    

Karanın nuru. Allah’ın(cc) nuru. Nuru muhammedî (ASM). Nur-u iman vs bunlar 

hepsi nurdur fakat tezahürleri ışık manası gibi değil. Kimisi ahlâk, fazilet, 

kemalât, olgunluk vs. vasıflarla nurun olduğunu, imanın olduğunu anlıyoruz.     

Parıltı ille gözümüzü kamaştıran şiddetli ışık değil. 

Cennet âlemi, perdesiz esmanın tecellisi olduğuna göre.                                              

İnsan ise; esma anahtarlarını, yani numunelerini taşıyorsa. Nasıl ki kulak bir sıfatın 

açılımı ise, konuşmakta başka bir sıfatın açılımı. 
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İnsan ile kâinat veya insan ile Cennet veyahut insan ile Allah(cc) bunun gibi 

konuma haiz. 

İman nur ise, âhiretin parıltısı ise. Biri zarf, birisi mazruftur.                                       

O zaman insanın istidad+ kabiliyetin mecmuuna iman çekirdeği,                               

bunun tahrip edilmiş haline de küfür diyoruz. 

İnsandaki durum çekirdekteki gibidir. Nasıl ki çekirdekte; Ca, Na, O2, H2                        

4 unsur var.            

İNSANDAKİ RUH CEVHERİNDEKİ  4 VASIF:      

ZÎHAYATTIR , ZÎŞUURDUR ,  KANUN-U EMR , VÜCUD-U HARİCÎ SAHİBİ.                                                                               

HEM 4 KİTABA (ZEBUR, İNCİL, TEVRAT, KUR’AN) 

HEM EDİLLE-İ ŞERİYYE (4 TEMEL ÖLÇÜ) 

HEM 4 MELAİKEYE  (CEBRAİL (AS), MİKAİL (AS),     

               AZRAİL(AS), İSRAFİL(AS))                       RUHUN   

HEM 4 ULÜ-L AZM PEYGAMBERE  ( DAVUT(AS), İSA (AS),               4 VASFINA

         MUSA (AS), MUHAMMED (ASM)) 
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RUHUN DEĞİŞİK AÇILIMDA 4 VASFI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  “Demek iman, bir manevî tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor.” (RN-Sözler/17) 

Küfür örtmektir, saklamaktır . Küfür aynı zamanda istidad +kabiliyetlerin 

tezahür etmemesi yani ölümü demektir.Yani fıtratın zıddı. Zıd zıddını saklarmış. 

Olmamasıyla olan. Yapmamakla yapmak. Ortaya çıkarmamakla çıkan olduğu için 

“saklıyor” tabirini kullanıyor.Aydınlık olmadığı için karanlık olduğu gibi. Ademîdir. 

Ademî olunca ademî âlemleri olan (ülkesi) olan Cehenneme gidecek. 

Hem nasıl ki bazen çekirdekten ağaca, bazen ağaçtan çekirdeğe bakılır.                      

Nasıl ki  fitnevizyondaki bir manzara sığırı etkilemiyorsa, seni tahrik ediyorsa              

bu şu demektir: O açılım olan filmin manası (yani çekirdeği) sende var.                             

O film senin nefsindeki çekirdekleri oynatıyor, sarsıyor ki vücudun,                            

hâlin durumdan duruma giriyor. 

 

 

İRADE ZİHİN HİS 
L.RABBANİYE 

HAYAT AKIL HİS ŞUUR 

KANUN-U 

EMR 

ZÎŞUUR ZÎHAYAT 
VÜCUD-U 

HARİCÎ 

RUH CEVHERİ 
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“İnsan, nur-u iman ile a'lâ-yı illiyyîne çıkar; Cennet'e lâyık bir kıymet alır. Ve 

zulmet-i küfür ile, esfel-i safilîne düşer; Cehennem'e ehil (olacak) bir vaziyete 

girer. Çünki iman, insanı Sâni'-i Zülcelal'ine nisbet ediyor; iman, bir intisabdır. 

Öyle ise insan, iman ile insanda tezahür eden san'at-ı İlahiye ve nukuş-u esma-i 

Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür, o nisbeti kat'eder. O kat'dan san'at-ı 

Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur.”  (RN-Sözler/311) 

Buradan giden ve gelen canlı ve ruhludurlar. Yani an be an buradan oraya canlı 

ve ruhlu vücudumuz âlem-i mana, ervah, misal, Levh-i Mahfuz vs âlemlere 

gidiyor. Bu nasıl oluyor ki bir tek hakikat, hakikatını bozmadan müteaddid 

âlemlerde bulunabiliyor? Misal olarak: Güneş ve çekirdek. 

“Çünki vazifesi olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider, fakat onu gören 

her şeyin hâfızasında zahirî suretini ve herbir tohumunda manevî mahiyetini 

bırakıp öyle gidiyor.”        ( RN-Sözler/76)  

Bir çekirdek toprak altında iken aydınlık âleminde binlerce hakikatı bulunuyor. 

“Esma-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri, manevî cihazat mizanlarıyla 

tartıp bilmek makamında, tenzih ve medih vazifesine başladılar.”    

                  ( RN-Sözler/124)                    

 

Esma-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri; bir başka şeyle yani makamla 

bilinir. Yani esmanın bir üst tabakasıyla olur. Şöyle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

MEC’UL 
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RUH CEVHERİ       4 VASFI 

 

İSTİDAT+     

KABİLİYETLER                                

 

HİSLER, 

CİLVELER, 

NAKIŞLAR 

 

M. ZÂTİYE Ş. ZÂTİYE SIFAT ESMA MEC’UL ENE 

Burayı bir üst tabaka olan SIFAT ihata eder                

ve bilir. 
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O manevi cihazat ve mizanlar sıfatın tecellisi olanlardır.                                                                    

Bu tartmak makamı. Bunuda  bilen Ş.Zâtiye makamı. 

 



 

     Demonte edip, aslına getiriyoruz. Bu aslına gelen demonte edilen 

maddeleri, atomları gelecekte kullanabiliriz. Kalıp aynı kalıp ki elimizde.                         

(insanın 6 ayda bir değişiyor cismi) Model elimizde.                                                     

O zaman gelecek geçmişin tekrarı değil mi?  Evet.      

 O zaman geçmişi yaşıyoruz gelecekle. Değişimi (A)atomu değil de             

(B) atomu ile yaşıyoruz.        

 Değişen ne ? Ruhumuz. O da tekamül ediyor. Ruhtaki çekirdeğin 

inkişafı. Mazi olmuş ve hale gelecek istikbal atomları hep aynı mekanda. 

Mezardaki atom ve mezarlıkta kiraz ağacı. Gelecek insan vücudunun atomu 

da  mezarlıkta. Geçmişteki vücuttaki atomlarda mezarda veya o ağacın 

altındaki kazuratta . Değişen ne ki mazi diyoruz ona? (Bak:43) 

“Belki küfr-ü mutlaktaki manevî cehennemin dünyevî tazibinden kendini bir 

derece teselliye almak için”                  (RN-Emirdağ Lâhikası 1/203) 

 Lezzet ve elem dahildedir. Hariçteki ne elemdir ne de lezzettir.O bir “şey”dir. 

Haricin dahile yapmış olduğu sebebiyet noktasında dahilde ortaya çıkan, 

beliren veya ön plana çıkan hislerdir, duygulardır ve latifelerdir.  

“hikmet-i İlahiyenin dest-i inayetiyle beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu 

istidadat ve müyulatla şeriat-ı hilkatin farz-ül kifayesi hükmünde olan fünun 

ve sanayiin edasına bir emr-i manevî vermişken, sû'-i istimalimiz ile o 

istidaddan tevellüd eden meyle kuvvet ve meded verici olan şevki bu hırs-ı 

kâzib”  (RN-Muhâkemat/30) 

Mahiyet sıfatın tecelligâhı. Sıfata bakar. Burada ekmiş olduğu istidad var ve 

müyulat var. Meyiller yani istidadın fıtri yapısı manasına geliyor. Yani gözün 

yapılması ve ona bağlı olan duygu görmeye meyilli derken; fıtri yapısı 

demektir. Yoksa Kader Risalesindeki  “Cüz’-i ihtiyarînin üss-ül esası olan 

meyelan”  bu değil. 

“Mü'minin böyle manevî yaralarına tiryak ve merhem, Sünnet-i Seniyedir” 

          (RN-Lem'alar/75)     ve 

“Eğer o istidad çekirdeğini İslâmiyet suyu ile, imanın ziyasıyla, ubudiyet 

toprağı altında terbiye ederek, evamir-i Kur'aniyeyi imtisal edip cihazat-ı 

maneviyesini hakikî gayelerine tevcih etse; elbette âlem-i misal ve berzahta 

dal ve budak verecek”       (RN-Sözler/322) 
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“Şu âlemdeki mevcudatın herbiri kendine mahsus bir dil ile Hâlıkının 

vahdaniyetine ve Sâni'inin rububiyetine dair manevî sözlerini fehmetmektir.”  

           (RN-Sözler/128) 

“Hem şu kemalâtının âsârıyla, manevî cemalini size göstermek istiyor.” 

          (RN-Sözler/121)      

  Gibi çok tabirler var.        

   Her şeyi bilme ve usulü farklıdır. Allah(cc) gizli değil. Bizim 

dünyamızda gizlilik var. Bizdeki ölçüler olmayınca yani İnkişaf etmeyince  o gizli 

oluyor. Âma için şu bahar gizli ve karanlıklı olduğu için zâtında bahar şiddet-i 

zuhuruyla ortada. O aslında gizli değil. Biz ondan uzağız, o bizden uzak değil. 

İnsanlık dünyadakiler ne kadar açık fakat hayvanat, nebatat, camidat âlemi için 

ne kadar gizli. 

Yabancı bir insanın konuşmasını anlayamayan için onun konuşması 

gürültüden ibarettir. Ses dalgasından başka manası yok zanneder.  

 Mahlukun bittiği yerde vâcib kendini ihsas eder. Her zaman vâcib var fakat 

mümkin ona perde olmuş. Lamba ortadan kalkınca karanlık varlığını gösterdiği 

gibi. Aslında karanlık her zaman her yerde var. Aydınlık galip geldiği için 

görünmüyor. Eğer karanlık yok olsa o zaman aydınlık sonsuz olur.                           

Onu derecelendiren, karanlığın (zıddının) müdahelesidir.                                         

Bir şeyin zıddı olmazsa  o şey sonsuz olur. 

Vâcibin varlığına sebep aranmaz tıpkı soğuk ve karanlığa aranmadığı gibi. 

Soğuk ve karanlık niye var? Güneş olmadığı için. Bir şeyin zıddını kaldır ötekisi 

hemen ordadır. Mahlukatta, mümkini kaldır ortada vâcib kalır. Ona artık sebep 

aranmaz. Sebep aranmadığı için vâcibtir. Mümkin vâcibin aynasıdır. Bu 

mahlukat ya mümkindir( yaratılmış) veya vâciptir. İkisinin ortası olamaz. Bu 

mevcudat vâcib olamaz çünki imkan bırakmaz. Yani vâcib olabilmesi ezelî ve 

ebedî olması lazım. Ezeli olamaz çünki yapısı değişiyor. Madde maddelikten 

çıkıyor ve değişiyor. O zaman ezelî gidemez. O zaman sonradan olmuştur. 

Sonradan olanda manasını muhafaza edip, sonsuza gidemez. Çünki devamlı 

değişiyor. O zaman mevcudat mümkindir. Mümkin olması için vâcib zıddında  

olması lazım. Her şey zıddıyla vardır. Mümkin yaratılmış diyebilmek için yaratan, 

vâcib tarafın olması lazım. O zaman vâcib için onu kim yarattı denilemez.          

Çünki mümkinin vasfıdır yaratılmak. 
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Çünki mümkinin vasfıdır yaratılmak. Vâcibten mümkin çıkar tıpkı:                                           

Güneşten gölge çıktığı gibi. Gölgenin varlığı Güneşe bağlı.                                        

Gölgenin vasfı Güneşe tatbik edilmez, onu bağlamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

     Kaynak tecelli edilenlere bağlı olamaz. Mekan ve  maddeyi yapanın mekan ve 

maddeye  bağlı olması mümkün olmadığı gibi; onun vasıfları onda aranmaz. 

Nasılki; eşyayı yapmak ilmiyle eşyaya  bakarak eşyadan çıkarılan ilim farklıdırlar. 

Ağıza girenle, çıkan arasındaki farka bak. Yemek girer, kelâm çıkar. Aynı makam 

(aynı ağız). Dili yapmak ilmi ile kulağı yapabilme ilmi aynı değil. 

“Elbette o ehl-i dalalet ve sefahet yüzbin lezzeti ve zevki alsa da, yine o manevî 

bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar.”   ( RN-Sözler/143) 

Yani ruhun tâ derinliklerinde ve vicdanında azap duyan, diliyle baklavadan lezzet 

alsa bile vicdanındaki azap zail olur mu? Bu manada: 

S

Ü

T

U

N 

G

Ö

L

G

E 

GÜNEŞ 
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“sizin elinizden gelirse, beni vicdanen tazib ediniz! Ve illâ başka suretle azab, 

azab değil, benim için bir şandır!”     ( RN-Divan-ı Harb-i Örfî/10) 

Cesede taalluk eden lezzet veya elem his sahasında, duygular seviyesinde olur. 

Bunlar ne lezzettir, ne de elem. Esas olan vicdanda hissetmek ki letaif denilen 

Ş.Zâtiyenin bizdeki şubesinde oluyor.                                                                          

** Bu mana başka şu şekilde görünüyor:                 

Bir şeyin zıddı olmayınca ötekisi sonsuz oluyordu. Şirkten arınmış bir vicdan 

(şirkin çok çeşitlerinin çok mertebeleri var) sonsuzu tadar. Nasıl ki fâninin 

bittiği Cennette bakilik başlamış. Eksikliklerin bittiği yer Cennette sonsuz 

güzellik başlamış.Bu sonsuz güzelliği  biz peyderpey anlıyoruz. Nasıl ki eşyayı 

araştıran bilim adamı peyderpey, zaman zaman oradaki gizli hakikatları 

keşfeder. O hakikatlar zaman zaman konulmuyor. Yaradılışında konulmuş.            

Biz  o eşyanın manasını terakki ettikçe anlıyoruz. Oysa o mana vardı zaten.          

Biz o  manaya zamanla varıyoruz. Allah (cc) da böyle çok açık. Cennette sonsuz 

güzellik  var. Zaman zaman lezzetlene lezzetlene, bir an bir ana benzemiyerek 

sonsuza doğru lezzetlenmek  olacak.  Bir anda olmaz. İnsanın ruhu buna 

münasip değil.Allah(cc)’da böyle ilmelyakîn, âynelyakîn,hakkalyakîn. Aslında o 

son durumuyla mevcut. Biz onu seviyemizle biliyoruz.                                         

Demek perde seviyemizdir. Para, kadın,mal, nefis vs vs’ler onu anlamaya perde 

olmuşlar. Perde bizde, onda değil. 

“İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalb, ruh, hayal, hâfıza gibi manevî vücudlar 

da var.”         ( RN-Sözler/569) 

İnsanın ; atomundan başka onla bağlı olan ve olmayan hislerden tut duygular ve 

latifelere kadar, tâ M.Zâtiyemize kadar mertebelerin mücmel ünvanıdır manevî 

kelimesi ki; 

“Esma-i hüsnasının herbir isminde ne kadar gizli manevî defineler ve herbir 

ünvan-ı mukaddesesinde ne kadar mahfî letaif bulunduğunu, şu kâinat bütün 

mevcudatıyla gösterir.  (RN-Sözler/574) 

Bulunduğunu “şu kâinat gösterir.” Peki neresi gösteriyor? Nasıl gösteriyor? 

“Bu hayat-ıdünyevide dahi kalb,vicdan, ruh için manevî hastalıklar”  

          ( RN-Lem’alar/209) 
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Nasıl ki hastalık için ayrı bir fıtrat ve muamele gerekmiyor, sıhhat olması  

yetiyor. Soruluyor: Cennette şafi ismi nasıl tecelli edip, devam edecek?                                  

Şafi ism,i devamlı tecelli etmesiyle. Hastalık şafi ismi ortadan kalkınca olur.                     

Bir şey yapmak gerekmiyor. Bir şeyi çekince (sıhhati çekince) zıddı hemen 

tepesine biniyor. Burada da böyle. Kalbî, vicdanî, ruhî hastalıklarda; ruhî gıdalar 

verilmeyince zıddı arız olur. Başka bir şey yapmak gerekmiyor. 

“ve ruh dahi, hayatın hâlis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zâtıdır; öyle de 

maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) dahi, hayat ve ruh-u kâinattan 

süzülmüş hülâsat-ül hülâsadır.”         ( RN-Lem'alar/336) 

hülâsat-ül hülâsadır:Özün özüdür, ruhudur.Ruh hayatın cevheri tamam.  

MADDÎ VE MANEVÎ HAYAT-I MUHAMMEDİYE(ASM)= 

MADDÎ TARAFI “NUR” A BAKAR. 

MANEVÎ TARAFI “MANA”YA BAKAR. 

YANİ BİRİ KÂİNATIN ÇEKİRDEĞİ (HAYATI) 

DİĞERİ EŞYANIN ÜZERİNDEKİ MANA( RUHU)’DUR. 

BİRİ CESED, DİĞERİ RUHU. 

BİRİ KAP, DİĞERİ KABA KONULAN. 

 MANA TABAKALARINDAN 2 MANASI ŞÖYLE Kİ:  

                MADDÎ VE MANEVÎ HAYAT-I MUHAMMEDİYE(ASM) 

      Hayat  ve   ruh-u kâinattan süzülmüş hülâsat-ül hülâsadır.    

Maddî tarafı hayat-ı Muhammediye (A.S.M.)’a bakar. Kâinat’a yüklenen 

mana, ruh-u Muhammediyenin(ASM) açılımıdır.                                                     

Yani diğer bir tabirle :Hayat- ı umumiyenin çekirdeği                                           

Nur-u Muhammedi (ASM) onun açılımı bu kâinat.  

Bu mana: 

“Belki maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) -âsârının 

şehadetiyle- hayat-ı kâinatın hayatıdır ve risalet-i Muhammediye (A.S.M.)    
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şuur-u kâinatın şuurudur ve nurudur. Ve vahy-i Kur'an dahi, -hayatdar hakaikının 

şehadetiyle- hayat-ı kâinatın ruhudur ve şuur-u kâinatın aklıdır.   

Evet, evet, evet!..”      (RN-Sözler/109) 

 

       

 

 

  

 

 

Risalet-i ise; kâinata yükletilen mananın mücmel bir hülasasını da                        

risalet tarafı taşıyor. 

-Kâinatın vücudu ve hayat tarafı da Nur-u muhammedi (ASM)  tarafı taşıyor.         

-Kâinat büyük bir insan olsa hayatı; hayat-ı Muhammediye(ASM) olur.                             

Ve her bir insan bu hayatın efradı hükmünde. Nasıl ki  vücuttaki canlı hücrelerin 

bir araya gelmesiyle meydana geliyor. Her bir zîhayat da Hayat-ı Muhammedinin 

(ASM) efradı, yani hücresi gibidir. 

Maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye(ASM)        Hayat-ı  kâinatın hayatıdır.  

Risalet-i Muhammediye(ASM)         Şuur-u kâinatın şuurudur ve nurudur.  

            Hayat-ı Kâinatın ruhudur. 

Vahy-i Kur’anî dahi   

            Şuur-u kâinatın aklıdır.  

Vacib âlem 

Nur-u muhammedi (ASM) 

Mümkin                                   

âlem 
Madde-i hayat 
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“Ve vücud-u haricî gibi o vücud-u ilmî dahi, hayat-ı umumiyenin manevî bir 

cilvesine mazhardır ki, mukadderat-ı hayatiye, o manidar ve canlı elvah-ı 

kaderiyeden alınır.”        ( RN-Lem'alar/337) 

Vücud-u ilmî dairesinde mazi ve müstakbele bakan vücutların canlı ve 

ruhludurlar.Allah’ın (cc) isim ve sıfatları sırf âlem-i şehadete tecelli etmedikleri 

için oradakiler canlı ve ruhludurlar ki: 

“Yani nasılki âlem-i şehadet ve mevcud hazır eşya, intizamlarıyla ve neticeleriyle 

hayatdarlıkları görünüyor, öyle de âlem-i gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek 

mahlukatın dahi manen hayatdar bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u 

ilmîleri vardır ki; Levh-i Kaza ve Kader vasıtasıyla o manevî hayatın eseri, 

mukadderat namıyla görünür, tezahür eder.”                         (RN-Lem'alar/337) 

 

 

 

 

HAYAT 

   

NUR+ŞUUR+HİS 

                 

           

          

 

 

HAYAT 

 

ŞUUR+HİS 

 

 

                

 

 

 

MADDÎ HAYAT-I 

MUHAMMEDİ(ASM) 

RİSALET-İ 

MUHAMMEDİ(ASM) 

                            

VAHY-İ KUR’ANÎ 

MANEVÎ HAYAT-I 

MUHAMMEDİ(ASM)          

         

 

 

 

ESMA 

 

 

 

                           

M. ZÂTİYE  

 

İNSAN (ASM) KÂİNAT 
ALLAH(CC) 

Ş. ZÂTİYE 

ZÂT ENE 

 

ENE 

SIFAT 

 

AKIL AKIL 

 

RUH 

 

RUH 

 

KANUN 

(NUR) 

(MANA) 

İNSAN-I EKBER KÂİNAT-I SUĞRA 
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Levh-i kaza bize tarafı    ikiside canlı ve ruhlu sübut-i ilimleri vardır.

 levh-i kader gayb tarafı 

Hem burada şöyle bir nazarıda koyuyor gibi geliyor bana:   

 Manen hayatdâr birer vücud-u manevîleri        geçmiş ve gelecek        

  ruhlu birer sübut-i ilimleri vardır ki,            mahlukatın 

Hayatını kullanırken    vücud-u manevîlerini 

Ruhu kullanırken         sübut-i ilimlerini                 tabirini kullanıyor.   

İlim gaybda veya şehadette olsun, ortada görünmeyen bir hakikat.                  

Âdeta kâinatın ruhu gibi. Kâinatın her tarafı intizamıyla, nizamıyla ortada. Yani: 

Ortada görünen vücutlar ilmi görüntüleri, yani görünenler bir noktadan ilmin 

kendisidir. (Âma için her zaman ve her yer karanlıklıdır.)                                 

Mesela:Ağaca bakınca: Cisimleşmiş ilim veya cisimleşmiş hayat veya cisimleşmiş 

merhamet ve hakeza Lezzet+ menfaat körlüğü bizi kör ettiğinden göremiyoruz. 

“Görünür, tezahür eder”  tabiri Görünmeyen bir yazıya macun sürüldüğünde 

görünür, tezahür eder.Bunun gibi. Yani yeniden  yazılmıyor.                                          

Vardı üzerinden perdeyi kaldırılıyor.    

“Hem tevhid sırrıyla, şecere-i hilkatin meyveleri olan zîhayatta bir şahsiyet-i 

İlahiye, bir ehadiyet-i Rabbaniye ve sıfât-ı seb'aca manevî bir sîma-i Rahmanî ve     

temerküz-ü esmaî ve   

 deki hitaba muhatab olan zâtın bir cilve-i taayyünü ve اِيَّاَك نَْعبُدُ َواِيَّاَك نَْستَ۪عينُ 

teşahhusu tezahür eder. Yoksa o şahsiyet, o ehadiyet, o sîma, o taayyünün cilvesi 

inbisat ederek kâinat nisbetinde genişlenir, dağılır, gizlenir. Ancak çok büyük ve 

ihatalı, kalbî gözlere görünür. Çünki azamet ve kibriya perde olur, herkesin kalbi 

göremez. Hem o cüz'î zîhayatlarda pek zahir bir surette anlaşılır ki; onun Sâni'i, 

onu görür, bilir, dinler, istediği gibi yapar. Âdeta o zîhayatın masnuiyeti arkasında 

muktedir, muhtar, işitici, bilici, görücü bir zâtın manevî bir teşahhusu, bir 

taayyünü imana görünür. Ve bilhâssa zîhayattan insanın mahlukıyeti arkasında 

gayet aşikâr bir tarzda o manevî teşahhus, o kudsî taayyün sırr-ı tevhid ile, imanla 

müşahede olunur. Çünki o teşahhus-u ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve 

hayat ve sem' ve basar gibi manaların hem nümuneleri insanda var; o nümuneler 

ile onlara işaret eder.”  ( RN-Şualar/10) 
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Çok mükemmel ve harika parçadır. Fakat varılması, anlaşılması çok zordur. 

ZÎHAYATLARDA    =  ŞAHSİYET-İ İLAHİYE    

      = EHADİYET-İ RABBANİYE                       

       = SIFÂT- SEB’ACA SÎMA-İ RAHMANÎ    

      =TEMERKÜZ-Ü ESMAÎ 

     Yani mutlak ve muhit olan esma+ sıfat+ şuunat+ mahiyet ve Zât muayyen bir 

şahsiyette ona uygun bir şekilde bunları tecelli ettirip bir şahsiyetten şahsiyet 

vererek, mutlak ve muhitliktan çıkarıp bir  noktada, bir aynada tecelli edip ne 

olduğunu anlar durumuna geliyoruz ve  böylelikle  bize en büyük iyiliği yapmış 

oluyor. Mesela: Cemil ismi güzelleştirir. Mutlak ve muhit  olduğu için biz bunu 

anlayamayız.Bu ismi bir güle, bir çocuğa, bir güzel hasnaya veya bir yaprak ve 

çiçeğe tecelli ettirme ile mutlak ve muhitlikten çıkar bir noktada kendini gösterip 

terif eder. Bizde anlarız. O eşya âdeta esmanın+ sıfatın+…. Temerküz ettiği yerdir. 

Ve bu  temerküz ile bir şahsiyet kazanmış oluyor. (derecesine göre) Yani 

ŞAHSİYET-İ İLAHİYE ONDA GÖRÜNMESİYLE ŞAHSİYET KAZANIYOR.                                

BU NE DEMEKTİR?           

Kelimeye bak= “ cilve-i taayyünü ve teşahhusu tezahür ediyor” 

Taayyün-ü mutlak Allah’tır(cc)      kendisine uygun ve münasip şekilde. İşte 

teşahhus sahibi Allah’tır(cc) 

Bu manaya ayna olmak. Bu aynadarlıkla hem şahsiyet alıyorsun,                           

hem şahsiyetine ayîne oluyorsun. Hele 

“Ve bilhâssa zîhayattan insanın mahlukıyeti arkasında gayet aşikâr bir tarzda o 

manevî teşahhus, o kudsî taayyün sırr-ı tevhid ile, imanla müşahede olunur. Çünki 

o teşahhus-u ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basar 

gibi manaların hem nümuneleri insanda var; o nümuneler ile onlara işaret eder” 

          (RN-Şualar/10) 

  Çok garip ifade: 

Manevî bir teşahhus,              

                           kudsî taayyün 

tabirinde aciz olduğumuz ona layık ve  münasip                                     

bir tarzda kutsiyet hakikatına intikal ettiriyor. 
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İfade edemiyorum! Nasıl ki masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi, çekirdekten 

çıkan ağaç  çekirdeğe benzemediği gibi. Ondandır, ondan haber  veriyor fakat “O” 

değil. Ama.. 

“Hakikat-ı insaniyeye baktığı vakit, o câmi' mikyasta, o küçük haritacıkta, o doğru 

nümunecikte, o hassas mizancıkta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat'î ve şuhudî 

ve iz'anî bir vicdan, bir itminan, bir iman ile o sıfât ve esmayı tasdik eder. Hem çok 

kolay, hem hazır yanındaki âyinesinde, hiç uzun bir seyahat-ı fikriyeye muhtaç 

olmadan iman-ı tahkikîyi kazanır ve   

لهقهََّّاّلٰلهََّّاِن َّ ةََِّّعهٰلىَّااِْلْنسهانهََّّخه ْحٰمنََُِّّصوره الر   hakikî bir manasını anlar. Çünki Cenab-ı Hak hakkında 

suret muhal olmasından, suretten murad sîrettir, ahlâk ve sıfâttır.”    

     (RN-Emirdağ Lâhikası 1/146) 

İnsanın sima-i veçhesi rastlantı değil. Maddi ve manevi hâllerinin tezahür etmiş 

olduğu , göründüğü bir aynadır. Göz için (münafık bahsinde geçer) kalbin aynasıdır 

der. Surattaki bütün organ ve hâller  ve de renkler; ruh derinliklerinden bahsediyor, 

yukarıya çıkmış o sızıntılardır.(Bak:11 sh) şahsiyetindendir şahsiyetim. Hem: 

“sırr-ı vahdet ile kâinat öyle cesîm ve cismanî bir melaike hükmünde olur ki, 

mevcudatın nevileri adedince yüzbinler başlı ve her başında o nevide bulunan 

ferdlerin sayısınca yüzbinler ağız ve her ağzında o ferdin cihazat ve ecza ve a'zâ ve 

hüceyratı mikdarınca yüzbinler diller ile Sâni'ini takdis ederek tesbihat yapan İsrafil-

misal ubudiyette ulvî bir makam sahibi bir acaib-ül mahlukat iken ..............şirk ise, 

bu çok acib ve tam muti', hayatdar ve cismanî melaikeyi; camid, ruhsuz, fâni, 

vazifesiz, hêlik, manasız, hâdisatın herc ü merci altında”  (RN-Şualar/13) 

Hem insan, kâinat-ı suğra idi. Ve de kâinat insan-ı kübra idi. Burada kâinata 

“cismani yüz bin dilleri olan hayatdar cismanî bir melaike” diyor.   

 Eğer kâinat cismani bir melaike A=B ise      

      Kâinatta insan-i kübra olursa  B=C ise    A=C olur. 

 O zaman:                                                               

   KÂİNAT-I SUĞRA = İNSAN      A   A=D    

   KÂİNAT-I KÜBRA =MELAİKE  B   A=C    

             İNSAN-İ SUĞRA = SİMA         C       + B=D    

          A=B=C=D             İNSAN-İ KÜBRA = KÂİNAT    D
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KÂİNAT= YÜZBİN BAŞLI MELAİKE 

KÂİNAT=İNSAN-I KÜBRA 

MELAİKE= İNSAN-I KÜBRA 

MELAİKE =İNSAN                                

İNSANDA “ zâtın bir cilve-i taayyünü ve teşahhusü tezahür eder.” 

“Yoksa o şahsiyet, o ehadiyet, o sîma, o taayyünün cilvesi inbisat ederek 

kâinat nisbetinde genişlenir, dağılır, gizlenir.” 

Bunu bir noktada toplamalı ki anlayalım .Mutlak ve muhiti anlayamayız.                            

O zaman o nokta; kainatta dağılmış hakikatın  bir noktada  toplanmış hâli  

olmalı ki o da ehadiyet cilvesi oluyor.        

Onu görelim; oda “sîma-i insandır”. 

Suret-i Rahman da: Sirettir+ Ahlâk+ Sıfattır.                                                    

Burdaki siret lügat manasıyla değil, ruh cevheri manasında.                                                     

O zaman ruh cevheri+ ahlâk (hulklar)+ sıfat ise; bunların dışarıya kusuntusu, 

tezahürü de sima ise; yani bizatihi o değil, ondandır.  

NETİCE: Ruh cevheri+ Ahlâk+ sıfattan mürekkeb sima-i manevisi 

 

  

   +                      +                       

 

                                                                                                 

 İnsan-ı kübra olan kâinat büyük bir melaike ise; insanda kâinatın küçültülmüş 

modeli  olmak hasebiyle küçültülmüş melaike olur . Aynen “o” gibi olmaz ama 

ondandır. En iyisini Allah(cc) bilir. His dünyasında ifadeye de gelemez, gelmez. 

ALLAH(CC) EFLAK NAMINA TECELLİ ETTİĞİ (YERLERİ VE SANATLARI)’ Nİ  

 BİR NOKTADA TECELLİ EDİYOR .                                                                    

  O YERDE İNSANDA .                 

  İNSAN DA İNSANDA . 

 

 

RUH 

CEVHERİ 
AHLÂK SIFAT 

SİMA-İ 

MANEVÎSİ 
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        “Ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücud-u ilmîleri bulunan eşyaya        

vücud-u haricî vermek ve zahir bir ademden çıkarmak ise, bir kibrit çakar gibi 

veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için, 

gösterici bir maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya fotoğrafın 

âyinesindeki sureti kâğıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi gayet kolay bir 

surette Sâni'in ilminde plânları ve proğramları ve manevî mikdarları bulunan 

eşyayı, "Emr-i Kün Feyekûn" ile adem-i zahirîden vücud-u haricîye çıkarır.”    

          (RN-Şualar/24) 

“Onun ilminde suretleri ve vücud-u ilmîleri bulunan eşyaya vücud-u haricî 

vermek “           

 Demek ilim malûma tabi meselesiyle bu cümleyi izah edelim. Burada 

malûm mahlukatın vücud-u haricîsi değil. Niye burada ki vücud-u haricî, ilime 

bağlı? Orada bulunan suretleri ve vücud-u ilimlerine göre vücud alıyor.                    

O zaman bu mahlukat ilme  tabi. O zaman bu  ilim malûma tabi değil. Malûm 

ilme tabi. O zaman ilim malûma tabi denilen ifadeden başka ilim var.                       

O ilim malûma tabi. Yoksa burada bahsedilen ilim değil.                                           

O zaman bu ilim  Levh-i Mahv İsbattır.  Cevabı gelecek: 

“fotoğrafın âyinesindeki sureti kâğıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi..” 

 Burada da ilim âyine gibi. Malûm onda görünen eşya.                                                 

Onu vücud-u haricîye çıkarmak. 
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VACİB 

Şekil manasında değil.                          

Bunu netice veriyor.                                       

Ve de eflak hep bunda cem’ 

olmuş. Ağaçtan sağılan 

çekirdek gibi.                              

Eflakı, mümkinatı içine alan 

mahluk. 
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Ve de evet ve de: “emr-i kün feyekûn" ile  adem-i zahirîden vücud-u haricîye 

çıkarır.” 

Daha önceden de biliyoruz ki; eşyanın son hudut kapısı Levh-i Mahv  İsbattı. 

Oradaki ilmi vücutlara kudretin bir cilvesi olan kuvvetin,i vücud-u ilmiyeye sürer 

vücud-u haricîyeye çıkış dairesidir.O zaman  burada bahsedilen                        

LEVH-İ MAHV İSBAT İLMİ DAİRESİDİR.                                                                                    

BU İLİM; LEVH-İ MAHV İSBATSA, MALÛMDA LEVH-İ MAHFUZ OLUYOR .                           

LEVH-İ MAHV İSBAT  LEVH-İ MAHFUZDAN GELİYOR. 

“gayet kolay ve sühuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye 

sürer, o şeye vücud-u haricî verir;”                       (RN-Lem'alar/240) 

İşte bu makam levh-i mahv ve isbattır. İzahı şu; 

“yani kaderin hükmüyle ve düsturu ile kudret-i İlahiye, icad-ı eşyada her biri 

birer âyet olan silsile-i mevcudatı, "Levh-i Mahv-İsbat" denilen zamanın sahife-i 

misaliyesinde yazıyor, icat ediyor, zerratı tahrik ediyor.    

Demek harekât-ı zerrat; o kitabetten, o istinsahtan; mevcudat âlem-i gaybdan 

âlem-i şehadete ve ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekâttır. 

Amma "Levh-i Mahv-İsbat" ise, sabit ve daim olan Levh-i Mahfuz-u A'zam'ın 

daire-i mümkinatta, yani mevt ve hayata, vücud ve fenaya daima mazhar olan 

eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki, hakikat-ı zaman 

odur.”                 (RN-Sözler/548) 

“Yazıyor”  Levh-i Mahfuzdan Levh-i Mahv- İsbata yazıyor.    

 “âlem-i gaybdan âlem-i şehadete ve ilimden kudrete geçmelerinde  

 bir ihtizazdır,”      (L:240)  

“ilimden kudrete”          

 “kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer,                

  o şeye vücud-u haricî verir;” (L:240)  

         Demek buradaki ilim;   LEVH-İ MAHV –İSBATTIR. 
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Şimdi bunu Latif Nüktedeki ilim- malûm meselesiyle durumu: 

“İnsanın âyine-i fikrindeki malûmatın dahi iki vechi var: Bir vecihle ilimdir ve 

bir vecihle malûmdur. Eğer zihni o malûma zarf yapsak, o vakit o malûm 

mevcud-u  zihnî bir malûm olur; vücudu ayrı bir şeydir. Eğer zihni o şeyin 

husulüyle mevsuf yapsak, zihne sıfat olur; o şey o vakit ilim olur, bir vücud-u 

haricîsi vardır. O malûmun vücudu cevherî dahi olsa, bunun gibi arazî bir 

vücud-u haricîsi olur.   

İşte bu iki temsile göre; kâinat bir âyinedir, herbir mevcudatın mahiyeti de bir 

âyinedir. Kudret-i ezeliye ile icad-ı İlahîye maruzdurlar. Herbir mevcud bir 

cihetle Şems-i Ezelî'nin bir isminin bir nev' âyinesi olup bir nakşını gösterir.”   

         (R-Latif Nükteler/82) 

-Âyine-i Fikir. 

-Fikirde görünen malûm aynada görünen  Güneşle   

  mukayese ediliyor. 

-  VÜCUDLAR 
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                                 (Bak:107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÛM: Bilinen, belli olan. 

Aynayı zarf saysak:O vakit”malûm zihni bir malûm olur. Bu malûm fikir 

aynasından ayrı bir şeydir. Ve mevcuddur. 

Eğer zihni o malûmla mevsuf saysak: O zaman zihne sıfat olur. Sıfat da ilimdi.                    

İlim olur. Bir vücud-u haricîsi vardır. 

 

GÜNEŞ                                   

1. VÜCUD 

2. VÜCUD                           

MÜNBASİT                           

AKSİ 

4.                               

VÜCUD 

KÂĞIT 

AYNA VEYA                           

FİKİR AYNASI 
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MÜNBASİT: İnbisat eden, yayılan, yayılmış. 

1.Vücud: Ayine içindeki Güneş’in vücud-u misalisî var. 

2.Vücud:Ayineyi zinetli boyalayan münbasit aksinin dahi arizî vücud-u haricîsi var. 

3.Vücud:Resime intikal eden suret-i şemsiyenin dahi ayrı ve arizî bir vücud-u 

haricîsi var. 

ARAZ: Zâti  olmayan hâl ve keyfiyet. Her hangi bir cevherin varlığı için zarurî 

olmayan vasıf. Misal:Şekerin beyaz rengi şekerin varlığı için zaruri değil. 

Öteki taraftan: “ İşte kader, ilm-i ezelîden olduğu için; ilm-i ezelî, hadîsin tabiriyle 

"Manzar-ı a'lâdan, ezelden ebede kadar herşey, olmuş ve olacak, birden tutar, 

ihata eder bir makam-ı a'lâdadır." Biz ve muhakematımız, onun haricinde olamaz 

ki, mazi mesafesinde bir âyine tarzında olsun.”                             (RN-Sözler/467) 

“Belki ezel; mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir                       

âyine-misaldir.           (RN-Sözler/466) 

                                                                                                   

EZELDEN                    EBEDE KADAR 

           

  

 

 

 

 

 

 

            

 

MAZİ HÂL İSTİKBAL 

EZEL ÂYİNESİ 
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EZEL: İSİMDİ.         

  İLMİDE SIRALARSAK: 

İLM-İ MUHİT- İ EZELÎ          SIFAT                                         

         İLMİ EZELÎ        ESMA                                              

   KANUN -U İLMÎ         MECÛL                            

      DAİRE-İ İLİM          LEVH-İ MAHFUZ      

  KALIB-I İLMÎ VEYA  MİKTAR-I KADERÎ         LEVH-İ MAHV İSBAT  

  LEVH-İ EZELÎ          LEVH-İ MAHFUZDUR.    

  VE BUNUN DEFTERİ  LEVH-İ MAHV İSBAT’TIR. 

“Ve o âyine-i ilmindeki herşeyin suretine ve plânına göre kolayca herbir şeyin 

zerreleri o kalıb-ı ilmî içine yerleşir, muntazaman vaziyetlerini muhafaza ederler. 

Eğer etraftan zerreleri toplamak lâzım gelse de, ilmî kanunların ve kudretin ihatalı 

düsturları cihetiyle; o zerreler, kanun-u ilmî ve sevk-i kudretî ile bağlanmaları 

haysiyetiyle muti' bir ordunun neferatı gibi muntazaman kanun-u ilmî ve sevk-i 

kudretî ile gelip o şeyin vücudunu ihata eden kalıb-ı ilmî ve mikdar-ı kaderî içine 

girip kolayca vücudunu teşkil ederler.  Belki âyinedeki aksin fotoğraf vasıtasıyla 

kâğıt üstüne vücud-u haricî giymesi veyahud görünmeyen bir yazı ile yazılan bir 

mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi gibi, Ferd-i Vâhid'in ilm-i 

ezelîsinin âyinesinde bulunan mahiyet-i eşya ve suver-i mevcudata gayet 

sühuletle, kudret onlara vücud-u haricî giydirir ve âlem-i manadan âlem-i zuhura 

getirir, gözlere gösterir.”        (RN-Lem'alar/322) 

“bir ilm-i ezelînin dairesinde, plânları ve mikdarları taayyün eden mevcudat-ı 

ilmiyeyi göze göstermeyen bir ecza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı 

göstermek için sürülen bir ecza misillü, gayet kolay o madumat-ı hariciye olan 

mevcudat-ı ilmiyeye vücud-u haricî vermeyi o kudret-i ezeliyeden uzak görmek ve 

icadı inkâr etmek;”           (RN-Lem'alar/194) 

Burada da:            

   İLMÎ EZELÎ       ESMA MAKAMI       

  DAİRESİNDE       LEVH-İ MAHFUZ MAKAMI    

  MEVCUDAT-I İLMÎYE VE YA KALIB-I İLMÎ  VEYA MİKTAR-İ KADERÎ      

             

       LEVH-İ MAHV İSBAT MAKAMI  
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“O Kadîr – i Ezelî’nin öyle de; o Kadîr-i Ezelî’nin ilm-i muhitinde,herşeyin suret-i 

mahsusası bir mikdar-ı muayyen ile taayyün ediyor. O Kadîr-i Mutlak emr-i Kün 

Feyekûn ile, o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle, o yazıya sürülen ecza gibi, 

gayet kolay ve sühuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i 

ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u haricî verir; göze gösterir, nukuş-u hikmetini 

okutturur.”        ( RN-Lem'alar/240) 

Burada da : 

 İLMÎ MUHİT =  SIFAT MAKAMI  

Eşya en son Levh-i Mahv İsbatta ilmi kalıb olarak bulunur. Ve buradan               

vücud-u haricîyeye çıkar .O zaman : 

Mahiyet-i ilmîye, Levh-i Mahv  İsbat makamıdır. Toparlarsak: 

    MEVCUDAT-I İLMİYE=KALIB-I İLMÎ= MİKTAR-I KADERİ=MAHİYET-İ İLMÎYE 

                                          

              LEVH-İ MAHV VE İSBAT 

Başka makamda: “Ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücud-u ilmîleri 

bulunan eşyaya vücud-u haricî vermek ve zahir bir ademden çıkarmak ise, Bir 

zîhayatın vücudunu teşkil etmek için ilmî, kaderî birer manevî kalıb hükmünde 

bir mikdar-ı muayyen içine girerler, dururlar.”     ( RN-Şualar/24) 

Bu tabirde Levh-i Mahv İsbatın  

Yine bunları da eklersek:  

Mevcudat-ı İlmîye, Kalıb-ı İlmî, Miktar-ı Kaderî, Mahiyet-i İlmîye, 

 Miktar-ı Muayyen, Vücud-u İlmî, Levh-i Mahv İsbat Makamı 

Bu tabirler Külliyatın herhangi  bir yerinde görünürse    

  hemen Levh-i Mahv İsbat makamı şablonu hatıra getirilmeli.  

 O manada düşünülmeli. 
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Evet  “âyinedeki aksin fotoğraf vasıtasıyla kâğıt üstüne vücud-u haricî giymesi”  

Bu aynadaki akisteki şekil Levh-i Mahv ve isbat Makamı.             

Kağıt üstüne intikal eden resim atom seviyesi               

Latif Nüktelerdeki misalin hakikatı. 

“Kanun-u Rububiyet, Kanun-u Kerem, Kanun-u Cemal, Kanun-u Rahmet, Kanun-u 

Hikmet, Kanun-u Adl, Kanun-u İhata-i ilmî gibi pekçok muazzam kanunların 

görünen uçları arkalarında birer İsm-i A'zam ve o İsm-i A'zamın tecelli-i a'zamını 

gösteriyor.”              ( RN-Sözler/557) 

Burada da: MEC’UL(KANUN MAKAMINDA) İLMÎ ZİKREDİYOR. O ZAMAN BUNUN 

ARKASINDA  ESMA VARSA Kİ MEC’UL ARKASI ESMADIR.                                                  

O ZAMAN KANUN-U İLMÎ MEC’UL MAKAMIDIR. 

“Kader, ilim nev'indendir. İlim, malûma tâbidir. Yani nasıl olacak, öyle taalluk 

ediyor. Yoksa malûm, ilme tâbi değil. Yani ilim desâtiri; malûmu, haricî vücud 

noktasında idare etmek için esas değil. Çünki malûmun zâtı ve vücud-u haricîsi, 

iradeye bakar ve kudrete istinad eder. Hem ezel; mazi silsilesinin bir ucu değil ki, 

eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki 

ezel; mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir âyine- misaldir. Öyle 

ise, daire-i mümkinat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül 

edip, ona ezel deyip, o ezel ilmine, eşyanın tertib ile girmesini ve kendisini onun 

haricinde tevehhüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir.”    

      ( RN-Sözler/466)    (Bak: 55) 

Burada ki Kader Levh-i Mahv İsbat Makamındaki ilimdir. Malûm da Levh-i Mahfuz 

Makamıdır. “Nasıl olacak,öyle taalluk  ediyor”                                                         

Nasıl olacak Levh-i Mahfuz’dur. Burada sonradan bilme yoktur. Olmuş, olacak, 

vücuda gelmiş, gelmemiş, vücuda gelecekler şartları tahakkuk etmediği için 

vücuda gelmemiş olanlarda Levh-i Mahfuzda. Mümkinat namına ne varsa hepsi var. 

“öyle taalluk ediyor” buda Levh-i Mahv İsbattır k:     

 Miktar-ı ilmî= Vücud-u İlmî= miktar-ı kaderi= kalıb-ı ilmî= mevcudat-ı 

İlmîye=mahiyet-i ilmîye gibi tabirlerle yad ediyor. 

“Yoksa malûm, ilme tâbi değil. Levh-i mahfuz, Levh-i Mahv İsabat’a tabi değil. 

Yani ilim desâtiri; malûmu, haricî vücud noktasında idare etmek için esas değil.” 
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İLİM DESATİRİ    =  LEVH-İ MAHV İSBAT  

Malûmu, vücud-u haricî noktasına çıkaran kudretin cilvesi olan kuvvetini           

mahiyet-i ilmiyeye sürer vücud-u ilimden vücud-u haricîyeye çıkarır. 

MAZİ       LEVH-İ MAHFUZ MAKAMI Kİ; İLM-İ EZELÎDİR. 

HÂL       BUNUDA İHATA EDEN                  BU ESMA MAKAMI 

İSTİKBAL   

 

Bir de şu “yani nasıl olacak” bununla aşağıya bak. “ezel,mazi ve hâl ve 

istikbali birden tutar” 

OLACAK ,  İSTİKBALE  BAKAR      

 HÂL , LEVH-İ MAHV İSBATA BAKAR. HEM :   

MAZİ +   

HÂL +    (3’ünü ihata eder , abluka eder makamda 

İSTİKBALİ         İLM-İ EZELÎ MAKAMI) 

Ve hem: 

MAZİ+ İSTİKBAL                 İMAM-I MÜBİN MAKAMI  

HÂL                  KİTAB-I MÜBİN MAKAMI 

“Nasıl olacak” istikbal makamı olduğu için İMAM-I MÜBİN MAKAMI. 

MAZİ                          HÂL                            İSTİKBAL                      

(Bilinmiş, olmuş)             (Biliniyor, olacak)        (Bilinecek, olacak) 

 

            LEVH-İ MAHFUZ MAKAMI 

MAZİ, İSTİKBAL          İMAM-I MÜBİN      

   HÂL         KİTAB-I MÜBİN 
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 Yukarıya tekrar dönüp: “Kader ilim nev’indendir”                                                                                          

Misal: Zîhayat mahlukat içinde koyun türü bir nev’dir. İnsan türü bir nev’ dir. 

Elmalar bir nev’dir ve hakeza. O zaman zîhayatlar içinde insanlar bir nev’ ise 

HASAN insandır. Ayşe bir insandır. Ve zîhayat içinde insan nev’inin 

efratlarındandırlar. Recül - ve müennes de bu  nev’in içinden farklı tabakaları. 

Cahili-alimi, kadını-erkeği, köylüsü-şehirlisi vs tabakalara ayrılır. Buda bunun gibi. 

İlim bir nev’dir. Komplenin ismi. Yani:                                      

İlm-i muhit-i ezelî - ilm-i ezel î- kanun-u ilmî - daire-i ilim -kalıb-ı ilmi gibi tabakalar 

var . Aynı nev’in içinde. İlim bir nev’dir. Fakat çeşitli tabakaları var. İlmin 

mertebeleri var. Tabakalarında çeşitli vasıflarından, çeşitli isme sahipler yukarıda 

geçtiği gibi.    EMR-İ NİSBİ=HARİCİN İÇE YAPTIĞI TESİR.    

               EMR-İ İTABARİ= İÇ ÂLEMDE MUKAYESE ETME.    

   Biri dışardan içe yaptığı tesirle tercih.    

  Diğeri iç âlemin nisbetle dışa yaptığı tesir.                                               

(B.M:641) “biri fiili,diğeri infial olmak üzere iki çeşit ilim  vardır.”                               

Fiili olanı fikirden harice in’ikas eder. Buna inşa denir.                                                 

İnfial ise hariçten fikrine intikal eder, buna haber denir.                                              

Birinci kısımda menşe fikirdir. İkinci kısımda menşe hariçtir. İnsan şu inşa ve 

haber denilen ilim ile kâinata olan ihtiyaçlarını tatmin eder.    

  yukarıdaki mananın değişik ifadesi: 

İspatı:                                 

Ş/30p son,                            

S:123 p3- 536p2,                            

M/184 p son daha 

çok yerler var.                              

Nümune için                               

2-3 tane koyayım. 
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“Senin hayatına verilen cüz'î ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden 

küçük nümunelerini vâhid-i kıyasî ittihaz ile, Hâlık-ı Zülcelal'in sıfât-ı 

mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir.”  (RN-Sözler/128) 

“Tâ ki o ene, bir vâhid-i kıyasî olup, evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet 

bilinsin. Fakat vâhid-i kıyasî, bir mevcud-u hakikî olmak lâzım değil. Belki 

hendesedeki farazî hatlar gibi, farz ve tevehhümle bir vâhid-i kıyasî teşkil 

edilebilir. İlim ve tahakkukla hakikî vücudu lâzım değildir.”  (RN-Sözler/536) 

1-Küçük nümunelerin 

2-Kıyas edilecek Allah’ın sıfat-ı mutlakasını ve şuunat-ı mukaddesesini 

3- Ölçen ENEDİR. 

Yani ölçen ENEDİR. Neyi ne ile ölçüyor? 

İnsandaki küçük cüz’i ölçüleriyle yani ruhta  bulunan istidat ve kabiliyet 

ölçülerini kıyas ediyor.(Bir şey hem ölçen, hem ölçülen olamaz. Ölçen 

enedir.Kıyas edilen ruhtakilerle rububiyet ile uluhiyetin tecellilerini kıyas ediyor. 

Allah’ın (cc)Rububiyetine -uluhiyetine. Demek ene bu ikisinden farklı. Dışında. 

İkisini mukayese eden.Çünki ene mevcud-u hakikî değil. Meçhul de değil.          

Vahid-i kıyasî.Yani biraz da açarsak emr-i itabarî ve emr-i nisbînin cem’idir ene. 

ENE: Zât-i İlahinin bizdeki cilve-i taayyünü ve teşahhusudur. 

1-Hem ene mevcud olmadığı için ilmi ve tahakkukla vücudu ihata edilemez. 

Niye? Çünki: Vahid-i kıyasî mevcud-u hakikî değil ki onunla,ilimle abluka edilip 

ve ilmi prensibi olsun. İlim mevcudatları ele alır.İlimle formülüze edilemez.        

Çünki mevcud değil. 

2. Ene, zâtın insandaki cilve-i taayyünü ve teşahhusu olduğundan   

                   buraya bakıyor.    ZÂT 

M.Zâtiye 

 Ş. Zâtiye  

 Sıfat 

(Kutsî taayyün (Ş:10) 
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İlim ise sıfattır. Sıfat,  zâtı nasıl abluka edebilir ki ? Zâttan ilme miktarı kadar 

aksettirilmiş.Yani 

 ZÂT     

                                            TORBASI KADAR ALMIŞ.                 

Tamamını alamaz ki sıfat, Zâtı tam anlasın. O zaman sıfat, Zâtı abluka  edemez. 

Ama Zât, sıfatı abluka eder. Albay, teğmeni içine aldığı gibi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NOT :Bu şekildekileri  yerine koymakta 4 gün uğraştım. Hatıram 

oldu.(15.04.1999) Hatam olabilir.Şimdilik anladığım ve varabildiğim.) 

SIFAT 

1. Vücud                    

(İLMÎ  M. EZELÎ) 

AYNA (İLMÎ EZELÎ) 
RESİM 4. VÜCUD      

(ATOM) 

GÜNEŞ’İN AKSİ 3.VÜCUD                      

(L.M.İSBAT                              

MAHİYET-İ İLMİYE) 
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Bunun bizdeki durumu: 

İRADE-İ CÜZ’İYE      Zîhayat makamı        

            (Ş:147 ve daha çok  yerlerde) 

                 Bunun üss-ül esası  

 

               MEYALAN 

     

       Bunun üss-ül esası  

 

    TASARRUF 

 

        Bunun üss-ül esası 

 

          ENE 

Eş’arî Hazretleri daha geniş ufkuna varabilmiş. Malûmun kaynağı 

bunlardır. Eğer müstakil bir kaynak (ne mahluk ne de madum) olacak bir          

vâhid-i kıyasî olması lazım ki; o da ENEdir. “ENE”  Zâtın bizdeki cilve-i 

taayyünü ve teşahhusudur.(çok çok antika tabirdir.Delil:Ş/10)   

  Öncekiyle burası aynı çıktı. 

Şöyle ki:  

 İLİM SIFATTI  

 İLİM MALÛMA TÂBİ. 

 

M

A

T

U

R 

İ

D

Î 

E  

Ş                

A 

R         

Î 

Ş. ZÂTİYE 

M. ZÂTİYE 

ZÂT 

Alîm ilimden önce 

olduğundan ilim; 

âlimin tereşşuhu, 

in’ikası  veya 

temessülüdür.                       

O zaman:                                 

malûm, âlim tarafına. 

İlim ise âlimin vasfı 

tarafına bakar 

(27.05.99).                             

Arı baldan öncedir. 

Sığır sütten öncedir. 

SIFAT 
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Ne oldu?  İlim sıfat olunca, malûmda Ş. Zâtiye oldu.  Burada meyelan, Ş. Zâtiye 

makamında. Demek ikisi de tevafuk  ederek aynı oldu. Çünki bu makamlardan               

L. Mahfuza aksediyor. Ha buradan yola çıktın, ha tecelliden yola çıktın. Çünki;          

irade, ilim, kudret, sem, basar, mütekellim, hayat gibi sıfatlardır.                                   

Şimdi L.Nükte:54’tekinin durumu: 

RUH CEVHERİ =MEC’UL MAKAMI (mahluk değil,madumda değil.)             

M.ZÂTİYEMİZ= RUHUMUZUN 4 VASFI      

Ş.ZÂTİYEMİZ=Lezzet-i mukaddese+ şefkat-i mukaddese dediğimiz                                       

Zât-I İlahiyeye mahsusun kalbimdeki tecellileri, latifelerimizin tümü.                                      

SIFATIMIZ: K. Gadabiye, K. Akliye, K.şeheviye ve manadaki duygularımızın tümü. 

ESMANIN TECELLİSİ=Zahirimizde görünen cilve ve nakışlar ve hisler âleminin tümü. 

FİİLİMİZ           İRADE-İ CÜZ’İYYE          MEYELAN         TASARRUF         ENE                          

Daha önceki toplamalarda ispatlamış olan meyelanın  mahluk olduğu;                             

yani Daire-İlim Makamı. O zaman tasarrufunun üstü olan  Mec’ul Makamı ki:                          

Emr-i nisbî+ Emr-i itibarî+Evamir-i tekviniye Makamı. 
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O da “Zât” tan ve tabakalarından geliyor. 

“O cüz'î meyvenin kalbi, hem hadîsçe zahr-ı kalb denilen insanın hâfızası, ekser 

enva'ın bir çeşit muhtasar fihristesi ve bir küçük nümune haritası ve şecere-i 

kâinatın bir manevî çekirdeği ve ekser esma-i İlahiyenin incecik bir âyinesi 

olduğu;”          (RN-Şualar/22) 

Şecere-i kâinatın manevî bir çekirdeğidir insanın hafızası. Bu çekirdekten   

şecere-i kâinat kadar netice çıkacak. Hafızada olanlarda esmaya mazhar. 

Esmaya ayna oluyorlar. O esmanın inkişaf zemin ide  dar-ül ahirettir. 

“Her şeyde, hususan zîhayat masnulardaki hilkat fevkalâde san'atkârane 

olmakla beraber, bir çekirdek bir meyvenin ve bir meyve bir ağacın ve bir ağaç 

bir nev'in ve bir nev' bir kâinatın bir küçük nümunesi, bir misal-i musaggarası, bir 

muhtasar fihristesi, bir mücmel haritası, bir manevî çekirdeği ve ilmî düsturlar 

ile ve hikmet mizanları ile kâinattan süzülmüş, sağılmış, toplanmış birer câmi' 

noktası ve mayelik birer katresi olduğundan, onlardan birisini icad eden zât, her 

halde bütün kâinatı icad eden aynı zâttır.”                                   (RN-Şualar/26) 

Çekirdek bir meyvenin                          

bir meyve bir ağacın                              

bir ağaç bir nev’in                         

bir nev’ bir kâinatın 

 

O zaman ağaç çekirdeğin açılımı ise. Ve o ağaçtaki meyvenin içindeki  

çekirdek, toprağın altındaki çekirdeğin fotokopisidir. Ve  ikinci bahardaki ağaç 

birinci baharın fotokopisidir. O zaman böyle geri geri gidilirse kâinat asıl 

olmaktan çıkar.Ve kâinat fotokopidir. 

“O Sultan-ı Ezelî'nin hikmetinden gelen nizamat-ı kâinatın manevî kanunlarını, 

birer maddî madde tasavvur ederek”     (RN-Lem'alar/186) 

Kanunların makamı Mecul ’du. Demek manevî denilen tabir tâ mec’ul 

makamından başlıyor. Yani atom-esir- M.hayat mahiyetten hariç her hakikat 

manevî tarafıdır. 

Nümunesi,  misal-i musaggarası, muhtasar 

fihristesi, bir mücmel haritası, manevî çekirdeği, 

kâinattan süzülmüş, sağılmış, toplanmış birer 

câmi' noktası ve mayelik birer katresi. 
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“Hem zeminde kısa bir zamanda hadsiz vazifeler gören ve hadsiz bir zaman 

yaşayacak gibi istidad ve manevî cihazat ile techiz edilen ve”  (RN-Şualar/47) 

Sh:41 de de geçtiği gibi, istidatla manevî cihazat farklıdır. İstidat ve  kabiliyet 

sıfatın tecelli tarafı ve ona  bakar. Manevî tarafı tâ  M . Zâtiyemizden                                                

tâ esmanın tecellisi olan hissiyat makamına kadar abluka ediyor ki; sıfatta 

bunun içinde. Yani manevî        istidad 

“başta pederlerim ve vâlidelerim ve bütün neslî ve nesebî ve manevî 

akrabalarım,”         (RN-Şualar/62) 

2 bağdan bahsediliyor. Biri biyolojik tarafı. Biri ruh tarafı. 

“Hem kemal-i intizam ile bu kadar hassas duyguları ve hissiyatları ve gayet 

muntazam bu manevî latifeleri ve bâtınî hâsseleri bu cismimde dercetmekle 

beraber,”                                                                       ( RN-Şualar/67) 

Burada da:  

HİSSİYAT         ESMA TARAFI 

DUYGULAR         SIFAT TARAFI 

LATİFE        ŞUUNAT-I ZÂTİYE TARAFI 

BÂTINÎ HÂSSE         M. ZÂTİYE TARAFI 

“Bütün maddî güzellikler, kendi hakikatlarının ve manalarının manevî 

güzelliklerinden ileri geliyor.”      (RN-Şualar/76) 

Nasıl ki ağaç çekirdeğin açılımıdır, fotokopisidir, tezahürüdür, 

gölgesidir.Yani içinin dışa vuruşudur. Aynen bunun gibi de dünya ahiretin 

çekirdeğidir. Çekirdekten ağacın temessül etmesi garip olmadığı gibi 

Âhirette dünyanın temessülü ve açılımıdır. Daha önce çekirdekten ağacın 

çıkmasını  hiç görmeseydik bunu söyleselerdi inanmazdık.                                   

Dünya ile Âhiret münasebeti de böyle. 

Kesin olmamakla beraber 

şimdilik anladığım. 

(Bak:48,) 
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“ve sermedî manzaraların film şeritlerinde ve ilm-i ezelînin meşherlerinde ve 

kendini temsil eden ve beka veren fıtrî tesbihatını defter-i a'malinde ve esma-i 

İlahiyenin cilvelerine ve mukteziyatlarına fıtrî mukabelelerini ve vücudî 

âyinedarlıklarını daire-i esmada ve daha bunlar gibi zahirî vücudundan daha 

kıymetdar müteaddid manevî vücudlarını kendi yerinde bırakır, sonra gider; 

ilmelyakîn suretinde bildim”.       ( RN-Şualar/69) 

       Tesbihatlarımız insanın mahiyetini ve hakikatını temsil ediyor. 

“Öyle de âlem-i gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen 

hayatdar bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki;              

Levh-i Kaza ve Kader vasıtasıyla o manevî hayatın eseri, mukadderat namıyla 

görünür, tezahür eder”.            (RN-Sözler/111) 

 Burda da ettiğim tasbihat o âleme gitmesi demek: Benden ayrılıp gitmiyor ya. 

Her an var olup yok olduğum,  yani her an vücudum canlı ruhlu                     

Levh-i kazaya gidiyor. Oradan da her an Levh-i Kader vasıtasıyla  vücuda 

geliyor. İşte tesbihatlarımız gidiyor demek bizimle beraber gidiyor.                       

“fıtr-i tesbihatlarını” Bu ne demek: 

 Lafzı değil, lisan-ı hal tesbihatıdır. Demek vücudu gidiyor.Hem “kendini temsil 

eden” bu  ne demek? Bu kendisi demektir. Yani “ manen hayatdar bir vücud-u 

manevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki;” Lafızla beraber gidiyoruz. 

LAFIZ NEDİR O ZAMAN? 

 Mütekellim sıfatına ayînedarlıktır. Ve hava zerrelerinin gıdalarıdır ve  onları 

şahit tutmaktır. Ve de kâinata halifeliğin ilanıdır vs vs hikmetler içindir ki:            

An be an gidiyorsak tesbihatla gidiyoruz,kopukluk yok.  Bu manayı  yine 

  (S:548) “mevcudat, âlem-i gaybdan âlem-işehadete ve ilimden kudrete 

geçmeleride bir İHTİZAZDIR  bir HAREKATTIR”.İşte varolup, yok olmak yani 

kudretten ilme-ilimden kudrete geçmesindeki  ifadeye ihtizaz kullanıyor. Ve de 

anlaşılamazsa  hem sonunda harekattır kelimesini kullanıyor. Ve “esma-i 

İlahiyenin cilvelerine ve mukteziyatlarına fıtrî mukabelelerini ve vücudî 

âyinedarlıklarını”  

Fıtrî mukabelesini şöyle anlıyorum: O esmanın vücudumuzdaki ve ruhumuzdaki 

çekirdeklerin menbaı olan  esmaya karşı  durumu ki bu fıtrîdir. 
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Aynı zamanda mevcudatın lisan-ı hallerle konuşması da aynı bu kanun gibi.              

Yani misal :  

Ağaçta da ihtizaz var. İlimden kudrete - kudretten ilme geçiyor. Yani var olup, 

yok oluyor. O ağacından bize karşı konuşması da  dalga boyu şeklinde. Onun 

dalga boyu ruh aynamıza vurmakla beraber temessülü hafızada vücud-u 

haricîsini (hafızaya uygun) bırakıyor. (Bak:52) 

“Sonra o mütefekkir yolcu her sahifeyi okudukça saadet anahtarı olan imanı 

kuvvetlenip ve manevî terakkiyatın miftahı olan marifeti ziyadeleşip”  

         ( RN-Şualar/111) 

      DEMEK SAADETİN ANAHTARI  İMAN  

TERAKKİYATIN ANAHTARIDA   MARİFETULLAHTIR. 

“Eğer dalaleti ve sefaheti bırakıp iman-ı tahkikî ve istikamet dairesine girsen 

iman nuruyla göreceksin ki; o geçmiş zaman-ı mazi madum ve herşeyi çürüten 

bir mezaristan değil, belki mevcud ve istikbale inkılab eden nurani bir âlem” 

          (RN-Şualar/199) 

Burada müşahedenin ve terakkinin şartlarını saydı:  

1-Dalaleti ve sefahati terk etmek.                                             

2-İman-ı tahkikî ve istikamet dairesi ( bu da prensiplerdir, düsturlardır.                   

Yani emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır.                                                        

3-İmanın nuruyla hakikatlar, şuhudî olur ve müşahedelere ve keşfiyatlara 

mazhar olmaya başlar kişi.         

 Mazide istikbal olduğunu bizim cemiyet hayatımız da hayatın devamı ve 

muvazenesi noktasında vâhid-i kıyasî veya emr-i nisbi makamında olan 

  “mazi-hâl-istikbal ”  hakikatta  yoktur.                                                                                   

Mazi ne demektir?  

MAZİ NE DEMEK VE NE İSE İSTİKBALDE AYNI ŞEYDİR. 

Misal: 
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Çekirdeği 10 gün önce attık mazinin kucağına. Şimdiki zamana göre oldu 

mazi. Şimdi mazi hortladı yani mazinin hâldeki tezahürü ağaç. Mazinin istikbali de 

meyvenin içindeki. Yine kendisinin aynısı yani meyvenin içindeki topraktaki 

çekirdeğin aynısı. Fark var m? Peki mazi ne oldu?     

   Mazi mazide  kalmadı ki. Hem rahm-ı maderdeki 2 aylık cenin 7 ay 

istikbalin beklentisi. Nutfe  2 ay oldu maziye karışalı . Biz  o mazidekini istikbalde 

yani 7 ay sonraya bekliyoruz. Mazi gelecek oldu. Toprak altındaki çekirdek mazi 

oldu. Meyvedeki aynı çekirdek istikbal oldu. İkisi de aynı. 

“Evet bakınız, zaman hatt-ı müstakim üzerine hareket etmiyor ki, mebde ve 

müntehası birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde 

dönüyor.”      (RN-Hutbe-i Şamiye/37) Bak 2. Defter shf 

Zaman nedir ki onun vasfı olan “mazi-hâl-istikbal” ne olsun..!                                      

Bu üç nisbi hakikat sabit hakikat mıdır?                                                                  

Hayır.                             

“dün” evvelsi güne göre istikbaldir. Nasıl ki istikbal vücudu yok ama manası 

var, hakikatı var ,programı var. Mazinin de bundan farkı var mıdır?                         

Bu üç zaman; eşyanın öncelik- sonralık silsilesinden çıkan                               

nisbi hakikattır. Sabit hakikat değildir. 

 

İSTİKBAL 

MAZİ+İSTİKBAL 

AYNI 

MAZİ HÂL 
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    DOĞRUSU 

“o geçmiş zaman-ı mazi madum ve herşeyi çürüten bir mezaristan değil,     

belki mevcud ve istikbale inkılab eden nurani bir âlem”  (RN-Şualar/199)  

- İstikbal nereden gelmiş ise mazide oraya gitti. İstikbal neyi getirdi ve ne ile 

geldi ise mazi onu götürdü ve onunla  geldi. 

Mazi olmazsa hâl olur mu? Hâl olmazsa istikbal olur mu?    

 Ve onlardan bahsedilir mi? Mazi hâlin alt yapısı, besleyeni.   

 Yoksa hâl; alt yapısı hiçlik olursa, yokluk olursa hâl olmazdı.  

 Çünki hiçliğin üstünde varlık olamaz.            

Şu anda (çekirdek) istikbal nerede? İstikbal mazinin içinde değil mi?  

Toprak altına atılan çekirdek 3 zamanı da yüklenmiş. Hâl hazırda toprakta.         

Bu hali “hâl”. O çekirdek maziden çıkıp hâlde istikbal için çalışıyor.                      

O zaman çekirdekteki o program aynı zamanda  istikbali taşıyor.                        

O zaman o program Bir nokta-i nazarla mazi. Ve yine o program, bir nokta-i 

nazarla istikbal. Cesedi bakımından hâl. Program bakımından, 2 zamanı da 

içine almış. Geçen senedeki çekirdek… Şu anda olgunlaşmaya başlamış 

gelecek çekirdek… 

Peki bunların arasında ne fark var?                                                     

Geçen senenin çekirdeği ile  bu senenin çekirdeği arasındaki farkı yalnız 

zahirdeki kabuğun aşınıp, aşınmaması (atomdaki) durum.                          

Mazi+hâl+ istikbal demek:  Aynı hakikatın  toprakta + ağaçta+ elmanın içindeki 

durum olmasından ibarettir. Hakikat ve mahiyetleri aynıdır.                           

Hakikatta böyle bir şey yok bizim için kullanılıyor. 

HÂL 

İSTİKBAL 

MAZİ 

BÖYLE 

DEĞİL 
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Sonra mevsimi geldikçe bütün o manevî yazıları maddî bir tarzda da gözümüze 

gösterip milyonlarla misaller ve deliller ve nümuneler kuvvetiyle   

ُحُف نُِشَرت    âyetindeki en acib bir hakikat-ı haşriyeyi, kudretin bir çiçeği َو اِذَا الصُّ

olan her bahar, kendi çiçek-i ekberinde milyarlar dil ile kâinata ilân eder.   

      (RN-Şualar/215) 

    MİSAL NEDİR?                  DELİL NEDİR?               NÜMUNE NEDİR? 

Misal: Hakikatın ucunu, kanuniyetini ve hakikatın ucunu göstermek noktasından 

bildiğimizle bilmediğimizi  ihata etmek için kullanılır.                                                       

Misal : İnsan kâinatın misal-i musaggarıdır. Aynen çekirdeğin ağacı içine alması 

gibi. 

DELİL: “bilmek hayatın alâmeti, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere  mahsus, 

irade hayat ile olabilir,”(Ş:146)                         

İşte görmek Allah’ın(cc)  “basîr” sıfatının delili.                  

Yani delil ile delil getirilen aynı değil. 

NÜMUNE İSE: Getirilenle, getiren aynı. Mesala: Denizin bir damlası denizin 

nümunesi. Yani içindekiler aynı oran. Yalnız miktar farklı.  Veya insanın nümunesi  

vücudundaki herhangi bir hücresidir. Nümune keyfiyetini taşıyor.  

“âyetindeki en acib bir hakikat-ı haşriyeyi,     haşir 

kudretin bir çiçeği olan her bahar,”        haşrin nüminesi 

Bahar haşrin nümunesi yani öldükten sonra dirilmek.                            

Haşir de dirilmek manasına geliyor.                         

Baharda kışın ölen mevcudatın baharda dirilmesi. Bu onun nümunesi.                            

Bir önceki konuyla  alâkası şöyle: Mazi istikbalin,                                                 

istikbal mazinin nümunesi. Misal+ delili değil, nümunesi. 

“ve herbir san'atıyla kendini hem tanıttırmak, hem sevdirmek, hem bir çeşit 

manevî cemalini göstermek ister bir tarzda” ( RN-Şualar/239) 

Tanıttırmak akla bakar ki zîakıldır. Kaynağı “ilim” sıfat makamı sevdirmek ki 

kalbe bakar ki tabirinde aciz olduğumuz “nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehesi 

vardır” ki onun âyinesiyiz. Buda Ş.zâtiyeye bakar.                                                                   

Bundan daha ilerisi ki: 
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“hem bir çeşit manevî cemalini göstermek ister” Bu da: cilve-i taayyünü ve 

teşahhusu tezahür eder.”     ( RN-Şualar/9) 

“Ve bilhâssa zîhayattan insanın mahlukıyeti arkasında gayet aşikâr bir tarzda 

o manevî teşahhus, o kudsî taayyün sırr-ı tevhid ile, imanla müşahede olunur.”

             (RN-Şualar/10) 

Bu da Ş.zâtiyedeki müşahede (herhalde) Çünki: 

 TANITTIRMAK        AKILLA           SIFATTAN 

 SEVDİRMEK          KALPLE            Ş.ZÂTİYEDEN     Müşahede 

MANEVÎ CEMALİNİ        ENEDE       Ş.ZÂTİYEDEN     olunur. 

“Velilerin himmetleri, imdadları, manevî fiilleriyle feyiz vermeleri hâlî veya fiilî 

bir duadır.”        (RN-Mesnevi-i Nuriye/240) 

Halk arasında  büyüklerin feyzi geliyor , geldi vs’ler. Hakikat şu olsa 

gerek: O zatların  şükr-ü örfî dairesinde hayatları geçmesiyle;  istidad ve 

kabiliyetleri inkişaf ve inbisat eder, seviyesi kadar o hakikatları yaşar.                       

O hakikatları yaşamasıyla içi,  dışarıya akseder. Yani o iç âlem; dışarıya 

gözükür, tezahür eder. Bu hali gören fıtratı bozulmamış  insan, o velinin fıtri 

hali ona bakanın fıtratındaki hallerin inkişafına yani ortaya çıkmasına zemin 

olur. Yani  fıtrat yaşantıya geçmesiyle başkalarına da o hal sirayet eder.           

Onun o fıtri hali, bizim fıtrî hali tahrik ediyor. İşte  biz bu hale o zâttan feyiz 

geldi diyoruz. Oysa onun fıtri hali ayna olup, feyz-i Akdes vardır. Aynadaki o 

feyz-i Akdes bizim fıtrat kapılarını zorladı, araladı. Bizim o aynı fıtratın ortaya 

çıkmasına  toprak oldu veya gıda oldu. İşte bize  o zâttan feyz geldi meselenin 

aslı budur. Kur’an da  böyle. Yani fıtratın gıdasını veriyor. Aklı tenvir , kalbi 

terbiye ediyor. Biz bu hale feyiz geldi diyoruz. Biz dersle, sohbetle adamın 

fıtratındaki manevî istidatları tahrik ediyoruz. Tahrik edilen manevî istidadı 

dua haline geçiyor. Fıtrat Rabbinden fıtrî olarak inkişafını istiyor. Allah’ ta o 

anda veriyor. Bu hal benimle  olduğu için, sohbet ortamında cereyan ettiği için 

feyzi  o gafil benden zannediyor. Oysa o anda fıtratın ihtiyaç hissetme 

durumuna geldi. İhtiyacını hissetme de manevî bir dua dır.                                   

O dünyada, Allah(cc) icabet etti. 
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“manevî fiilleriyle feyiz vermeleri hâli veya fiili bir duadır.”                            

  Bu hakikatı  ifade eden uyguladığı metot fiili dua olduğu gibi,  

  yaşantısı muhataba  muallim oluyor. 

“ Hem senin mahiyetine  öyle manevî cihazat ve latifeler vermiş ki; bazıları  

dünyayı yutsa tok olmaz” (Bm:308) 

   Daha önce de geçmişti ki; mahiyetteki manevî latife kullanalı (bak:43’de) 

“Demek oluyor ki; manevî, halis, samimi hisler, maddi nakışlar suretinde kendini 

hissettiriyor.” 

Demek fiillerin arkasında hisler olduğunu (H.Ş:77)’  de de beyanı var.                    

Demek maddî nakışlar suretinde hisler gözüküyorsa nakış ve cilve, esmanın 

tecellisi idi. Bunun arkasında ki de, kaynağı da sıfattı.    

 Kesin olmamakla beraber bir nokta-i nazar için: 

MADDİ NAKIŞLAR = ESMADAN 

HİSLER=   SIFATTAN 

DUYGULAR  =   Ş. ZÂTİYEDEN 

 LATİFELER   = M. ZÂTİYEDEN 

Hem çekirdekte olmayan ağaçta gözükmediği gibi. İnsanda  şecere-i hilkatin 

meyvesi. O zaman insandaki kabz, sıkıntı, moral bozukluğu, can sıkıntısı, stres 

vs menfi şeylerin bir ağacı olmalı. Veya bizdeki bunlar böyle bir hakikatın ucunu 

gösteriyor. Ve  insandaki bu haletler öyle bir âlemin alameti, görüntü, gölgesi 

oluyor. 

Nasıl ki: “ Çünki çekirdek, umum ağacın manasını, fihristesini taşıyor.”  

        (RN-Sözler/614) Ve hem  

“Küfür, manevî bir cehennemin çekirdeği olduğunu” (RN-Barla Lâhikası/272) 

Akla geliyor ki: Böyle basit ve küçük çekirdekten öyle şeyin çıkması.                     

Bizim bildiğimiz toz gibi çekirdekten devlerin çıkması...                                                  

Acı bir çekirdekten tatlı bir meyvenin çıkması…                                                         

Kuru çekirdekten sulu meyvelerin çıkması… 
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“Şu şecere-i hilkatin de bir şıkkı olan âlem-i süflinin; anasır dalları, nebatat ve 

eşcar yaprakları, hayvanat çiçekleri, insan meyveleri hükmünde görünür. Sâni'-

i Zülcelal'in ağaçlar hakkında cari olan bir kanunu, elbette şu şecere-i a'zamda 

da cari olmak, mukteza-yı ism-i Hakîm'dir. Öyle ise mukteza-yı hikmet, şu 

şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki; 

âlem-i cismanîden başka, sair âlemlerin nümunesini  ve esasatını câmi' olsun. 

Çünki binler muhtelif âlemleri tazammun eden kâinatın çekirdek-i aslîsi ve 

menşei, kuru bir madde olamaz.”                                 ( RN-Sözler/579) 

Çekirdek deyince, hep aklımıza bildiğimiz çekirdek geliyor. Oysa ruh çekirdeği. 

Bak ruhta bir çekirdektir ama bildiğimize  hiç benzemiyor. Sanki şuna  benzer: 

İnsan âyine-i Sameddir deniyor.Yani insan âyinedır. Âyine denince bizim 

bildiğimiz aynaya gidiyor aklımız. İnsanla bizim bildiğimiz  ayna arasındaki 

mesafe ne ise(ASM) nuru ve  manası şecere-i hilkatin çekirdeği de âlem-i 

süflîden o kadar farklı.                  

  Anasır dalları, bizim bildiğimiz dala hiç benzemiyor.    

 Nebatad ve eşcar yaprakları yine bizim bildiğimize  hiç benzemiyor. 

  Hayvanat çiçekleri bizim bildiğimize  hiç benzemiyor.  

 İnsan meyveleri yine bizim bildiğimize  hiç benzemiyor.   

    Niye böyle denmiş?  

“çünki teşbih kaidesi, meçhulü malûma kıyas eder-“  ( RN-Sözler/349)                     

Bak ne kadar farklı muhatap aynaları var. 

“aks-i sadâ vasıtasıyla dağın önünde sen "Elhamdülillah" de. Dağ da aynen 

senin gibi "Elhamdülillah" diyecek.”                               ( RN-Sözler/259) 

Kulağa dil. Dil kulağa. Mide nimetlere, nimet mideye vs ayna oldukları gibi.          

Onu gösteriyor, onu tanıttırıyor, ondan haber veriyor, onu bildiriyor.                          

Ve hava zerreleri de seslere âyinedir.                                                                          

Ve başka bir ayna: “o âyine-i misal üslûbun içinde göreceksin”                                  

Ve  bir başka ayna: “beşerin fikri ve duygularının âyineciklerinde kelimatıyla 

tersim ettikleri manalar nerede?” 

“Risale-i Nur'da öyle bir manevî zevk ve cazibedar bir nur var ki; mekteblerde 

çocukları okumağa şevkle sevketmek için icad ettikleri her nevi eğlence ve 

teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki 

çocuklar böyle hareket ediyorlar.” ( RN-Emirdağ Lâhikası 1/64) 
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R.Nur (Ca) karbonla yazılmış yazı. Mürekkeple yazılmış. Nur, şevk, lezzet 

sürur, feyz neresinde var ki “veriyor” diyor. Lafız mananın sembolik ifadesi 

abluka etmiş harita ve fotoğrafı, kabı vs’dir. Nasıl ki “iman hem nurdur, hem 

kuvvettir” der. Nur’da nasıl ki 7 renk var, komplesine nur diyoruz. Allah’ın (cc) 

zatının komple tecellisine ki -feyz-i Akdes- diyoruz. İman nuru diyoruz.                  

İman ruhun neresinde ise; ve hem ruh cesedin neresinde ise; ve hem ziraat 

ilmi, biyoloji ilmi, bitkinin ve hayvanın neresin de ise                                          

mana da R.Nur’un orasında. R.Nur derman  olarak gelmiş 

Yani: HALETLE GELDİĞİ İÇİN,  HALETLE ALINIR.    

  HALETLENMEK GEREKİYOR Kİ: 

“Risale-i Nur'un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı 

manevî lisanıyla Kur'andan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan 

feyizler değil; belki o tercümanın muhatabları ve ders-i Kur'anda arkadaşları 

olan hâlis ve metin ve sadık zâtların o feyizleri ruhen istemeleri ve kabul ve 

tasdik  ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercümanın istidadından çok 

ziyade o Nurların zuhuruna medar oldukları gibi, Risale-i Nur'un ve şakirdlerinin 

şahs-ı manevîsinin hakikatını onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde bir 

hissesi var. Eğer ihlassızlıkla bozmazsa, bir tekaddüm şerefi bulunabilir.”   

        ( RN-Emirdağ Lâhikası 1/70) 

    O arzuları, ihtiyaçları dua hükmüne geçince ki -fıtrîdir- Cenab-u Hak ‘ta 

tecelli ediyor. Yani hakikatlar  peyderpey tecelli edip, kesilmiyor. Güneş 

şuaları gibi devamlı tecelli ediyor. Biz aynayı tutarsak yani o tecelliye muhatap 

olursak o feyizde bizim dünyamızda görünür. Demek feyz-i Akdes devamlı  

tecelli ediyor. “Risale-i Nur'da öyle bir manevî zevk ve cazibedar bir nur var ki;” 

Güneş gibi değil. Körede vuruyor. Bakanın hemen nurlanması lazım.               

R.Nur’un neresinde nur var? Mürekkeple yazılan harfler ve eğer zahirde nur 

olsaydı herkes iman etmek mecburiyetinde olurdu.                                            

R.NUR’UN HAKİKATI ESMA-İ İLAHİYEDİR. Esma-i İlahiyenin nümuneleri de 

bizde mevcut. R.Nur ayna olup feyz-i Akdes’i ruhumuza vurunca bizdeki 

körelmiş istidadları tahrik ediyor. O istidatlara zemin oluyor.Toprak, su,hava, 

ziya oluyor.Onları tahrik edip inkişaf ettiriyor. Eğer R. Nur’un dersleri bizde bir 

musaddık olmazsa boşlukta kalır dersler ki: 
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“Çünki duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde 

onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için 

sönerler.”         (RN-Sözler/538) 

“Hem Kur'an, gösterdiği o hakaik-i İlahiye ve o hakaik-i kevniyeyi beyandan 

sonra ve safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve 

aklın tekemmülünden sonra beşerin ukûlü "Sadakte" deyip o hakaikı kabul 

eder.”         (RN-Sözler/406) 

     Sebep olmak, fail olmak değildir. Güneş bitkiyi büyütmüyor .Büyüme 

fıtratında var. Büyümesi için ziya malzemesi lazım. Binaya tuğla lazım olduğu 

gibi. Binayı yapan tuğla değil, Mimar Sinan’dır.Tuğla malzemedir. Güneş’te, 

toprakta malzemedir, kullanılandır. Kullanan değil. R.Nur’ da böyledir.               

Fıtratı tahrik edip, toprak olmaktır. 

“Düşün ki; fâni zevkler, sana manevî elemler, teessüfler bırakıyor.”    

        (RN-Emirdağ Lâhikası 1/199) 

    Demek giden hiçliğe gitmiyor. Gitse idi eserleriyle, gölgesiyle, alâmetlerini 

de götürerek gidiverdi. Hiçte böyle değil. Yalnız sureti değişiyor. Mana aynı 

mana. Misal: Ağaç parçalanıyor, yanıyor, çürüyor. Nesi? Atom tarafı.                   

Yani libası, hanesi. Eğer insan gibi ruhu varsa hanesi, yuvası değişiyor.                     

Çünki cesed ruhun cesedi ve libası değil, hanesi ve yuvasıdır.  

Hem aynı yer: “Sıkıntılar, elemler ise; bilakis manevî lezzetler ve uhrevî 

sevablar veriyor.”       (RN-Emirdağ Lâhikası 1/199) 

Hep ters. Yani;  

fâni zevkler         manevî elemler ve uhrevi günah,   bırakıyor.   

sıkıntılar, elemler         manevî lezzet ve uhrevi sevab                                  

istikbalin varlığı ne kadar hakikat ise mazide  o kadar hakikattır.  

 Hiç gelmemişin (istikbalin), yaşanmamışın gelmesi mümkün oluyor da, 

kafama yatıyor da; yaşanmışın, olup da gidenin gelmesi niye mümkün olmasın. 

Olmayan bir şeyin varlığı mümkün ve normal ama olup da gidenin varlığı 

mümkün değil ve anormal mi? 
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          Mazi ile  istikbal arasında ne fark vardır?      

  Biri yaşanacak, biri yaşanmış.       

  Yaşanmışın şekli ve yaşanacağın şekli nedir?     

  Biri atomlar tertiplenip bir programa yığılmışlar, toplanmışlar bir şekil 

oluşturmuşlar. Sonra bu toplanan parçalar, maddeleri yok. Vicdan her daim 

âhirete bakıyor. Hem vicdan dünya  ve ahiretin berzahı idi. Ruh öyle değil. 

Allah’ın dışında yaratılan her şeyin hülasası, haritasıdır. Vicdan ise bu ruhun 

âhiret tarafını  temsil ediyor. İnsanın vicdanı bozulsa münafık oluyor. Ruhu 

bozulsa dünyevî bazı özellikleri bakî kalabiliyor. Demek vicdan ruhun âlem-i 

gayba ve lahut âleme bakan tarafı ve penceresi. Bunu destekleme ve delil 

manasına şu ki;  

“ Evet kim kendi  uyanık vicdanını dinlerse ebed” (S:522) 

    Ruhta  dünyevilikte var. Vicdanda ise sırf âhiret tarafı var. Sırf ebed ebed 

sesini duyacaktır. Hem başka yerde “kafirin cevher-i ruhu bozulmuştur.”          

Başka “mürtedin cevher-i ruhu bozulmuştur” tabirlerinden ruhun bekaya.                     

Allah’’a bakan tarafı olan vicdanı bozulmuştur demektir.                                         

Ama ruhun dünyaya bakan tarafı duruyor. Vicdanın dünyaya bakan tarafı yoktur. 

“Kalbini  ve vicdanını bırak,yalnız dünyaya çalış derler.” (Şualar/ 335) 

 Burada ise kalbinde, sırf âhirete bakıyor. Dünyalık alakası yok gibi gözüküyor.          

O zaman dünyaya bakan taraf hayattaki hissiyatlar olabilir. Hayatî duygularla 

bağlı. Kalp ve vicdan âhirete bakan taraf. Zîhayat tarafla da âhirete bakıyor. 

“Evet beşer, zahir ve bâtın havâs ve duygularıyla, bilhâssa derinliğine nihayet 

olmayan vicdanıyla kâinatı ihata etmiş bir kabiliyettedir”.(RN-İşârât-ül İ'caz/209) 

Kâinat demek ;Allah’ın dışında yaratılan her şey demektir. Vicdanda bu kâinatı 

ihata etmiş, cem’ etmiş. 

“Demek bu vicdanî olan incizab ve cezbe, bir gaye-i hakikiyenin ve bir hakikat-ı 

cazibedarın yalnız cezbi ile olabilir.”     ( RN-Sözler/522) 

Vicdanda;  incizab ve cezbe var. 
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İNCİZABIN KAYNAĞI      GAYE-İ HAKİKİYE  

CEZBENİN KAYNAĞI      HAKİKAT-I CAZİBEDARIN BİR BIRAKTIĞI      

          NÜMUNELERDİR.  

Bu iki parçada, istidada toprak olanları söylüyor. İstidadın neşv u neması 

veya manevî yaralarımızın tedavisi (yani müsbet tarafın inkişafı)                                              

sünnet-i seniye veya ubudiyet toprağı. 

UBUDİYET TOPRAĞI =SÜNNET-İ SENİYEDİR.  

FİİL; İÇ ÂLEMDEKİ HİSLERİN + DUYGULARIN+LATİFELERİ İHTİZAZA 

GETİRİYOR. Ve  o fiile ait hisler inkişaf ediyor. Ve  sorunda o fiilin sahibi olur. 

 Tersi ise şu: “Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar.”  

         ( RN-Hutbe-i Şamiye/77) 

His olunca onun lazımı olan fiil mutlaka gözükür. Sünnet-i Seniye de yani 

ubudiyette yapa yapa o hissi canlandırır.  

Kısacası: SÜNNET-İ SENİYE =UBUDİYET TOPRAĞI. İstidatların zemini oluyor. 

Fiillerde, hissin ve temayulatın meyveleridir. 

“Hem insan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen ve his ve hassasiyet 

suretinde galeyan eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayatî duygular, 

manalar ve hisler vasıtasıyla, Zât-ı Hayy-u Kayyum'un şuunat-ı kudsiyesine 

âyinedarlık eder.”        (RN-Lem'alar/354) 

Hayatî denilince; hayata ait. Hayatın içinde demektir. Hayatın içinde olan ve 

şuunat-ı kudsiyeye âyinedarlık edenler = duygular = manalar = hisler. 

YANİ ŞUUNAT-I KUDSİYE         DUYGULAR + MANALAR + HİSLER 

“O hassasiyet içinde; sevmek, iftihar etmek, memnun olmak, mesrur olmak, 

müferrah olmak gibi manalar ile Zât-ı Akdes'in kudsiyetine ve gına-yı mutlakına 

münasib ve lâyık olmak şartıyla, o neviden olan şuunatına âyinedarlık eder.” 

             (RN-Lem'alar/354) 
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HASSASİYET İÇİNDE = SEVMEK+ İFTİHAR+ MEMNUN+ MESRUR+ MÜFERRAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bu hassasiyette Şuunat nev’inden  yani oradan geliyor ve   

 oranın tecellisi ve oranın aynasıdır. 

 “Madem Cenab-ı Hak sizleri, fikrime ihsan ettiği manalara hissedar etmiştir;”  

        (RN-Mektubat/24) Ve yine 

“İnsanın âyine-i fikrindeki malûmatın dahi iki vechi var: Bir vecihle ilimdir ve bir 

vecihle malûmdur. Eğer zihni o malûma zarf yapsak, o vakit o malûm mevcud-u   

zihnî bir malûm olur; vücudu ayrı bir şeydir. Eğer zihni o şeyin husulüyle mevsuf 

yapsak, zihne sıfat olur; o şey o vakit ilim olur, bir vücud-u haricîsi vardır. O 

malûmun vücudu cevherî dahi olsa, bunun gibi arazî bir vücud-u haricîsi olur.”

          (RN-Latif Nükteler/81) Ve yine: 

“Hem esmanın nakışları ve cilveleri insanda var; onlar ile o kudsî manalara 

şehadet eder.”         (RN-Şualar/10) 

   İnsanda esmanın nakışları ve cilveleri vardır. Eşyada da bu nakış ve cilvelerinin 

açılımı var.Yani mevcudat insanın bir kısım mahiyet ve hakikatlarının 

açılımlarıdır, tezahürleridir, gölgeleridir ki; insan onlara kendindeki ölçülerle 

onların hakkaniyetlerine şahit oluyor ve tasdik ediyor. 

 

 

 

 

MESRUR 

 

78 



 

İmanda budur. Yani kendindeki fıtratınla, kâinattaki hakikatlar arasındaki 

bağlardır iman. 

 Küfür ise; fıtratın , fıtratla yani insanla kâinat arasındaki bağları, fıtrî irtibatları 

kesmek koparmak demektir. 

 “şehadet eder” demek şahid olmak, görme, müşahede etme, görünecek halde 

şekillenme. 

Bu konuda hayvanların fıtratlarında olmadığı için, ne kadar eğitim 

verilirse verilsin (şeklen bazı şeyleri taklit edebilirler ama neyi  taklit edip, ne 

yaptığını bilemezler) Bu manalara  şahit olmaz.      

  Çünki şahit olmak içerden olur, dahilden olur. Yani kâinattaki hakikatın 

hakikat olduğunu, insanda;  o hakikatlara işaret nev’inden olan, fıtratındaki 

çekirdeklerdir. Yani elmanın ifade etmiş olduğu manalar bizde de var.                   

O elmadaki hakikatın hakikat olduğunu, doğru  olduğunu, doğruyu ifade ettiğini 

bendeki mana ile tasdik ediyorum. Eğer  hakikat sırf dışta, zâhirde eşyada 

görünenden ibaret olsaydı hiçbir kimse hakikatın dışında kalmazdı. Gören 

hemen hakikatı anlardı. Şimdi ise görüp, hakikatı anlamak şöyle dursun zıddını 

iddia edenler var. Demek hakikatın Allah canibinden hakikat oluşu var. Bir de 

insan canibinden hakikatın, hakikat  oluşu ayrıdır.O zaman insandaki hakikat 

ölçüleriyle,  kâinattaki  hakikatların  cilve ve nakışlarının mutabık gelmesiyle 

hakikat ortaya çıkar. Denk gelecek.Yani haricin ifade ettiği şeye şahit olması.  

Bu şahit olma yani doğru diyor, doğrusunu ifede ettiği mana haktır diye 

hayvanlar, cahiller,gafiller, kafirler,münafıklar niye demiyorlar?                              

Çünki içle, dış mutabık gelmiyor.           

  Kısaca şahid olmak dahilde olur. Görmekte dahilde oluyor. Eşya 

göze akseder. Görüntü beynin bir yerinde olur. Ruh oraya bakar, görür. Demek 

görmek bile dahilden olur, dahildedir. Şahit olmakta dahilden olur.  

 (İM:103p 5-6 satır  İM:210 son p)  
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           Öteki mana da şu olsa gerek: “Ayîne-i fikir” fikir aynası bizim bildiğimiz ayna 

gibi görünüp, kaybolan cinsten değil. Görünüp kalandır. Hem hissedilip zevk edilen 

bir aynadır. Misal:Taamların lezzet zevkine dil âyinedir. Bizim bildiğimiz aynaya 

benzemez. Bu dilde nimet görünür, hissedilir ve zevk edilir. Lezzet dilde görünüyor. 

Yani öyle aynadaki görünen, aksedenin nümunesi var. Eğer o aynada aksedenin 

hakikatı, nümunesi yani onun varlığına  şahit olacak hakikat çekirdeği olmazsa             

o bilemez. Demek fikir âyineside böyle. 

  Eşyanın hakikatı, mahiyeti var ki eşya oraya  vurunca  o çekirdek inkişaf ediyor. 

Âdeta dış dünya, eşya onun toprağı. O aksedince fikir aynasında bulunan çekirdek 

istidadları ortaya çıkıyor. Demek fikir aynası düz ayna değil. İstidad ve 

kabiliyetlerinin mecmuunun adıdır. Yoksa ilim kafaya girenle bitmez.                          

Çünki hayvanın kafasına da giriyor ama kalmıyor. Çünki kabı yok ki tutsun.                     

Kafaya  girenle, fikir aynasının içindekileri tahrik edip inkişaf ettirmek âlimliktir.              

Bak oradakilerin  vücudunu ortaya koymak için: “Dimağda  meratib-i ilim 

muhtelifedir,mültebise ….”(S:706) Burada : 

a)TAHAYYÜL b)TASAVVUR c)TAAKKUL d)TASDİK e)İZAN f) İLTİZAM g) İTİKAD                        

Bu neyi gösteriyor: O âlemde ne kadar âlemler var.                                                         

Bunların istidad+ kabiliyetlerinin inkişaflarının mecmuuna ilim diyoruz. O zaman bu 

inkişaf eden tarafa ilim diyoruz.                                  

Bu ilmin esası, tabanı olan istidad ve kabiliyetlerede ( yani bu tarafına da) malûm.            

(bir nokta-i nazar)  

Yani esmanın bizdeki anahtarların mecmuuna  “malûm” bunun hariçten gelenlerle  

o anahtarların inkişafı ve inbisatı da “ilim”  olur. Çünki:                                                 

“iki çeşit ilim vardır.Fiili olanı fikirden harice in’ikas eder. Buna inşa denir.                                                            

İnfial  ise hariçten fikrine intikal eder, buna haber denir. Birinci kısımda menşe 

fikirdir. İkinci kısımda  menşe hariçtir.                                                         

İnsan şu inşa ve haber denilen ilimler ile kâinata  olan ihtiyaçlarını tatmin eder” 

(B.M/641) 

O zaman bir manada  “hakikat” la ”malûm”  aynı manada oldu. Çünki âyine-i 

fikirdeki istidad ve kabiliyetlerin mecmuuna malûm dendi. Aynı zamanda o esmanın 

cilvesi ve nakışlarıdır.Veya çıkan ilim ise, çıkan yer şuunat olur.                                                        

O zaman “malûm” Şuunat makamı.. 
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Kısaca fikir âyinesi: Bizim bildiğimiz ayna gibi değil. Geleni tutan ve gelenle 

inkişaf  eder. O zaman orada istidadlar +kabiliyetler var. Bunların tezahürü 

(istidad ve kabiliyetten çıkan) ilim oluyor. O zaman ilim malûma  tabi. Adam ilmî 

kitap yazıyor .Kitaba  ilmini aktarma ile, âyine-i fikri boşalıp sıfırlanmıyor ki: 

Yine orada aynısı var. O zaman kitaptaki ilim kafadakine bağlı. Çıkan ilim. 

Çıkılan yer malûm olur. Bu insandaki tatbikatı idi. 

Şimdi ilm-î İlahiyeye tatbikat:  

Buradaki malûm , Levh-i Mahfuz makamı. 

İlimde, levh-i Mahv ve İsbat Makamı.  

O zaman ilim mâluma tâbi. 

Yani levh-i Mahv ve İsbat, Levh-i Mahfuza tâbi. 

“Yani şu mevcudat, kendilerinden başka olan manalara delalet eden 

kelimelerdir.Yani esma-î hüsnayı tilavet eden Rabbanî mektublardır.”(B.M/ 436) 

Garip ifade. Külliyatta çok geçer bu mana. Yani eşya kendini ifade ettiği mana 

haricinde başka eşyayı tefsir etmesi, tarif etmesi, onu açıklaması garip değil 

mi? Niye bu onu bilsin? Niye bir şey kendinden hariç manalara sahip olsun? 

Yani bir şey başka bir şeyin alameti niye var? Bu sorular Allah’sız (cc) (haşa) 

nasıl izah edilecek? Misal: 

“ insandaki şedid, sarsılmaz, daimî olan "aşk-ı beka" ve "şevk-i ebediyet" ve 

"âmâl-i sermediyet" bilbedahe işareti ve delaletiyle,”  (RN-Sözler/118) 

İnsanda bunlar niye var? Niye o âlemin âlameti taşıyor? Ve niye? 

“insanî istidadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları ve o istidad ve arzuları 

besleyen kâinatın pek çok rabıtalarını ve hakikatlarını bütün bütün israf           

etmek”          (RN-Şualar/219) Başka: 

“nasılki a'zâ-yı insanîden midenin hakikatı ve ihtiyacatı, taamların vücuduna 

kat'î delalet eder;”          (RN-Şualar/229) 

Çünki: Mideyi yapmak ayrı bir ilim. Midenin tüm vücut organlarıyla ahenkli 

çalışmasına uygun yapmak ayrı bir ilim.  
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Ve mideyi vücudun dışındaki ağaçta meyveye+ denizin içindeki balığa+ 

toprağın içindeki elementlere uygun tanzim etmek ayrı bir ilim.Yani elma niye 

mideye göre? Mide niye elmaya göre? Nasıl izah edilecek? Şöyle bir soru 

sorulunca: Bir dairenin odası +tuvaleti+ yatak odası+ camların durumu+ 

merdivenler+ düğmeler vs vs’ leri niye böyle yapılmış, asılmış, açılmış, 

takılmış? Cevap: Onu yapan insanı biliyor, ihtiyacını  idrak etmiş, sonrada 

takdir etmiş. 

“Hem bütün zîhayata, herbirisine lâyık bir tarzda, münasib vakitte, ummadığı 

yerde rızıklarını vermek; bir ilm-i muhit ile olur. Çünki rızkı gönderen; rızka 

muhtaç olanları bilecek, tanıyacak, vaktini bilecek, ihtiyacını idrak edecek, 

sonra rızkını lâyık bir tarzda verebilir.”                       (RN-Mektubat/242) 

“Sen her bir eserde müessirin azametini görmek istiyorsun;”   

        ( RN-Mesnevi-i Nuriye/113) 

Buda garip ifade : İnsanın Allah’a (cc) karşı durumu var ki buna şükr-ü örfî  

denilir. Birde insanın kâinata karşı alaka ve münasebetlerine de şükr-ü manevî 

denilir. Allah(cc) insanın fıtratına  hitap ediyor, konuşuyor.                                      

Biz de  şükr-ü örfîde bu manaları kullansak (İş:17’de) “o âleme pencere olur.”                                                

Yani o fıtratın lisanıyla Allah(cc) konuşmuş oluyor. 

“haricî olan manaları” Vücub aleminden çıkıp,alem-i şahadetteki manalar.Yani 

manalar cisimleşmiş.Aslında elma, armutlar manadır da biz enbasit tabakası 

olan mideyle münasebet manasına münhasır bıraktım.İşte bu harcî manaların 

nümineleri bizde var.Ama bizimki ayan olmadı.Bilkuvve çekirdek şeklinde 

bulunuyor.Bu bizdeki mana çekirdekler.İnkişaf ve inbisatetmedikçe hariçtekini 

anlamaz ve içeriye  alamaz.İşte hariçtekini dahilde aramak bilkuvve 

çekirdekten bilfiil çıkmadıkça bulamazsın (Bak:S/538) 

 

“amenu” 1.si şükr- ü örfî

salihati”  2.si  şükr-ü manevîyeye  bakar.
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İnsan öyle bir konumdaki: 

 

 

 

 

 

 

“matlub bir vaziyet alıp; tâ suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, manaları 

bilinsin, neticeleri zabtedilsin.”                                     (RN-Sözler/76) 

Burada: 

Suretleri          alınsın,  

timsalleri        tutulsun,  

manaları         bilinsin,  

neticeleri         zabtedilsin. 

Niye tutulsun deniyor? Çünki zıddı var.O zaman timsal şu: 

İNSAN 

ÂLEMİ 

VÂCİB ÂLEM MÜMKİN ÂLEM 

TEREŞŞUH VE 

TEMESSÜL 

TİMSAL 
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“Ve onların ifade ettikleri manaları iman ile anlıyor.” ( RN-Sözler/638) 

   Bu tür tabirler çok. Bazı yerde aklen, bazen hissen, bazen duygularıyla vs 

vs’lerle anlıyor diyor. Demek mana, âdeta bir elma gibi. Kokusu  burunla. 

Yenişteki sesi, kulakla ve (yaprağının hışırtısını da) Tadını dille. Onun  

üzerindeki manaları da akılla. Merhametin mücesseminide hissen. İltifatın 

tecessüm etmiş halini de duygularımızla. O mütecessim nimetten varlığını, 

varlığımıza takdim etmesini ve beni bana anlatmasını da latifelerimle vs 

vs’lerimle o tek elmadan manalarını ve hisselerini ve gıdalarını alıyorlar. 

Mücessem bir kelâmın ifade ettiği mana muhteviyatı da böyle. “Elma” meyve 

kelimesi böyle ise “âyet”ler nasıl mana muhteviyatına sahip, kıyas et. Niçin?  

Çünki kâinat Kur’anı tefsir ediyor. Tefsirde bu kadar  mana . Peki ya asıl?                      

Ve bir misal de verip: 

“bahar yaldızlı bir mektub gibi, verdiği manaları her vakit temaşa edebilirsin.”  

         (RN-Sözler/645) 

    Burada da manayı gözle anlamak. Gözle alâkalı manayı  nazara veriyor. 

“Bu sırra binaen herbir mevcud Vâcib-ül Vücud'un bâki şuunatının tezahürüne 

bâki birer medar olacak manaları, keyfiyetleri, haletleri vücud da bırakıp öyle 

gidiyorlar. (RN-Mektubat/295) 

   Bu “bırakıp” ne demektir? Çok garip bir tabir. Yani gelen geldiği yerde icraat 

yaptıktan sonra  giderken, o gelenin mahiyet ve hakikatını muhafaza edecek 

şeyleri bırakıyor. Ne için bırakıyor? Bırakmasının şartları var mıdır? “mevcud” 

denilen şey nedir ki? 

Maddesi (yapısı) sıfata. Üzerindekiler(cilve, nakışlar) esmaya bakar. Zaten 

kendisi manadır. Mana maddenin içindedir veya ifade etmiş olduklarıdır dersek 

yanlış olur. Çünki kendisi komple manadır. Bu eşya (mevcud) bizim ruh 

cevherimizdekileri inkişaf ve inbisat ettiriyor. Yani boş mideye boş balona bir 

şey konuluyor ki şişiyor.         

  İşte istidad + kabiliyete bizim bilmediğimiz bir şeyler bırakıyor ki o terakki 

ediyor.Hem “ iman bir nurdur” der. Yani bir  varlıktır, hayal değil iman. 
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Balona üfleme miktarınca şiştiği gibi. İstidadlar da ne kadar şişerse o kadar 

yer cennette. Cennet terakki yeri değil. Lezzetlenme, yani şişeni doldurma, 

doyurma yeridir. Âdeta şuna benzer:                                

Kur’an ziyafeti verilen bir toplantıda Abdulsamed ’in ziyafetinde kulağı görürüz. 

Orada göz+ burun vs’ler kulağın yardımcılarıdır. Veya iftara gidilen yere dil 

götürülüyor. Kulak bu ziyafette yardımcı makamında. Demek bir âlemin 

meyveleri ve neticelerini diğeriyle karıştırılmamalı ve DİĞER ÂLEMİN VASFI 

BUNDAN İSTENİLMEMELİ. 

 Dolayısıyla Cennet istidad +kabiliyetlerinin doyma yeridir. Terakki yeri 

dünyadır. O zaman sormaki ; insan dünyaya gelmeyip, Cennet’e yaratılsaydı 

olmazdı. Çünki her organın, her uzvun, her duygu ve latifenin ziyafeti olan bir 

yerde; felçli, kör, sağır vs vs’leri bulunan bir adam için ziyafetin varlığı ile 

yokluğu müsavidir. CENNET’TE GENİŞLEME YERİ DEĞİL, GENİŞLEYENİ 

DOLDURMA YERİDİR. Gelelim meselemize: 

“vücudda bırakıp öyle gidiyor” Bu ne demek? 

       Demek manen terakki etmekte, o manevî âlemlerden alınıyor. Bizatihi 

mahluktur alınanlar. Çünki Allah’tan başka vâcib yok. Hep mahluk olur.                            

“bırakıyor” nereye, ne bırakıyor?         

 İnsanın ruh cevherine. Güneş’in aynaya vurup, Güneş’in kaybolması gibi 

değil. İnsanın ruhuna  vurup kaybolmuyor .Vurduğunu alıcı açıksa, bırakıp 

gidiyor. Bu işlemlerin yeri dünyadır. Dünyaya gelmeseydik bu mevcut istidad 

başka yerde ve başka şekilde  gelişemezdi. “öyle gidiyor”      

 Demek o şuunatın çekirdekleri bizde mevcut. Eğer şuunat- ı İlahiyeye 

âyinedarlık olunursa, şartlarında bulunursa  bizdeki nümunesi, çekirdeği      

inbisat +inkişaf eder. İşte bıraktığı bizdeki nümunesinin ortaya çıkarılması.              

O bizdekilerde şuunatın; nakşı+ cilvesi olunca onun inkişafı demek                     

şuunat bir şey bırakıp gitti denilir. 

“Böyle meal nerede; hayatdar, çok cihetlerle teşa'ub etmiş âyâtın hakikî 

manaları nerede?”         RN-Mektubat/342 

“Kur'an-ı Hakîm madem her zaman ve her taifeye hitab ediyor; her asrın her 

tabakasının hissesini câmi' çok mütenevvi' vücuhları, manaları olabilir”.  

           RN-Mektubat/390 
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Allah’ın (cc) bir ihsanı olarak bir misal kalbime geliyor. İnşaallah bu manaya 

mirsad olur. 

Âyetler, harflerden meydana geliyor. Âyetlerle de sure, surelerle de Kur’an 

R.Nur’da çok yerde geçen Kur’anın canlı olduğu veya “hayatın hayatı iman” 

olduğu .Ve Kur’anın harflerinin dizilişine de buna “nazm” denir .                         

Mucizelik var ve  bu harflerin mana muhteviyatına sahip. Nasıl oluyor ki 

harfin içinde  mana çeşitleri bulunsun? 

Misal: Zeytinburnu Dershanemin adresi şu: 

Gökalp Mah. 40. SOK. No:14  Bu adres buranın (yani böyle bir yer ve binanın) 

varlığının unvanıdır. 

Sokağım “40 Sok” Bu sokakların bir araya gelmesiyle “Gökalp Mah” meydana 

geliyor. O zaman 14 numara benim varlığımın rumuzu. Bu sokaktaki, 

mahalledeki evlerin bir araya gelmesiyle  mahalle  oldu. Tabiri caiz ise: 

Numaralar harf gibi. Sokaklar âyet gibi. Mahalle sure gibi. Zeytinburnu da 

Kur’an gibi. Veya  

 İstanbul          Kur’an        

Zeytinburnu       Sure          

Gölkalp Mah.      Âyet          

Benim binam      Harf 

Şimdi açılımı: 14 numarada kimler oturuyor? Zahirde bina camid, hareketsiz, 

düşüncesiz, gayesiz görünürken; içindekiler, canlı, ruhlu, hareketli, zîşuur, 

idealist insanlar var.         

 Nerede var?          

  İçinde 

Peki mana tabakasına gelince: Bu 14 numarada kalanların her birisi bir mana 

tabakası gibi. Her bir mana muteaddid vecihleri var. Yani ben bir mana 

tabakası isem, çünki kalanlardan biri benim. Peki benim ruhum, kalbim, sır, 

istidad, kabiliyet, duygularım, latifelerim, hislerim, organlarım vs vs’lerim ki 

bunlarında ucu bucağı da yok. Ne kadar mana tabakalarım var. Parçada 

“canlı” tabiri geçiyor. Bak bina (harf) cansız. İçindekiler canlı. Mana kaba 

benzemez. Yani  bina, bana benzemez. 

(İstanbul’un semtleri sureler gibi.) 
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İşte meal bu. Yani “ Gökalp Mah.40 Sok. NO: 14 ” Ne beni tanıttırdı mı?                    

Benim  neremi tanıttırdı? Bu tabir benim buradaki varlığımdan haber verdi.               

Beni tanıtmak heyhaaat nerede! 

Canlı hayattar  âyet. Bir misal: 

“ bir katre su içinde binlerce hayvanatın bulunduğuna dikkat ediniz ki ”  

         (RN-İşârât-ül İ'caz/117)  

“Ve yine bir katre suda bir milyon hayvanatın bulunduklarına temaşa edin,”  

          (RN-Muhâkemat/160) 

Vs yerlerde de var, İş:119’da, İMes:243’ te var. Bakın zahirde camid. Ama içinde 

canlılar var, mikroplar var. Hem âyet kâinatın tefsiri olma hesabıyla âyetin 

manası ve unvanı olduğu kâinattır. Kâinatta canlıdır. Hem hayatın çok 

vasıflarından biri de harekettir. Sırf bu vasıfla düşünüp bakarsak, kâinatın canlı 

olduğu görünür. ( Bak:62, 63) 

“Kur'an, ilm-i muhitten geldiği için, bütün manaları murad olabilir.”   

          ( RN-Lem'alar/34) 

Yani Kur’an ilm-i muhit (sıfat makamı) oradan gelince her âlemin mana 

muhteviyatına câmi’ Kur’an ise o âlemlerin manalarına  bir unvandır.                           

Veya Kur’an o âlemlerin tereşşuhudur, katresidir. Benzemez ama şöyle denir mi? 

Ağacın dalında meyvenin içindeki  çekirdek ağacın tereşşuhu , komple 

manaların unvanıdır. Tamam. Peki çekirdeğin maddesi topraktan. Ama  manası 

nereden (yani programı) gelmiş? Cansız çekirdeğin içinin neresinde ağacın 

hayatı saklanmış? Acı çekirdeğin neresinde, tatlı meyveler saklanmış?                  

Karanlık çekirdeğin neresinde, göz zevkleri saklanmış? 

“O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüz'iyetten külliyete çıkar ve o 

kudsî ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir.”  (RN-Şualar/92) 

                Bizdekiler anahtardır.  

  Kâinat kilit  

 

Kur’an da insanı ve kâinatı cem’ edip 

lafızlandırmış. Kur’anın o harfleri 

anahtarın dişlilerine  benziyor. Her bir 

şeklin (anahtardaki) bir karşılığı var.       
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Onu tasdik ediyor. 

             .her bir harfinin bir karşılığı var (besmele) ِبْسِم هللِا الرَّْْحِٰن الرَِّحيمِ 

Onu tahrik eder. Şuursuz gelen kelâm açmaz. Yani anahtarı tam oturtamazsan, 

yağlamazsan (devamlı derse gitmezsen) açmaaaz… 

“Hem haşir gelmezse; kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kâinatın bütün 

muhakkak manaları bozulur ki, hiçbir cihet-i imkânı olamaz ve o ihtimal, bu 

kâinatın vücudunu inkâr gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur.” (RN-Şualar/191) 

“ Muhakkak manaları bozulur ki ” Eğer gelecek bahar olmazsa çekirdekteki ve 

ağaçtaki mana zıddına inkılap eder. Olmasaydı daha iyi idi. Ağaç var oldu. 

Sonra hiçliğe gitmesiyle zulüm olurdu. Hem eğer ikinci  bahar olmazsa 

çekirdekteki mana bozulurdu. Ağacın yapılmasındaki mana ne idi ise,            

ağacın gerisi gelmezse o mana zıdddına  inkılap etmiş olur. 

“O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüz'iyetten külliyete çıkar ve o 

kudsî ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir.” (RN-Şualar/92) 

Tahattur hatırlama ise; istikbal ile maziyi birleştirmekle hazırda 

 yaşamak manası var.          

 Mesela: Cep telefonunu pigmelere göstersek, veya köylü vatandaşa 

göstersen pek manası  olmadığı için değeri de  yoktur onun nazarında.                   

Onu bilen yani mazi ile istikbal arasındaki irtibatı kurabilen için 100 milyondur. 

Veya çekirdeğe kim para verir? Mazisini bilen, istikbaldekini gören verir.                  

O zaman tahattur geçmiş bahar anlayışımızla  gelecek bahara bakmak.         

O zaman çekirdeğin manası cüz’ iyetten, külliyete ve aynı zamanda bu 

çekirdek müteaddid baharların yadigarı gele gele bu zamana gelmiş.  

 Ve hem o çekirdeğin içinde müteaddid mana tabakaları var.        

 Kime? Bilene.  

Çekirdek, geçmiş baharı gelecek bahara bağlar ve bu meânda değeri 

olduğu gibi; insanda  dünya- âhiret bağlantısı  yapan çekirdeğe benzer. 
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“Madem Kur'an bir hutbe-i ezeliyedir, nev'-i beşerin umum tabakatıyla ve ehl-i 

ibadetin bütün taifeleriyle konuşur; elbette onlara göre müteaddid manaları ve 

küllî manasının çok mertebeleri bulunacak.” (RN-Şualar/298) 

Mesela: Kur’anın her bir harfi bir çekirdeğe veya bir binaya benzer. O çekirdekte 

müteaddid manalarından bir manası; yaprak manası, bina ise o binanın içinde  

olan Hasan manasını ele alalım: 

O yaprağın ne kadar mana mertebesi, O Hasan’ın ruh yapısının ne kadar 

mertebesi var? 

 “İşte bak Kur’anın kelimatı zahiren sehl, basit ve maruf oldukları halde, nasıl 

latif manaların, hazinelerin birer kapısı ve birer anahtarı olmuşlardır gör” 

(B.M:485) 

Daha öncede geçmişti ki: Kur’anın kelimatı veya harfleri mana değil, 

adreslemedir. Veya tariflemesidir.                   

Mesela: Gökalp Mah. 40. Sok. No:14 Dünya sahifesindeki benim konumumdur. 

Beni tanıtan değil, varlığımın alâmeti ve dünya  sahifesinin paragrafının satırı 

misali yerini tarif eder. Ama bu 14 numaraya girersen benim gibi nice                    

mana-i mücessemleri göreceksin.14 numaralı binanın  demir kapısının anahtarı 

benim nereme benziyor? (Bak:60) 

“Kelâmın hayatlanması ve neşv ü neması; manaların tecessümüyle ve cemadata 

nefh-i ruh etmekle bir mükâleme ve mübahaseyi içlerine atmaktır.  Şöyle: 

Deveran ile tabir olunan vücudda ve ademde iki şeyin mukarenetiyle biri 

ötekisine illet ve me'haz ve menşe' zannolunması olan itikad-ı örfî üzerine 

müesses olan mağlata-i vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i hayalden neş'et 

eden sihr-i beyanıyla sehhar gibi cemadatı hayatlandırır, birbiriyle söyletir. 

İçlerine ya adaveti veya muhabbeti atar. Hem de manaları tecessüm ettirir, 

hayat verir, içinde hararet-i gariziyeyi derceder.”   (RN-Muhâkemat/89)  

   Kelâm odur ki, fıtratı konuştursun. Fikir odur ki kâinatın ifadesi olsun.               

Davanı kâinat, o mananın hakikatı bende var desin. Kelâmın hayatlanması 

fıtrata uygun olması, fıtratı konuşturması, fıtratın kelâma gelmesi… 
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Kelamın ruhu, kelâmın hayatı, kâinatın hayatıdır. Yoksa o kelâm, tabansız, 

temelsiz, ruhsuz ve  cansız cesed gibi çürüyüp gidecek . Kelâmın kâinatı 

konuşturması demek; onun lisan-ı halini lisan-ı kale çıkarmaktır. Âdeta 

manalar cisimlenmiş kâinat olmuş.(Bak.60) 

“Madem şu masnuat, elfazdır, kelimat-ı kudrettir; manalarını oku, kalbine koy.”

          (RN-Sözler/217) 

Kelimenin neresine  mana konuyorsa, elmanın manası da elmanın 

orasındadır.  

           Kelime veya sözler; bakan ile bakılan arasındaki dürbündür.                                 

Yani bakılan kâinat. Ondaki esmanın mücessem mana nakışları ve cilveleri.                

O nakış ve cilvelerin nümuneleri bende var. O zaman elmadaki mana, 

bendekine toprak; su, hava, nur olup inkişafına sebep oluyor.              

  

Kelâmın manası, geldiği âleme ait ve oradadır. Kelâm o âlemin manalarının 

unvanıdır. Çünki o âlemin temessülatı veya tereşşuhatı olmazsa dimağdaki 

mana tabakaları tahrik edilemezdi.                                                                      

Nasıl ki manalar kalpte çıplak. Sonra  suretleri dimağdan giyiyor.                                 

O zaman kelâmın değeri ve kıymeti ifade etmiş olduğu âlemin, yani geldiği 

âlemin derecesi nisbetindedir.  Kelâm geldiği âlemin manasıyla yüklü. Arının 

poleni gibi. Eğer o gelen kelâmın ifade ettiği mananın istidadı yani çekirdeği 

sende yoksa hiçbir yeri tahrik edemediği gibi hiçbir manası da olamaz.                               

Tıpkı: hayvana 100 sene uğraşıp da, şuurunu tahrik edip bir harf 

öğretilememesi gibi. Çünki kelâm havada kaldı. 

“Âlem-i İslâmın şecere-i kübrasının menşei, çekirdeği, hayatı, medarı olan 

mahiyet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın fevkalâde istidad ve 

cihazatıyla, âlem-i İslâmiyetin maneviyatını teşkil eden kudsî kelimatı, 

tesbihatı, ibadatı en evvel bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen 

terakkiyat-ı ruhiyesini düşün; habibiyet derecesine çıkan                                  

ubudiyet-i Muhammediyenin (A.S.M.) velayeti, sair velayetlerden ne kadar 

yüksek olduğunu anla!”         (RN-Lem'alar/327) 
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1- (ASM) yapmış olduğu tesbihler âlem-i İslam’ın şahs-ı manevîsinin mücmel 

unvanlarıdır.Yani hepsinin maneviyatının mecmuu. Veya öyle kelimat ki 

âlem-i İslam’ın bütün efradının, ruh âleminin terakkisinin zenbereği veya 

gıdası mansında manevî dersleri cem’ etmiş. 

2- İbadatın en makbulü ve en mükemmeli hissedip yapmaktırla bilmek-

anlamak-tanımak-hissetmek- zevketmek-massetmek gibi. 

3- Velayetide tarif ediyor. Nasıl olmalıdır? Ve velayetin yolu nedir?                  

Suallerin mukadder cevabı. 

a) İbadetin manalarını hissedip yapmak. Buda terakkiyat-ı ruhiyesini teşkil 

ediyor.Terakkiyat-ı ruhiye böyle olur. Başka olamaz.                       

 b) Velayetin temeli odur ki; ubudiyet-i Muhammediyeye (ASM) uygun olsun. 

Başka olamaz. Görünürse bunun adı da istidrac olur.                       

 Yani bir şahıs sünnet-i seniye dairesinde terakkide ise ondan zahir olacak 

hallere keramet.  

Şayet sünnet-i seniye dairesinde olmayandan hasıl olacak harikalarda istidrac 

olur. Velayet yolu ubudiyetten geçer. 

“Lisan-ı siyasette lafz, mananın zıddıdır.”  (S:707) 

Dolayısıyla tesir etmez. Yani ihlaslı değil. Bu, ihlaslı kelimenin tesir etmesi. 

Manalar kalpten çıplak çıkar. Suretleri dimağda giyer. Bunun tersi şöyle idi: 

Hariçten dimağ yoluyla manalar gelir. Dimağda 7 mertebede hazım olduktan 

sonra kalbe iner. Kalpte his +duygu ve latife şeklinde mana bulunur.             

Bazen dimağdan değil, ilhamen manalar olur. İşte ihlaslı kelime şudur ki: 

İnsanın ruh cevherinin tereşşuhu olan kalptekiler, dimağa çıkar.                            

7 mertebe âlametlerini alır, lisana dökülür. Bu lafız menbaı şurdan çıkıyor: 

Ruh cevheri        ruh       kalpte mana halitası       dimağı ihtizaza getirerek 

dışarıya paketlenerek atılandır. Eğer ihlası yoksa şöyle çıkar = Dışarıdan 

gelen manalar dimağın 7 mertebesinden  hazmolup geçtikten  sonra  ruhu 

kalbe  inerdi. Demek kalpte bulunan mananın ruhu dimağda her bir  

makama uygun bir şekilde mevcut. Bu  dimağdan kalbe inince  dimağda yok 

olmuyor ki. Kalbe inen dimağda da bulunuyor. Ama o âleme münasip 

şekilde. (kuru, cansız ,ruhsuz bir şekilde) 
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İşte ihlassız kelâm kalple alakası kesik olup, sırf dimağdaki lafzı dışarıya 

atmaktır. Bu kelâm, nasıl ki nutfe vücuttan süzülendir. Kalpteki  mana hem 

haricin süzülmüşü ve de ilhamın damlaları var hem de ruh cevherinin 

tereşşuhatları var Buda  kelâmın canlı tutan ruhudur.  

Ruhsuz kelâm, kalple alakası olmayıp dimağdan akandır. Bu kelam niye tesir 

etmiyor? 

İnsanı fiiliyata sevkeden; hislerdir +duygulardır +latifelerdir. Bunlarda  kalpte  

bulunur. Bunlar ihtizaza getirilmeli. Bunlar(kalptekiler) ihtizaza gelmezse 

fiiliyata geçen olmaz. Eğer dimağın tereşşuhatı olan kelâmı bana gönderirsen                      

(bana konuşursan) benim sırf dimağımı tatmin eder ruhuma inmez.  

Niye?                     

O kelâmın kalbe bakan tarafı yok ki kalbime de hissesini vermek için 

oraya girsin. Dimağdan gelen dimağda kalır. Eğer dimağdan çıkanın 

kalptekilerinde alametlerini taşıyorsa; o kelâmın dimağdan gelen dimağa, 

kalpten gelene de kalbime iner. O zaman hemen ben fiile geçerim.                        

Çünki fiiliyata geçiren dimağ değil, kalptir. Ama bazen de kalpten hisse de 

getirip bazılarına tesir etmemesinin sebebi de:  

         Senin kalbinden gelenin, benim  kapımın kapalı olmasından ihtizaza 

gelmemesinden. Ama iyi niyetli olursam senin kalbinden gelen, benim kalbime 

kapısını yavaş yavaş aralar. Dalganın  kayalıkları erittiği gibi.     

Lisan-ı hal niye tesirli oluyor? 

Çünki lisan-ı hal; dimağın+ kalbin tezahürüdür .O fiil, hissin tezahürü olduğu için 

hissi devamlı tahrik eder. Nasıl ki ses kulağı tahrik eder, gözü değil. 

Karşımdakinin fiili hissin tezahürü olduğu için, benim hissimi deniz dalgasının 

kayayı erittiği gibi  o fiil, ihtizaza getirir. 
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“Hem tevhid sırrıyla, şecere-i hilkatin meyveleri olan zîhayatta bir şahsiyet-i 

İlahiye, bir ehadiyet-i Rabbaniye ve sıfât-ı seb'aca manevî bir sîma-i Rahmanî 

ve temerküz-ü esmaî ve   

اِيَّاكَ َن ْعبُدََُاِيَّاكَ  ن ْست ۪عينََُو   deki hitaba muhatab olan zâtın bir cilve-i taayyünü 

ve teşahhusu tezahür eder.”       (RN-Şualar/9) 

Şahsiyet-i İlahiye mahluk değil. Madumda değil. Mümkinde değil. Vâcibdir.             

Bu zîhayatta tezahür ediyor.                                                                                        

Bu zîhayattaki şahsiyet-i İlahiye “ O ” değil. Ondan dır.                                                

Yani mec’ul makamı. Yani aynadaki Güneş gibi.                                                           

O zaman Şahsiyet-i İlahiye bizim mec’ul vasfımız ki oda “ene” nin mahiyetini  

ifade ediyor.                                                                                                                      

O zaman: Şahsiyet-i İlahiye         bizde        ENE  

Sırayla gidelim: Çünki sıra var. 

 “ sıfât-ı seb'aca manevî bir sîma-i Rahmanî ” Bu da sıfat  makamı ki, kitabın 

10. sahifesinde  sıfatları da sayıyor. 

 “temerküz-ü esmaî” zaten sarahat var. Esma makamı  

O zaman “ehadiyet-i Rabbaniye” = M. Zâtiye +Ş. Zâtiyenin cem’ hâli.                      

Yani ikisinin ifadesi.  

O zaman ehadiyet-i Rabbaniye= M . Zâtiye + Ş. Zâtiye’nin ifadesi.  

O zaman toparlayalım: 

Şahsiyet-i İlahiye           bizde mec’ul makamımız olan ruh cevheri 

 Ehadiyet-i Rabbaniye         M. Zâtiye + Ş. Zâtiye bizdeki ruh cevherinin üzerine 

takılan vasıflar. 

sıfât-ı seb'anın bizde sîma-i Rahman        sıfat makamı 

temerküz-ü esmaî          bizde cilve ve nakış olarak esmanın tezahürü 
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Ruhun mahluk tarafı. Mahluk olmayan tarafı.                                                       

Ruhun içindekileri tek tek ele alınırsa mahluk değil, vâcib de değil.                 

Mesela: HAYAT perdesiz tecelli ediyor. Hani aynada Güneş’in 7 vasfı 

Güneştendir ama Güneş değiller. Müstakil vücudları yok.                                           

İşte ruhumuzun içindekiler olan; sıfatın +şuunatın + mahiyetin tezahürleri 

mahluk (mümkin) değiller. Vâcibde değiller. İşte ruhun bu komple  

durumuna  haricî vücud giydirilmiş. Bu tarafı mahluktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hani der: 

“Kudret vücud-u hissî giydirir, şuuru başına takar, bir seyyâle-i latifeyi o 

cevhere sadef eder.”   (RN-Sözler/702) 

“Belki cesed, ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Belki ruhun libası bir 

derece sabit ve letafetçe ruha münasib bir gılaf-ı latifi ve bir beden-i 

misalîsi vardır. ( RN-Sözler/517) 

İşte mahluk (mümkin) tarafı bu taraf. (bak66/39) 
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“Nasıl ki nazmında cezalet, lafzında fesahat, manasında belâgat üslûbunda 

bedaat vardır”       (Sözler:380) 

Cezaleti nazmında kullandı.          

Lafzında fesahatı kullandı.        

Manasında belâgatı kullandı.                 

Üslûbunda bedaatı kullandı. 

Demek mana zahirde hariç bütün manaları üzerine almış.                                        

Yani  cesedinden başka bende neler varsa tümü “manayla” yad olunuyor.                    

O zaman kâinata bunu tatbik edersek ki kâinat  insan-ı ekberdi.                         

Kâinatın çekirdeği olan nur da dahil        madde-i hayat       esirin 7 tabakası ve 

her tabakanın 7 kısmı         atoma kadar. Kılıflar hariç kâinatın ruhuna mana 

diyoruz.  

Kâinatın  maddi tarafı “nur”  

maddeye yüklenen tarafı da mana tarafı.                     

Zaten 31.sözde  “kâinatın sebeb-i vücudu da mana ve nurdur” der. 
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 “Yani başkasının manasını taşıyor, fehmeder.”   (S:539)  

Demek harfler ayna veya kaplar gibi. Aynada temessül eden aynaya ait değil. 

Kapta olan sıvı, kabın malı değil. Kap ona muhafazakarlık yapıyor hem de madde 

mananın mücessemlenmesini, müşahhaslanmasına sebeptir. Mesela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAP 

SU 

Şimdi bu “ Y ” şeklindeki kaba suyu koyunca 

suyun şekli “ Y ” ye benzedi. Desem ki  su                 

“ Y ” gibidir ne kadar yanlış olur?                                 

“ A” gibi kaba koysam o zamanda suyun şekli 

“A” gibidir demek zorunda kalınır. Demek suyun 

sabit şekli yok. Kaba göre şekil aldığı gibi; 

mana da böyle. Dimağda yedi mertebe mana 

kalıplarına manayı verip şekilleniyor. Sonra 

kalbe iniyor. Orada da hissediliyor, zevk ediliyor 

ve massediliyor. 
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     Buralardaki had-ü hesabı olmayan hislere, duygulara, latifelere manasını                      

ifaza ede ede gidiyor. Her bir duygu veya latife kap gibidir. Mana oraya göre 

şekil alıyor. Kur’anın mealide buna benziyor. Derki “Y” harfindeki şu                                                    

“Y” şeklindedir. Yani içinde ne var? Ve şekli şemali nedir? Veya ne işe yarar 

gibi tabirlerle meal olur. Birde bunun (sandığın) içinde olan H2O tarafı.                             

Ve de 1 milyon damla suda  bulunması. Bu suyun göz, mana tabakası.                                      

Bu suyun insanla, hayvanla ve nebatla alâkası, kimyevi bağ durumu vs vs’leri 

bilmek başka bir ilimdir ki buna “bâtın” ilmi, ilmi ledünniyat denir.                               

Veya hikmet ilmide denir. (78,83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ehl-i hakikatın nazarına o surî güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve 

gayet şirin tezyinatın işaratı olduğundan,”  (RN-Sözler/130) 

“Hem onun mahiyeti, harfiyedir; başkasının manasını gösterir.” ( RN-Sözler/537) 

Yani başkasının manasını taşıyor,  fehmeder (RN-Sözler/539) 

Çünki çekirdek, umum ağacın manasını, fihristesini taşıyor.  (RN-Sözler/614) 

Bütün manasını bir çekirdekte derceder. ( RN-Sözler/613) 
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    Çekirdeğe (ağacın) manasını neresinde dercediyor? Oysa çekirdekte 

(C,H2,O2,Na) var. Manasının güzelliği, sanatında tezahür ediyor. Yani sanat, 

mana şeklinde tezahür ediyor. Yani çekirdekteki elementler manaya göre 

diziliyor. Âdeta mana cisimleşmiş, tecemmu etmiş hali çekirdek şeklinde 

gözüküyor. 

“Demek oluyor ki; manevî hâlis samimî hisler, maddî nakışlar suretinde kendini 

hissettiriyor.”        (RN-Barla Lâhikası/281) 

   İşte mana, nakış suretinde hissettiriyor. Yani o çekirdeğin atomları+ 

elementleri+ moleküllerin dizilmesi bile manadır. Onların dizilmesiyle 

çekirdeğe tecelli ederek esmaya güzel ayna oluyor. Ona ayna olacak şekilde 

dizilmiş. Taş niye aksettirmiyor da cam aksettiriyor? O işi yapsın diye o 

elementi  o şekilde dizilmiş. Maddi (yani çekirdek) manasının  müşahhas 

unvanıdır. Ağacın manası çekirdeğin neresinde? Çekirdekte 4 tane element 

var. Ağacın manası çekirdeğin neresinde ise Kur’anın manası da harflerinin 

orasındadır. Demek çekirdeğin maddi dizilmesi, maddi tarafı da mananın en dış 

kabuğudur. Mananın en dış kabuğu çekirdektir. Nasıl ki maddenin aslı 

enerjidir. Yani enerjinin en dış kabuğudur. Hani Ustad Hz ’ leri: 

“Halbuki gölgeli gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riya-yı 

mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki,”  (RN-Sözler/410) 

   O resim veya heykel (gölgesiz) “ zulm-ü mütehaccir veya  riya-yı mütecessid 

veya  heves-i mütecessimdir.”        

 Yani taşlaşmış. Zulüm taşlaşmış. Riya cesed olmuş. O mananın en dış 

kabuğu atom seviyesidir. Yani kalıpları nasıl yaparsan harçları o şekli alıp, 

kurur. Ve binanın şekli çıkar. Demek harç adamın gayesi ve fikri olan kalıplara 

girer ve donar, şekil alır. Demek o şekil adamın gayesinin şekline göre atom 

eritilip, dökülmüş, o şekli almış. Çekirdeklerde, bitkilerde hepsi mananın son 

kabuğudur ki; her bir fen mevzuu olan mevcudatın bir tezahürüdür, bir 

tercümanıdır. Harf gibi. Harfin manası var. Birde başkasının manasını taşıyor. 

Bu manaya: 

“Umum zîşuurun mütalaasına mazhar olduktan ve hadsiz mütalaacılara 

manasını ifade ettikten sonra, lafzı ve hurufu hükmündeki suret-i cismaniyesi 

kaybolur.”          (RN-Lem'alar/345) 
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“Çünki çekirdek, umum ağacın manasını, fihristesini taşıyor”. (RN-Sözler/614) 

Bir şey kendinden hariç, başka bir şeyi niye taşır? Çekirdek ağacı, 

  ağaç insanı. Yani burnu, kulağı, dili (tadıyla) vücudun tüm  

 ihtiyaçlarını niye taşıyor?                                  

 Su insanı.           

 Mazideki bahar, istikbal baharını.      

 İnsandaki emeller, arzular, saadet-i ebediyeyi taşıyor. 

“Fakat kendi vücuduna bedel ikinci derecede vücudları sayılan hem manası, 

hem hüviyet-i misaliyesi ve sureti, hem neticeleri, hem mübarek ise sevabı, 

hem hakikatı gibi çok vücudlarını bırakır, sonra perde altına girdiği gibi, aynen 

öyle de: Bu vücudum ve her zîhayatın vücudu, zahirî vücuddan gitse, zîruh ise 

hem ruhunu, hem manasını, hem hakikatını, hem misalini, hem mahiyet-i 

şahsiyesinin dünyevî neticelerini ve uhrevî semerelerini, hem hüviyet ve 

suretini hâfızalarda ve elvah-ı mahfuzada  ve sermedî manzaraların film 

şeritlerinde ve ilm-i ezelînin meşherlerinde ve kendini temsil eden ve beka 

veren fıtrî tesbihatını defter-i a'malinde ve esma-i İlahiyenin cilvelerine ve 

mukteziyatlarına fıtrî mukabelelerini ve vücudî âyinedarlıklarını daire-i esmada 

ve daha bunlar gibi zahirî vücudundan daha kıymetdar müteaddid manevî 

vücudlarını kendi yerinde bırakır, sonra gider; ilmelyakîn suretinde bildim.” 

             (RN-Şualar/69) 

Birinci vucud kendi vücudu.       

 İkinci vücudu ise fotokopisi.  

Nasıl ki noterden verilen vekalet; verilen kişi, veren gibi sayılıp tasarruf 

ediyor. Yalnız bir noktada onun gibi sayılıyor. Maddi işlerde.                     

Ama ruh derinliklerinin vekili değil.  

Ama çekirdek +nutfe + yumurta+ tohumlar böyle değil. Ruh sahibi 

değilse aynı sayılır. Yalnız itibarî bir fark var. 

İkinci derecede vücudları sayılan vasıfları: Manası, hüviyet-i misaliyesi,

 sureti, neticeleri, sevabı, hakikatı. 
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Zîruhların ise: ruhunu, manasını, hakikatını, misalini, mahiyet-i şahsiyesinin 

dünyevî neticelerini, uhrevî semerelerini, hüviyet, suretini hafızalarda elvah-ı 

mahfuzada,sermedî manzaraların film şeridinde, ilm-î ezelinin meşherlerinde….. 

VASIFLARI MANASI 

HÜVİYET-İ 

MİSALİYESİ

, 

SURETİ, NETİCELERİ, 

SEVABI 
HAKİKATI 

İKİNCİ DERECEDE VÜCUDLARI SAYILAN: 

Ruhunu, 

MANASINI 

HAKİKATINI 

MİSALİNİ, 

Mahiyet-i şahsiyesinin 

dünyevî neticelerini, 
Uhrevî semerelerini, 

Hüviyet, 

Sermedî manzaraların                    

film şeridinde, 

İlm-î ezelinin              

meşherlerinde 

Suretini hafızalarda                                          

elvah-ı mahfuzada, 

ZÎRUHLARIN İSE: 
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Bu manaların tatbikatlarından: Ağaçta çekirdeğin ikinci vücududur.                             

Yani onun açılımıdır. Dalın meyvesindeki çekirdekte, kökteki çekirdeğe göre 

ikinci vücuddur. Ve hem dalın meyvesindeki çekirdek ağacın tereşşuhu 

noktası yani ikinci vücududur.        

 İkinci vücud denilince bizim bildiğimiz fotokopi tarzındaki  kopyası 

değil. O mananın çeşitli şekillerde bulunması, tezahürü, ifadesi demektir. 

Aslının çeşitli şekilde takdiminden ibarettir. Libas bir kışırdır, tebdil edilebilir. 

İkinci vücud bizde denilince öncelik, sonralık noktasındaki durumdan 

konuşuyoruz. Misal: kökteki çekirdek önce. Daldaki çekirdek sonra(bize göre) 

Peki hakikatta itibarî farktan başka farkı var mı?                                                     

Bir fark varsa da öncelik sonralık. 

 

 

 

 

 

 

“Güz mevsimi kıyametinde vefat eden hadsiz nebatat, bahar haşrinde herbir 

ağaç, herbir kök, herbir çekirdek, herbir tohum  

تَ َالصُُّحفََُاِذ اَوَ  نُِشر   âyetini okuyup bir manasını, bir ferdini kendi diliyle, 

geçmiş senelerde gördüğü vazifenin misalleriyle tefsir ederek o azametli 

hafîziyete şehadet eder.”                                        (RN-Şualar/215) 

 Nasıl ki Kur’anın âyetleri birbirini tefsir ettikleri gibi mevcudatta birbirini 

tefsir ediyor. Mesela: Çekirdeğin etrafına “bahar” şahs-ı manevîsinin 

kumandanı altında; hava, toprak, su, Güneş müfessirlerin çekirdeği tefsirini 

yaparken; bu 4 müfessirler çekirdeği tefsir  edip işte yaprak, işte çiçek…            

İşte bu, işte şu diye çekirdekteki  hakikatları dışa vurup göze gösteriyor. 

 

Dalın meyvesindeki 

çekirdekte. kökteki 

çekirdeğe göre ikinci 

vücuddur. 

kökteki 

çekirdek 
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Çekirdek harfine  bedel Kur’an harfini ele alıp; bu budur, bu da budur  der 

manalarını  ortaya koyar . Müçtehidlerde arı misal; Çeşitli otları, çiçekleri 

cem’ edip bal ruhunu  yakalayıp +pişirip bize hazır, takdim ediyorlar.               

Eğer sen menbaından alacağım deyip otu yesen belki de zehirleneceksin.                             

Nasıl ki insanlar için zararlı olan bitkiler hayvanlar için nimet. Onu alır, 

insanlar için hazmeder. İçtihad için lazım olan ilimleri bilsen bile “içtihad 

ruhunu” yakalaman gerekir. 

“Harf, gayrın manasını izah için bir âlet, bir hâdim olduğu gibi; şu mevcudat 

da, esma-i hüsnanın tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım İlahî 

mektublardır ki, içlerinde yazılı delail, berahin, havarık mu'cize-i kudrettir.”  

        ( RN-Mesnevi-i Nuriye/214) 

  Nasıl ki 29 harflerle bütün ilimler yapıldığı gibi. Bütün ilimlerin mesajı bu 

harflerle yapılır. Hem nasıl ki do-re-mi… gibi notalarla bütün ilahilerin 

çeşitleri bunlarla aktarılıyor. Her bir harf, her bir nota yerinde  hak olunca  

değişik mana yükleniyor ve iç âlemine tesir ediyor. Kur’anın harfleri de böyle. 

Aynı harf ve aynı nota farklı manayı  nasıl yükleniyor?                                                          

Azizim, harfler gayrın manasını izhar etmek için alettir. Eğer kendisini anlatsa 

evet tek bir manası olur. Nasıl ki tıp kitabındaki  manalar  ve mesajlar  ve 

dersler 29 harfe yüklenmiş. Biyoloji  kitabına  yine bu 29 harflere  mana  

yüklenmiş? Bu nasıl mümkün ise Kur’an da böyle, bunlar gibi var.                                   

Kâinatın  harfleri de:  

 

 

 

 

400.000 tanedir. Bunların hareketleri de hadd-u hesaba gelmeyen her bir 

nev’in sayısı kadar. Mesela: Balık nev’i bir harf. Adedi miktarınca da 

hareketleri var. Böyle kâinata bakınca sonsuz manayı almış. Çünki ilim 

bitmiyor, biteceğini de iddia eden bir delide çıkmadı. Kur’an da kâinatı 

okuyor. O zaman onunda manası bitmez.        

 Çünki Kur’an mevzuu: Allah(cc) +kâinat +insan 
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Çekirdeğin mana kompitürü (competer) olduğunu, manaların kodlandığını:              

Güneş +hava +toprak +su tefsir edip ortaya çıkardığı gibi ki bunlara                                  

edille-i hakikiye diyelim. 

Kur’anın harflerini de  edille - i şer ’ iye çıkarıyor ki:                            

Kur’an +Sünnet+ İcmâ-i Ümmet+ Kıyas-ı Fukaha…                                                                      

Edille-i Kütübiyede 4’tür.Tevrat+Zebur+İncil+KUR’AN                                                                     

Edille-i Nebeviyede 4’tür. Musa(AS)+Davud(AS)+İsa(AS)+Muhammed(ASM) 

 

 

 

 

 

 

SIRALARSAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vs vs’ler (fakihe nev’inden) 

 

EDİLLE-İ 
KÜTÜBİYE 

4TÜR. 

Zebur 

İncil 

KUR’AN    

Tevrat 

 

ED
İL

LE
-İ

 N
EB

EV
İY

ED
E 

4
'T

Ü
R

 

MUSA (AS) 

DAVUD (AS) 

İSA (AS) 

MUHAMMED (ASM) 

SICAK HARF KURU HARF SOĞUK HARF NEMLİ HARF 

MUSA(AS) DAVUD (AS) İSA (AS) MUHAMME(ASM) 

TEVRAT ZEBUR İNCİL KUR’AN 

AZRAİL(AS) MİKAİL (AS) İSRAFİL (AS) CEBRAİL (AS) 

KİTAP SÜNNET KIYAS İCMÂ 

SU HAVA TOPRAK GÜNEŞ 

KUZEY DOĞU BATI GÜNEY 

İ.DESÛKİ A.RİFÂİ A.BEDEVÎ GEYLÂNÎ (K.S) 

DERSHANE Ş.MANEVÎ VAKIFLAR R.NUR 

ESMA SIFAT Ş.ZÂTİYE M.ZÂTİYE 
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“Kâinat nazar-ı Kur'anî ile, bütün mevcudatı huruftur, mana-yı harfiyle 

başkasının manasını ifade ediyorlar.”  (RN-Barla Lâhikası/348) 

Harfler şekilden ibarettir. Nasıl ki  “A” bir şekildir.  Bu da bir şekildir.                   

Kâinat kendisi okunandır, okuyan değil. Konulandır, koyan değil.                     

Manadır, âlim değil. Harftir, kâtip değil. Bir şey hem yazılan hem yazan olamaz. 

Hem yüklenilen, hem yükleyen vs’ler olamaz. Kâinat düşünülendir,                     

düşünen değil. 

Misal: A+L+İ bir araya gelmesiyle bir mana meydana geliyor. 

 

 

 

 

 

                                               Diyelim.    

 Şimdi bunlar bir araya gelse ayrı bir mana meydana çıkar.    

     +Z+Y+L =       diyelim. İşte  buda bir yazıdır. Fıtrat yazısı “     ” ruh 

derinliklerindeki keşif +seziş+ sevk+ şevk gibi hâletleri ihtizaza getirerek 

terakki ettiriyor. 

Z 

Y 

L 

A+L+İ 

Ne kadar 

element 

harflerle 

yazılmış 
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“Öyle ise, adalet-i İlahiyenin tam manasıyla tecelli etmesi için haşre ve 

mahkeme-i kübraya lüzum vardır ki; biri cezasını, diğeri mükâfatını görsün.”  

         ( RN-İşârât-ül İ'caz/58) 

     Münazaralı bir davada; biri davasının  bir âlametini, bir ipucunu, bir 

tereşşuhatını, bir parıltısını, bir gölgesini vs getirmesi halinde bunun  davasının  

delallenmesi, otomatik olarak onunkinin  davasının iptalinde,  alçalması 

demektir. Çünki birbirinin zıddıdırlar. Davasının  bizatihi varlığını koyamazsa da 

alâmetlerinin davası iptal olur. 

Müslümanların davaları Allah(cc) 

 Bürhanları kâinat 

Koministlerin  davaları kâinat (tabiat) 

 Bürhanları da aynı tabiat.         

 Aynı şey hem dava , hem dava olunan olamaz. Kâinat dava değildir. 

Davada kullanılandır. Kâinat âlim değil. Âlimin eseridir. Kâinat sanattır, 

sanatkâr değil. Takdir edilendir. Takdir eden değildir. Kâinat ne dindir, ne de 

dindardır. Kâinat ne dindir, ne dinsizliktir. O bir “şey” dir. Kendisi alet edilendir. 

Bu iki cereyanın anlaşmadıkları noktanın püf tarafı şudur: Kâinat sanat mıdır, 

sanatkâr mıdır? Takdir eden midir, takdir edilen midir? Düşünen midir? 

Düşünülen midir? İkram mıdır? İkram olunan mıdır? Dava mıdır? Dava  olunan 

mıdır? Kanun mudur? Koyan mıdır? Kendisi hayat mıdır? Yoksa hayatı veren 

midir? Verilen midir? Veren midir? Katip midir? Eden midir? Hizmet edilen midir? 

Büyüyen midir? Büyüten midir? Kanun mudur? Kudret midir? İkiler birbirine  zıt 

olduklarından ikisi de aynı şey olamaz. Şu  çözülebilinirse ki; Âlim midir? Yoksa 

ilim midir? Mesele biter. Sığır âlim midir, ilim midir? İkram eden midir? İkram 

edilen midir?(sığır)          

   Haşrin yok olması halinde  hiçbir alâmeti, işaratı ve delilleri 

olmaması lâzım. Yokluğunun mutlaklığına alâmeti nedir? “olamaz” mümkün 

değil  iddiasının kesin ve  mutlak delilleri veya delili nedir ?Mümkün olduğuna 

dair  bir imkân varsa bir delil ve bürhanı varsa, öteki tarafın (inkâr taraf) mutlak 

surette olamaz davası düşer. Çünki mümkinatının hiçbir delilleri olmaması lâzım.                  

Âhiret adalettir. Yani adaletin tamamen zuhurudur. 
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Âhiret adaletin tezahürü, meyvesi ise, o adaletin dünyada emaresi, varlığının          

ip uçları yok mudur ? Kâinatta? Adalet namına  bir şey yok mu ki;                      

Adalet= müvazene, tenasüb, mizan ve nizam ve de hak sahibine hakkını 

vermek manalarına gelir. Kâinat nizam mıdır? Gölge midir? Asıl vücud mudur? 

(matbaadaki gibi.) Basan mıdır? Basılan mıdır ? Kâinattakiler merhamet edilen 

midir? Eden midir? Her ne ise… 

 

 

 

 

 

 

 

“Çünki o menba-ı hakaik olan Kur'anı, manasız nukuş zannederek, mana 

cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan,”  (RN-Sözler/131) 

 Aslında Kur’an manalarla  dolu ve yüklü. Niye böyle zannediliyor?                          

Manalar; âlem-i gaybın tereşşuhu manasında  süzülüp, kelimeye  mana 

tabakaları suretinde  yükleniyor. 

 LAFIZ, ÂLEM-İ ŞEHADETTEN 

 MANA, ÂLEM-İ GAYBDAN. 

“Âlem-i şehadete suretiyle ve âlem-i gayba manasıyla müşabih ve ikisinin 

mabeyninde bir berzah olan âlem-i misal o muammayı halleder ”.   

        RN-Muhâkemat/65 

O zaman Kur’an lafzı: Alem-i gaybın süzmesi ise; insanda  maddi tarafı, 

âlem-i şehadetten.          

 Manası âlem-i gaybın süzülmüşü. 

HAK SAHİBİNE HAKKINI VERMEK 

MÜVAZENE 

TENASÜB 

MİZAN 

NİZAM 

ADALET 

106 



 

Kur’andaki bütün hakaik veya insandaki bütün hakaik, Kur’anda  mevcut.                  

O zaman Kur’andan gelen o mana; bizim ruhtaki o hakikatları tahrik edip, 

uyandırıp terakki veriyor. Eğer  Kur’andan gelen o hakaiki tasdik edecek insanda 

musaddık bir şey yoksa, yani Kur’andan geleni anlayıp, hissedip, massetmezse o 

mana muallakta  kalır.                                    

Şuna  benzer: Tarlamızda nar ağacı var, ayva var, erik var vs.                              

Tarla  umumi, bütün manaların (ağaçların) menbaı. Bu ayva ağacı her çeşit 

elementlerin yatağı olan topraktan kendi manasına(vücuduna) uygun olanı alır ve 

konuşur. Ayvanın konuşması meyvesidir. Bütün içi âleminin tezahürü ve 

konuşması olan meyvesiyle  arzı didar eder. 

 

 

 

“Ve şu kâinatta dercettiği tılsımı ve şu mevcudatta gizlediği muamma-i rububiyeti 

manasız kalmamak için, herhalde bir rehber tayin edecektir.”  (RN-Sözler/567) 

   Şu kâinatı yapmak ayrı bir ilim. Yapılan kâinattan kendine  has ve uygun mana 

çıkarmak ayrı bir ilim. Yani: Biyolojici kendine has ve uygun mana çıkarabildiği 

için bilim adamı diyoruz. Birde bu otlar, nebatları, hayvanları yapan ilim nasıl bir 

ilim? Bizim bilmediğimiz ilmi var.                                  

Misal: Arabayı yapabilmek bir ilim. O her  tarafı ilmin mücessemi olan arabayı 

kendisine  yarayacak kadar  bilmek, öğrenmek (ise şoför denilir) ayrı bir ilim. 

Şoför kendisi kadar, seviyesi ve de ihtiyaç duyduğu kadar biliyor.  

  Kur’andan mana çıkartana müfessir ve müçtehid denir.   

  Birde bunları taklit edenler var ki mukallid imam denir .     

Mesela: Müçtehid olan İmam-ı Âzam ve bunun mukallidi olan ibn-i Abidin.               

Birde Kur’anın harflerine  manaları yükleyip, şifreleyen nasıldır? 

“Sonra  insanların hevaî, hevesi, manasız lafızları nerede” (B.M/145) 

Âlimle cahil aynı kelimeyi kullandıkları halde, farklı manalar ve haller ortaya 

çıkıyor. Niye? Kullanılan kelime aynı. Çünki ortada bir mevzu vardır. O mevzuya 

göre insanın ruh âlemi ihtizaza geliyor. O konuşan âlimin ihtizaza ve  heyecana 

gelen iç dünyası kelime üretmeye, iç âlemini kelâmla dışa vurmaya başlıyor. 
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O zaman diyen ve dinleyende o mevzua göre güdümleniyor ve                       

iç  âlemleri o manaya müteveccih oluyor.  

O zaman diyen; o haletini, ruhu ihtisasatını kelâma yükleyip, paketleyip 

muhataba gönderiyor. Çıkan kelime  ortaya konulan manaların müşahhas  ve 

mücmel hülâsası ve poşeti olarak dökülüyor. O kelâmı, o manalar kuşatmış. 

Muhatapta o  manaya, o mevzua hassaslaştığı için iç âlemi o mevzua duyarlı 

ve ihtizazlı oluyor. Yani alıcılar açık, heyecanlı durumda. O gelen kelâmı, o 

mevzu noktasında değerleniyor, kıymet alıyor. Alıcısı açık olduğu için 

massediyor. Konuşan  mevzusuz, maksatsız, gayesiz olunca ruhsuz, haletsiz, 

kuru bir  kelâm oluyor. Dinleyende o mevzuyla ihtizaza gelip, heyecanlı 

olmadığı için, gelen kelâmı tasdik edecek musaddık bulamaz. “boş elfaz” 

harfler kutu gibi. (Bak:70) “hevai” haletlerinin ifadesi. Enenin menfi tarafının 

ifadesi.  “hevesi” hevesinin ifadesi. Nefsinin nefesi ve sesi.    

 Nefsi heyecanına gelip, ihtizazlanıp, o haletin ifadesi olan kelimeye de 

hevesî denir. Bu da geldiği âlemin cinsinden olduğundan aynı  âlemi vurur. 

Gelen geldiği âlemin alâmetini taşıdığından, gideceği yerde geldiği cinsten 

olacaktır. Kelâm hangi haletin, hangi mana dünyasının, hangi ihtizazın  ifadesi 

ise o cins haletleri, manaları ihtizaza getirir.  

GELEN GELDİĞİ ÂLEMDEN HABER VERDİĞİ GİBİ,    

 GİDECEĞİ ÂLEMDEN DE  HABER VERİR. Haletim, haletinden haber verir. 

Kelâmlar âlemlerin habercileridirler. Oralardan haber getirip, götürürler.            

Kelâm kişinin karakterini gösterir. Bu mananın ifadesidir. Hangi şey vardır ki 

geldiği âlemin alâmetini, manasını, bir ipucunu, bir tereşşuhunu, bir gölgesini 

taşımasın. Mümkün değil. Bu âlemde, âlemlerde, insanlarda ve insanların 

haletleri de sabit değil. Gelip, gitmelerle ihtizazdadırlar .Giden, gelenden haber 

verir. Gelmekte gitmenin habercisi.        

 Misal: Bir mevzu hakkında müzakere eden, devamlı onu anlatan,                      

ders veren kişide manaların âlem-i manadan kendisine yeni manaların 

zuhuruna sebep oluyor. Çünki o hal, o an âlem-i  mananın kapısını aralamış ve      

o an , âlem-i mananın aynası ve muhatabı olmuştur. 
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Giden, gelenden (yani konuştuğum, ders verdiğim mevzuu) benden akıyor 

ama (kelâm olarak) o akanın hakikatı, menbaı bende. Ve de ders verdiğim 

mevzuda da inkişafatlar olmasına sebeptir ve habercisidir.   

 Bugün diyoruz. Bu kelâm yarının habercisi. O onsuz olamaz. “Dün” olmuş, 

gitmiş. Yarın ise daha olmamış. Yarının olması ne kadar kat’i ise, vücudu ne 

kadar kat’î ve mantıklı ise dünün vücudu daha kat’î ve mantıklıdır. “Yarının” 

varlığından şüphe etmeyen “dünden de” şüphe etmemeli. Bunlar nisbî 

hakikatlardır. Sabit hakikatlar değiller. Çünki birinin varlığı, diğerinin varlığına 

muhtaç… Gecede bir berzah. Dün ve yarının berzahı. Eğer bugünü karanlığa 

gömersek yarın olur bugün. Bugün olur dün. Demek dünyanın (bugünün) 

kabride gecedir. Eğer gece olmazsa yarın olmaz. İlla bugün kabre girmeli. 

Aslında gece (karanlık) dün ile yarının ince bir berzah türü gibi. 

“Evet küfür, mevcudatın kıymetini ıskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden, 

bütün kâinata karşı bir tahkir ve mevcudat âyinelerinde cilve-i esmayı inkâr 

olduğundan bütün esma-i İlahiyeye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyete 

olan şehadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzib olduğundan; 

istidad-ı insanîyi öyle ifsad eder ki, salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz.”      

         (RN-Sözler/82) 

      Mevcudatın âyineliği nasıldır? Bizim bildiğimiz ayna gibi midir?                             

Ve de onun istidad-ı insaniye ile ne alakası var ki ifsad oluyor ?                     

Misal: Biri dese ki: “Buğdayın+elmanın+ balığın+vs vs’lerin ne manası var ki? 

Niye yaratılmış ki?” Dese zahirde karşısındakini inkâr ediyor?                           

Aslında  dahildeki midenin ihtiyacını tekzib ediyor. Mide onu istiyor.                      

Oda onu inkâr ediyor. Yani midesine diyor ki: “Sus bağırma öyle kal. Öyle 

şeyleri isteme.” İhtiyacını vermemekle mideyi  ifsad ediyor, tahrip ediyor.       

Çünki hariçteki şey dahilin açılımıdır. Ağacın herhangi  bir uzvunu inkâr 

çekirdeğin istidadını inkârdır. Çünki ağaç çekirdeğin açılımıdır.  

 Çekirdek+ mide böyle olursa diğerlerini sen kıyas et.                                         

Nasıl ki: Portakalın kokusu buruna, tadı dile, rengi göze, yerken sesi kulağa, 

atomu mideye, enerjisi ATP’ ye, manası da kalbe+ akla konup, öyle olmazsa  

aklı ve kalbi inkâr olur. (yukarıdaki mide misali gibi). 

 

109 



 

 

 “Mevcudatın  vahdeniyete olan şehadetini reddettiğinden” 

Misal: Adamın noterdeki bir imzasıyla, vekaletiyle alan adam, sanki öteki 

adam olmuş gibi bir imzayla çok tasarrufat yapıyor. Yani veren diyor ki; bu, 

benim namıma  bir imzayla  mutlak vekildir.                     

Bu mevcudat asıl değilse zıll ise “Semî’ ” sıfatı kulağı sesler âlemine vekil 

yaptım. “Basir” sıfatıyla gözü benim namıma şekiller âlemine mutlak vekil 

yaptım vs …Gözün varlığı renkler kadar kat’idir. Veya renkler+şekiller göz 

kadar kat’idir. Göz renkler cinsinden değil ama onu anlayandır.             

“Basîr ” olanda göz cinsinden değil ama ondandır. Allah’ın varlığına bir imza 

değil. Hadd-u hesaba gelmeyen imzalar var. Varlığım, varlığına , gözüm 

“Basîr” olduğuna, kulağım “semî’ olduğuna, Güneş, nur ismine delil ve 

vekildir. Bir imza ile adamın adama vekil olduğunu kabul ediyoruz da bütün 

evsafın ona delaletini niye kabul etmiyoruz? 

“mevcudat âyinelerinde” Niçin aynaya akseden bir şeyi  inkâr etmiyoruz? 

Mutlaka  aynada varsa karşısında o vardır  şüphesiz diyoruz.                         

Çünki sadıklığı isbatlanmış, yalanı hiç olmamış. Ve de fıtratın şehadeti 

sadıkadır. Fıtrat yalan söylemez. 

 

 

 

 

 

“ Delalet-i hal ise, hususan çok cihetlerle gelse, şübhe getirmez. Bak hadsiz 

fıtrî şehadeti tazammun eden ve nihayetsiz tarzlarda lisan-ı hal ile delalet 

eden ve mütedâhil daireler gibi bir tek merkeze bakan şu mevcudatın 

muntazam suretleri, herbiri birer dildir. Ve mevzun heyetleri, herbiri birer 

lisan-ı şehadettir. Ve mükemmel hayatları, herbiri birer lisan-ı tesbihtir ki,”

          (RN-Sözler/663) 
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Fıtratında; yalana + riyaya yer olmayan mevcudatın, lisan-ı hâlindeki 

şehadeti  tekzib eden, mevcudat adedince ve büyüklüğünce yalancı olur. 

Birisini yalancılıkla itham eden (o böyle ithamdan müberra ise) bunun 

doğruluğunun derecesi kadar, ötekisi yalancıdır. Onun doğruluğunun miktarı, 

bunun yalancılığının miktarı kadardır. Yalan fıtratın zıddıdır. Gerek şehadet 

fıtratı, gerekse enfüsi fıtratı olsun. Doğruya  yanlıştır diyen, fıtratının zıddıyla 

hareket etmiştir. Hele böyle (yalancı hale) gelmişse istidadı tahrip olmuştur.  

  Aynada akseden çiçek, karşısındakinin zıllı+gölgesi, ipucu yani 

varlığının alameti olduğundan şüphe yoktur. Zemin aynasında  gözüken;                 

ilim +renk +koku+ tat neyin ve nerenin aksidir?            

 Bir şey hem âlim hem ilim olamaz. Hem âlim, ilimden önce olması zaruri 

ve mantıklı ise bu mevcudattan önce birisi olması lâzım. Bir şey hem yapılan 

hem yapan, hem âlim hem de ilim, hem takdir edilen hem eden olamayacağına 

göre. Bu kâinat sanattır.(kimsenin bundan şüphesi yok) O zaman sanatkâr 

değil. O zaman bu kâinattan önce bir sanatkâr, bir âlim olması zaruri olur.              

Bir şey,  bir şeyden kaynaklanıyorsa o asıl değil, akistir .                              

İkinci bir vücuddur ve zılldır. O zaman. 

Bu senenin çekirdeği geçen sene çekirdeğinin 

 Bu senenin ağacı geçen senenin ağacının 

                                                                                                                

Aynadaki aksi, ikinci vücudu veye fotokopisidir. Asıl değil, geçmişin 

devamı ve aksidir. Yani bu mevcud zâtının tezahürü değil, başka bir 

zamanın ve bir şeyin devamıdır.  

ZÂTÎ VÜCUD ODUR Kİ KAYNAĞI KENDİNDEN OLUP, VARLIĞI BAŞKA 

VARLIĞA DAYANMAYAN VE VARLIĞI BAŞKA VARLIKLARA ZORUNLU 

KALMAYAN, MUHTAÇ OLMAYAN VÜCUDDUR. 

O zaman asıl olur. Arı baldan, sığır sütten önce olduğu gibi,                                  

bu  kâinatın sani’i bu kâinattan öncedir. 
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“hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi,”  (RN-Sözler/128)              

 anahtarı ile havanın maddî cihetindeki bu acaibi gördüğüm gibi, hava ُهوَ 

unsuru da bir  

 olarak âlem-i misal ve âlem-i manaya bir anahtar oldu.”   (RN-Sözler/162) ُهوَ 

Birbiri içinde âlemleri gül goncası gibi. 

İnsanda  anahtar var.          

Hava zerratında var.  

 Hava nev’inde var. 

O zaman: İnsan kendini aşar ve tanırsa anahtarları elde eder.                       

İnsanın kendi anahtarı ile Kur’anın kilidi çözülür. Eğer Kur’an çözülürse o da 

anahtar gibi ,hava  âlemine girilir. Zahirde hava âlemi ne kadar açık, hakikatta  

ne kadar kapalı. Hava âlemi çözülünce anahtar vazifesini yapar.                              

Hava nev’i de bu sefer anahtar olur. Nereye? Âlem-i Misal ve âlem-i manaya. 
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Bunun içine girilirse bu sefer bu misal ve mana âlemi de  anahtar oluyor               

vâcib âleme. Bizim için gayb olan âlem-i misal ve mana; aslında mahluktur, 

mümkin âlemidir. Vâcib değil . 

O zaman silsile şu:  

ENE ANAHTARI İLE        KUR’AN ANAHTARINA 

 KUR’AN ANAHTARI İLE        HAVA ZERRATINA  

ZERRAT ANAHTARI İLE        HAVA NEV’İNE  

HAVA NEV’İYLE        ÂLEM-İ MİSAL+ÂLEM-İ MANAYA 

ÂLEM-İ MİSAL + ÂLEM-İ MANA  ANAHTARI İLE        VÜCUB ÂLEMİNİ AÇAR 

(seviyesi miktarınca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Bak Üstad Hz’leri ne diyor: 
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“Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi,                  

şu âlem binler perde perde içinde sarılı,                             

birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm.                                       

Herbir perde açıldıkça, diğer bir âlemi görüyordum.”     

      RN-Mektubat/409 

GAİBİ GAİBDE ARAMA! 

       Eğer gaib gaibde olsa geçmesi imkansız olurdu.                                          

A.Misal +Âlem-i Mana gaib değil. BİZİM DÜNYAMIZA                                  

girmediği için  gaib  oldu. Ben, ondan gaibim. O bana gaib değil. 

“Ve bunları, âlem-i manaya çekirdekler ve âlem-i âhirete bir mezraa 

yapmasın!”          (RN-Sözler/84) 

İnsanı; âlem-i manaya, misale çekirdek yapmış. Burada ekiyor, 

ekiliyor orada meyve vermek için. Şimdi düşünüyorum da ; çekirdek cansız, 

canlanması için toprağa. İnsan çekirdeği canlı, canlanması için ubudiyet 

toprağına. Ve iman hayata hayat olsa. Cansız çekirdek, kendisine 

benzemeyen canlı ağaç. Daha harika ve mükemmele terakki etti.                      

Peki insan canlı, bu da neşv u nemalanacak. Acaba hayat imanla canlanıp 

nasıl bir hayat olacak? Can cansıza hiç benzemediği, çekirdek ağaca 

benzemediği gibi . Canlı insan (çekirdek) canlanması, yani canın 

canlanması ne demektir? Hayatın hayatı ne demektir? 

Ubudiyet, insanın fıtratını değiştirip inkişaf ettirdiği gibi. Çekirdeğin 

inkişafına sebep olan toprak gibi. Toprakla çekirdeğin istidadı, kabiliyetiyle 

ne alakası varsa; insanın istidadı da ubudiyetle öyle.(bak:11) 

“Kur'an-ı Hakîm'in cümleleri, birer manaya münhasır değil, belki nev'-i 

beşerin umum tabakatına hitab olduğu için, her tabakaya karşı birer manayı 

tazammun eden bir küllî hükmündedir.”                        (RN-Mektubat/328) 

Umum tabakatına KÜLL 

Bir tabakası KÜLLÎ 
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Umum tabakatı demek :Her asır, her asrın feylesofuna, cahiline kadınına, 

erkeğine Kur’anın muhatabı  Âdem (AS)’dan tut bu zamanımıza kadar ve de 

her çeşidine. İşte bu manaları tazammun etme noktasına küll denilir.  

“Ve keza insanların nazarını aldatıp, ayağını kaydıran, hususan şekçi,şüpheci ve 

müteharri müşterinin nazarını perdeleyen esbabdan biriside budur ki; 

masdariyet ile mazhariyetin mabeynini ve menbaiyet ile  ma’kesiyetin arasını ve 

mana-yı ismî ile mana-yı harfinin ortasını ve  zâtiyle tecelli mabeynini tefrik edip 

ayırmamaktır.” (B.M.174)         

      Masdariyet ile mazhariyetin mabeynini  

        Menbaiyet ile ma’kesiyetin  arasını 

        mana-yı ismî ile mana-yı harfînin  ortasını 

          zâtıyla tecelli   mabeynini 

Ortası denince mesafe değil. Aralarındaki mahiyetin farklılığını anlatıyor.                 

Misal: Ruhla cesed ortası denince , mahiyet ve hakikat mesafesini anlatıyor. 

Bunun gibi Allah(cc) ile kâinat arasındaki mesafede böyle.                                         

Harf ile harfe yüklenen mana araları sonsuzdur ve esma-i İlahiye tuluu eder. 

Sebep netice ortasındaki gibi. Bitişiktir ama keyfiyetleri birbirinden farklıdır. 

Orada görünmesi, onun olduğuna delil değildir .                                                                               

Sebep olan; toprak + hava + su  + ziya.  Toprağa yüklenen ağaç topraktan, 

ağaca yüklenen erik meyvesi ağaçtan, insana yüklenen ruh, cesetten farklı 

olduğu gibi. Harfe yüklenen manada harflerden farklıdır. Ne şeklen, ne de mana, 

ne de sesle alakası yok.  Misal          be diyoruz . Be harfine  bak, birde “be” 

sesine bak. Ses harfe benzer mi?         

 Ruh nasıl ki cesedin manasıdır. Öylede atom harflerinin üzerindeki İlahi 

tecelli ve mesajda atomdan farklıdır. Bu manayı teyid eden aşağıda (bak:71) 

“Sonra bir kaide-i mukarredirki, mana-yı harfînin üstünde tasdik olsun,                     

tekzib olsun kasdî hükümlerle hükmedilmez.” (B.M:532) 

Evet çok garip tabirler: Ağacı inkâr etmeyle imansız olmadığı gibi, ağacın 

varlığını kabul etmeyle mü’min olmuyor. Ağacın üzerindekileri kabul veya redle 

iman- küfür tahakkuk ediyor. O zaman ağaç ne imandır ne küfürdür.                              

O bir şeydir, vasıtadır, alettir, harftir. Misal: 
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“Maahâza imanın var olup olmadığı sorgu ile anlaşılır. Meselâ âmi bir adama, 

bu âlem bütün cihetleriyle, eczasıyla kudretinde, tasarrufunda bulunan Sâni'in 

yarattığı bu âlemin bir cihetinde olup olmadığı gibi bir sorgu yapıldığı zaman, 

"Hiçbir cihetinde değildir!" dese kâfidir.” ( RN-İşârât-ül İ'caz/42) 

Sorguya bak: Bu kâinat var mıdır, yok mudur sorulmuyor. Bu yapılanın 

sanatkârı var mı yok mu? Soruluyor.       

 Küfür; kizbdir, yalanlamaktır, fıtratın tahribidir. Fıtratın tahrip olmasıyla,  

kâinatta tahrip oluyor. Çünki kâinat onun fıtratına toprak+ su olacaktı.              

Göz mü daha önce yoksa akıl mı? Elbette ki mukayese olmaz ama akıl önce 

gelir. Nice görenler var, akılsız olduğundan gözünde kıymeti yoktur. Nice 

âmâlar ki akıllı olduklarından, nice  bakanlardan  daha iyi görürler. Hem 

Kurân “ey âmâlar veya  ey görenler, gördüğünüze iman edin” demiyor.                

“Ey akıl sahipleri” diyor. İşte gözün gördüğü ağacı inkâr etmiyor, aklın 

gördüğü ağacın üstündekini inkâr  ediyor.       

  Görme ile hükmeden hayvanlık seviyesi olduğundan,                 

  insana; insanlık seviyesindeki akıl seviyesiyle hesap soruluyor.   

  İnsan, göz seviyesiyle mi akıl seviyesiyle mi ölçülmeli ?              

  Fenler misal biyoloji, kâinatın tercümanıdır, müfessiridir. 

“Onun içindir ki; bir çekirdekte koca bir ağacı manen dercettiği gibi, bir âlemi 

bir tek ferdde dercedebilir.”  (RN-Mektubat/247) 

Manen ağacı çekirdeğinde  dercetmeyi söylüyor. O zaman bu manen kelimesi; 

kanuniyeti manasınadır ki onun  yerinde  kullanıyor. 

“Çiçekli ve meyveli koca nebatatın bir parça ruha benzeyen her birinin        

kanun-u teşekkülatı, timsal-i sureti; zerrecikler gibi tohumlarda kemal-i 

intizamla, dağdağalı inkılablar içinde ibka ve muhafaza edilmesiyle,”   

          (RN-Sözler/76) 

Kanunlarda  manevî oluyor. Kanun nedir? 

Esmanın  mukannen tecellisine  kanun diyoruz. İsim değişikliği var. 
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NETİCE: Bir şeyin  atomundan hariç  bütün vasıfları ve sıfatlar manevî 

hakikatlardır. Hatta  suret+ libaslarda;  manevî iç âlemi dışarıya  karşı 

tezahürü ve  libas iç âlemin dışarıdaki temsilcisi tezahürleri oluyor. Mananın 

güzelliği maddi güzellikler gibi tezahür ediyor. Demek suret; için, dışarıya  

sızıntısıdır. Dışarının şekillenmesi iç âlemin reyi ile, müsaadesiyle kısacası 

manaya göre (kalıba göre) maddenin şekil almasıdır. O zaman şekilde mana 

tabakasının en dış tabakasıdır. Şekilde manadır.  

Çünki şekil: Mananın teşahhus hali veya mananın mütecesid ve mütecessim 

halidir. Dimağdaki meratipler gibi; mana meratibin en dış kabı, atomun 

keyfiyeti. Bir ileri mana tabakasıda  gaye, maksada uygun şekil almasıdır ki: 

“lafızları camid libas değil; cesedin hayatdar cildi gibidir, belki mürur-u 

zamanla cild olmuştur.” (RN-Mektubat/340) 

Lafız böyle olursa  cesed  nasıl olur? 

Başlama  07.03.1999 bitiş 04.06. 1999  

212 sahifelik toplama okundu. Seviyem kadar anladığım notlardır. 

9.defter HASAN AKAR  
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