
TECERRÜD SIRRI 

 

İnsanın mahiyeti ve hakikatı bu kâinata benzememesi → insanın tecerrüdüdür. Burada 

olup buraya benzememesine deniliyor. Kanun; maddede olup madde olmayan. Su buzdadır 

ama buz değildir. Daha arkaya gidersen tecerrüd mertebesi enerjidir, meratibi. Hakikatların 

zuhuratı var ama mahiyeti tecerrüdü denilirse → maddeye nüfuz eden, maddeyi ortaya 

çıkaran. Maddeden uzak değil yani.  

 

Lügatta maddeden tecerrüd, elini eteğini her şeyden çekmek deniliyor. Yani kesif şeylerle 

uğraşmamak. Ben öyle anlamıyorum. O, eylemdeki hali. Aslında surette olup da suret 

değildir. Varlıkta olup, varlığı aktif eden ama varlık değil. Varlıkta (sıfatlarıyla) gözüküyor 

ama kendisi varlık cinsinden değil. Mesela Ruh. Siman gösteriyor, gözün gösteriyor, eylemin 

gösteriyor. Maddenin dışında sıfatların olması lazım. Namaz kılanla kılmayanı, hangi 

mezhepten olup olmadığını sima gösteriyor. Bunu tecerrüd sırrı yapıyor. Suretteki tecerrüdü 

konuşmayacaksın. Tecerrüd; maddede olup madde olmayan ama maddeden uzak değil, 

çünkü maddeyi dışarıda böyle göstermiş, aktif etmiş. Kayyumiyete benziyor, yani her şeyi 

hareketlendirenin hareket etmemesi lazım.  

 

Tecerrüd, mevzunun dışından, tepeden bakmak demek değil. O sureti. Mahiyeti ise; madde 

olarak kendisini ifade ediyor. Çünkü o tecerrüd sırrı olmasa, maddeye nüfuz edemez. Mesela 

ruh; maddeden tecerrüd etmiş ama maddede. Mesela güneş; bitkilere zıddır (ateş kütlesi 

olduğundan) ama güneş kendisini o sıfattan tecerrüd edip ot olarak gözüküyor. Otta olması 

güneşin tecerrüdü. Kendi sıfatlarından tecerrüd edip kendisini ot olarak ifade etmiş, kendisini 

o şekilde göstermiş. Otu büyüten güneş değil midir? Allah’ın tecerrüdü de böyle oluyor. 

Vücubiyetten mevcuda böyle oluyor.  

 

Allah kim, mahlukat kim? Orda işte tecerrüd sırrı var. Şunu kafamızdan silmemiz lazım: 

tecerrüd, eşyanın arkasında, dünyadan kopan adam demek değil. Bu eylemde, surettedir. 

Oysa eşyayı aktif edip, eşyada olup, yani Allah eşyada tecerrüd haliyle var. Yoksa şirk olur. 

Mübayeneti ve tecerrüdü diyor. Bunu 20.mektub’ta anlatıyor. Vücuddan nasıl mevcud 

oluyor? Çünkü mahiyeti tecerrüd etmiş, ondan uzak değil. Atomda olup, atom olmayan. 

Mevcudda vücud var ama tecerrüd etmiş. Hem var hem yok gibi. Onu kaldırırsan ne olur? 

Buzdan suyu kaldırırsan buz yok olduğu gibi, o yok olur. Su kendi sıfatında buz olarak 

gözükürken, su özelliklerinden tecerrüd etmiş. Aynen öyle: buzdur, sudur, H2O’dur, 

enerjidir, esirdir, madde-i hayat, ayn-ı hayat zatın cevheri. Bu sürecin dışa vuruşu. Bunların 

hepsi buzdan tecerrüd etmiş. Tecerrüd etti diye ondan kopuk değil. Mesela hayatı çıkar → 

buz olmaz. Mülkten melekuta geçmek gibi değil bu. Melekuttan da tecerrüd etmiş.  

 

Bizde de bu tecerrüd var. Mesela kendine vücud rengi verirsen, ademe düşersin deniliyor 

ya. Niçin düşüyor? Çünkü tecerrüd sırrın var. Kendini bir şeyle tanımla bakalım. Kendini 

inkâr olur. O zaman ondan tecerrüd edeceksin. “Ben buyum” dediğin her şeyden çıkman 

lazım. Nadir abi der: Her belirlenişten tecerrüd etmek → o zaman sensin. Tecerrüd 

edemeyeceğin bir şey varsa, oraya gelebiliyorsan, o sensin ki, o da yok… İnsan; olması 



bitmeyen, olması devam eden, olmakta olandır, olması durmayandır. Bir saat önceki hâletin 

bir değil. Kabirde, haşirde hep hâletin değişecek. Olman hep devam edecek. Sırat 

köprüsünde de değişecek. Öyle olmasa Cennette ülfet belası olur.  

 

Cenab-ı Hakk’ın o tecerrüd sırrı bizde şöyle: Maddedeyiz ama ben diyen madde midir? Bak, 

tecerrüd etmiş. Ene; maddede gözüküyor, maddeyiz. Ene ve enaniyet (takvim, ruzname vs) 

var ama bir de enenin sureti var: o da gurur, kibir. Kanuniyeti ise ruzname, takvim, hulasa, 

harita olması. Hakikatı ise insanı inşa eden esmalar. Zahirine, batınına vs. Mahiyetine bak, hiç 

alakası yok. Rabbinnas – Melikinnas - İlahinnas. İnsanın üç cihetle âyinedarlığına bakıyor. 

İnsanın üç cihetle âyinedarlığı → insanın tecerrüd sırrıdır. Terklerle ve malik olmasıyla 

kendisini anlamlandırarak, kendisini olayın arkasına taşıyan kişi. O iki şeyle anlamlanarak, 

sırr-ı insanî hakikatını anlamasıdır. Olayın arkasına geçiyor. İşte insanın üç cihetle 

âyinedarlığı, tecerrüd sırrıyla oluyor. Acz, fakr, noksan, kusur, vücudunda ademini bilmek → 

tecerrüddür. Ademini bilmek; tecerrüddür. Bütün vücudî şeylerden sıyrılması.  

 

Mesela bütün sayıları sıfır oluşturur ama sıfır sayılardan tecerrüd etmiştir. Matematik; 

kâinatın dilidir ve Risale-i Nur da kâinatın dilidir. Her şeyi o yorumlar ama kendisinin vücudu 

yoktur. Mesela acz, fakr, noksan, kusurunu deruhte etmek → tecerrüd sırrıyla olur. 

Tecerrüdü anlama nisbetinde kusuru deruhte edeceksin. Kusurunu deruhte etmeyen, 

kendine vücud rengi vermiş demek. Sana giydirilenleri bırakmak, çıkarmak → tecerrüddür. 

Tecerrüdün herkeste farklı olmasının sebebi: herkes neyi çıkarabildi ise. Üstad, acz, fakr, 

noksan, kusur macunundan oluşan hâlet-i ruhiyeye → tecerrüd sırrı diyor. Cenab-ı Hakk 

taayyün ve teşahhus ile bir belirleniş yapıyor. Bu belirleniş tecerrüdlerle kendi aslına gidiyor. 

Mübayenet de tecerrüd sırrı gibidir.  
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