1-

Birinci niyetin hem hayra hem de şerre yönü var.

2-

İkinci niyet bilkuvve istidada bakıyor.

3-

İkinci niyetle, mevcudatın ibadetine ortak ederek şükr-ü küllîyeye mazhar oluyorsun.

4-

İkinci niyet ruh bütünlüğüne ki, ağaca çekirdeğin durumu gibi.

5-

Ölü olan haletleri canlandırandır niyet.

6-

Mevhibe-i İlâhiyenin gelme vesilesidir niyet.

7-

Niyet; mazinin hülasası,istikbalin mukaddemesi olan çekirdektir.

8-

Fiilleri -Allah’ın- gösteren yazı ara boşlukları gibidir niyet.

9-

Allah’ın(cc) herkese verdiği şifresidir. Eşyanın melekûtiyetine girme yetkisidir niyet.

10-

Kişinin dünyasının ruhudur niyet.
Niyet toprağa benzer.
Ölülerin dirildiği, diri olanları çürütüp yok eden mezarlığıdır niyet.

11-

Hasenatın hayatı niyettir.

12-

Amelleri, fiilleri ruha. Ruhtakileri de amele taşıyan berzahtır niyet.

13-

Niyet etmemek de niyet olduğundan ; buna adem-î niyet denir.

14-

Neseb

Havf

Niyeti
Etkileyenler

Nesil

Tama

15-

Mülk ile melekût âlemlerini bağlayan düğme gibidir.
MÜLK

16-

MELEKÛT

Hâlis niyet, aynanın parlak yüzüne, hâlis olmayan niyet ise siyah yüzüne benzer .
Hâlis NİYET

Hâlis olmayan
NİYET

17-

Niyeti kullanamayacak fıtratların dizgini, tamamen Rahmet-i İlahiyenin elindedir.
Çocukların, deli ve hayvanların gibi…

18

Mahiyet ile hakikat arasındaki berzahtır niyet.

19-

Yaptıklarımıza, söylediklerimize sorulan;
NEDEN?

NİÇİN?

NASILLARA?

Cevabı verendir NİYET.

20-

Hissiyatlar hem bağdır, hem enerjidir. Bunu yönlendirendir niyet.

21-

Niyet, her şeyi etkiliyorsa o zaman her şeyle alakalı.

22-

BİRİNCİ NİYET
İKİNCİ NİYET

• DAİRE-İ HAYATTA

• DAİRE-İ İLİMDE

P
23-

Tarz-ı naz, mülk alemimizi kıblesine koyar.

İkisinin ceminden de haddini
bilip, hududumuzda kalmamızı

Niyet ise, enfüsi alemimizi kıblesine koyar.

sağlar.Ki buna muvazeneli ve
muhakemeli insan denir.

24-

Deli, hayvan riyakârlık yapamaz.
Niyet, eylemsel sadakattan beslenen, öğrenilen, eğitilerek
.
fikirsel ve ihlastan
kazanılan sıfatımızdır.

25-

İnsana sorumluluk getirendir niyet.

26-

Bedensellerini ruhsal hayatıyla bütünleştiren, bütünlük olarak gösterendir niyet.

27-

Kendini kendinle tanıyıp yorumlamaktır niyet.

28-

Karşıyı yorumlayıp, anlamlandırmaktır niyet.

29-

İleriye bakarak yönü tek olandır niyet.

30-

Cem-i ezdad olan enfüsi âlemindeki pirinçten, taşlarını ayıklamaktır niyet.

31-

Kimlik ve kişiliğinin alt veri tabanıdır niyet.

32-

Allah’ın(cc) kâinatla cevap verme şeklidir niyet.

33-

Geleceği aralayıp gösterendir niyet.

34-

Fıtrattakilerin dışarıya, dışardakilerin içeriye girmelerini onaylama merkezidir niyet.

35-

Saatin diğer çarklarını harkete getiren zemberiği gibidir niyet.

36-

Hasenatı seyyiata, seyyiatı hasenata tebdil edendir niyet.

37-

Diğer mahlukattan ayıran en belirgin özelliğidir insanın niyeti.

38-

Zaman ve zemine hükmedendir niyet.

39-

İlim ile amel arasındaki berzahtır niyet.

40-

Kelimelerimizi havada canlandıran niyet.İhlas ile hayatlanır.

41-

İhlas ile hayatlansın

HAY SIFATA

Niyet ile canlansın

MUHYİ ESMAYA

Niyet bir ruhtur. Bu ruhun ruhu da İHLASTIR.

SIFATA

İHLAS
NİYET İSE

ESMAYA

42-

Niyetin, vücud-u ilmîsi var.Vücud-u haricîsi yok olduğu için ikide bir değiştirebilirsin.
Vücud-u haricîsi olmuş olsaydı bir niyet ettin, bir daha onu değiştiremezdin.

43-

Niyet-i hâlisenin, kerametleri vardır.

44-

Kişinin simasına yansıyarak, simada kişinin niyetini gösterir.

45-

Bir şeyin aslına bakan yönüne

İHLAS

Bir şeyin nesline bakan yönüne ise
NİYET
Yani; senin Allah’a bakan yönünü hayatında ortaya çıkarandır niyet

KASD ve

46-

MEŞİET

NİYET

İRADEYİ

tazammun ediyor.

AZİM
Suyun akması niyetinden değil meylindendir.İnsanın fiilleri böyle akıp görünmez.
İnsanın fiileri meylinden değil niyetinden.
NİYET DAHİLÎ OLURSA
RUH OLUR .
NİYET HARİCÎ OLURSA
CANLI OLUR.
Topraktan çıkan canlı olsun, fakat ruhtan çıkan ruhsuz olsun imkânı yoktur.

1.NİYETİN

DİMAĞA

HAKİKATA

Bakarlar.
2.NİYET

KALBTE

MAHİYETE

47-

Fiillerini, sözlerini
Allah'la izah ve
yorumlamayla

Fiillerini, sözlerini iman-ı bi'lâhiret ile yorumlamaylada

RUH OLUR

HAYAT OLUR.

BUNU YAPAN NİYET
48-

“İnsanın fiilleri
.

kalbin
hissin

temeyülatından çıkar.” (H.Ş:77)

“ niyette öyle bir hâsiyet vardır ki, seyyiatı hasenata ve
.
hasenatı seyyiata

tahvil eder.

Demek, niyet bir ruhtur.
O ruhun ruhu da ihlastır.” (İ.M:70)

AMELLERİN KAYNAĞI

İRADE

BUNU AKTİF EDEN NİYET

O ZAMAN NİYETİN YERİ

FİİLLERİN KAYNAĞI

KALBTİR.

İRADEDİR

İHLASIN YERİ İSE

BUNU DA İHLAS

BUDA VİCDANDA

RUHTUR.

NİYET (KALBE)

İKSİR

MÂYE

İLTİZAMA

İRADEYE

DİMAĞA

VİCDANA
MAHİYETE

BU DA SIRRI İHLASA
49-

Maddeleri aynı olan karbonu;
bir bağla bağlarsan KÖMÜR olur. Başka bir bağla bağlarsan ELMAS olur.

Bunun kavşağı NİYET

HAKİKATA

50-

Kalbsiz niyet olmadığı gibi; akılsız niyet dahi yoktur.

51-

Kur’anı dinlersen

hüsn-ü niyet sahibi olursun

Kur’anın hükmüne tabi olursan
Kur’ana yapışırsan

hüsn-ü zanna sahip olursun

hüsn-ü haslet sahibi olursun

Kur’anın ahkamıyla amel edersen

52-

büyük bir ihsana sahip olursun.
büyük bir saadete sahip olursun.

parlak bir fazilete sahip olursun.

hüsn-ü fikir sahibi olursun

parlak bir feyze sahip olursun.

Amel; beden ile ruh arasındaki bağın şeklinden haber verir.
Niyet ise ; ruh ile Allah(cc) arasındaki bağın kalitesinden haber verir.
Biri

NOKTA-İ İSTİMDAD

Diğeri ise

NOKTA-İ İSTİNADDIR.
MİSALLENDİRİRSEM:

53Uydu

Haşa Allah’a (cc) misal

Çanak anten

Akıla misal

Anten ile tv arasındaki kablo
TV’nin bütünlüğü

Ruha

Tv sıfatları, özellikleri
Tv elektriği –cereyanıTv kutusu –cisimiÇanağın yönü

Hissiyat

Sıfatlara, duygulara
Hayata
Cesede, bedene

NİYETİMİZE

Uydunun çanağa gelen sinyalleri

Hidayete

Gelen sinyallerden seçilip seyredilen

İmana

54-

Geleceğin niyetleri olur.Geleceğin en güzel delillerinden biri de niyettir.
Aynı zamanda hayatın kıblesini tayin edendir.

55-

Seni canlı tutup geleceğe hazırlayandır niyet.

56-

İHTİYAR: Hazır olanlar arasındaki tercih mekanizmandır.
İRADE İSE: 3 zamanı içine alan sıfatındır.

57-

Karşı tarafa sinyal gönderip etkileyen olduğu gibi, karşıdan gelen sinyallere cevap verip etkilenen…

58-

Şimdiki zamanın sıkıntılarından, tahaccümatlarından seni çekip çıkarandır niyet.

59-

NAMAZ

NİYET

AMPÜLE

Elektrik düğmesine

60-

Nebatatın

tohumları ve

onların niyetleridir.

çekirdekleri
61-

62-

Niyetin vücud-u haricisî olmuş olsaydı daha değiştiremezdin. O zaman niyetin
vücud-u ilmîsi var. Vücud-u haricisî yoktur. Çünki değiştirebiliyorsun.

Mahiyet-i eşya

Daire -i ilme

Hakikat-ı eşya

Daire -i hayata

bakıyor.

63-

Niyetle eşyaların vücud-u ilimlerine giriyoruz. Kelâmın içine girdiğimiz gibi.

64-

Şecere-i hilkatin yani büyük insanın niyeti DAİRE-İ İLİMDE.
O zaman insanı diğer mahlukattan ayıran en büyük alametlerden biri olan niyet ise,
Niyetin de makamı DAİRE-İ İLİMDE ise
BAB-I İNSANİYET

65-

66-

DAİRE-İ İLİMDE.

Güneş dünyamızın dışında olduğu halde dünyaya tesir edip, şekillendirdiği gibi;
niyetimizde geleceği böyle etkileyip değiştiriyor.Veya uzakta olduğumuz halde
kişilerin rüyası vasıtasıyla etkilendiğimiz gibi niyetle de eşyayı öyle etkiliyoruz.
Dua ile onun âlemini değiştirdiğimiz gibi, uzaktan kumanda ile eşyayı aktif ettiğimiz gibi.
Sirayet kanunu da niyet yapısı gibidir.

BİRİNCİ NİYET

İKİNCİ NİYET

ŞİMDİKİ ZAMANA BAKTIĞI İÇİN

KİTAB-I MÜMİNE
67-

Hâlis niyetin zemini
Tefekkür-ü aklî

MAZİ VE MÜSTAKBELE BAKTIĞI İÇİN

İMAM-I MÜBİNE

Zikr- î kalbî ve hem hâlis niyet.
hem de ikinci niyet

68-

Niyet, ibadetin mertebelerini ayırd eder.

69-

Kulluğun sırrı.

70-

Âhiretteki amellerinin keyfiyetlerinin öncül habercisi.

71-

İnsan bilmediğini irade ve niyet edemez.

72-

Kafirin & münafığın 1. Niyetleri var. Fakat sırr-ı ihlasları yoktur.

73-

Niyet, tek başına bir ibadettir.

74-

Fiilde riya olur ama niyette riya olmaz. Kişi kendini bilir.

75-

NİYETİN ANAHTARI

YAKÎNDİR

YAKÎNİN ANAHTARI
TEVEKKÜLÜN

DA TEVEKKÜLDÜR

ANAHTARI DA HAVF VE MUHABBETTİR.

76-

Niyet, ibadeti adetten ayırd ettirir.

77-

Bazı ameller niyetsiz de olabilir.Cihadda şehid olmak.
Boğulanın abdeste niyet etmeksizin şehid olması gibi.
Mirasta hakkın doğması…

78-

Bir şeyin aslına bakan yönüne
Bir şeyin nesline bakan yönüne

NİYET

İLİM ve

İHLAS
NİYET

denir.

tazammun ediyor

İRADEYİ
79-

Topraktan çıkan canlı olsun da kalbten çıkan niyet, cansız ve ruhsuz olsun.

80-

Olayları Allah (cc) ile(Nokta-i istinadla) izah edersen

ona ruh olur.

Olayları Âhiretle (Nokta-i istimdadla) izah edersen

ona hayat olur.

81NİYET-İ HÂLİSENİN ZEMİNİ İSE:

DİMAĞDAKİ NİYET

İRADE VE

EMR-İ NİSBİ VE

ZİHİNDEN BESLENİR
EMR-İ İTİBARİDEN

BESLENİR.

82-

Fıtratın aklı ve gözü olmaktır ki yönü gelecektir. Geleceğin en güzel delili
niyet sisteminin olmasıdır.

83-

Nebatatın

tohumları ve

onların niyetleri olduğu gibi,

Çekirdekleri
Bizim niyetimizde; geçmişin hülasası ve geleceğin mukaddemesi olduğundan,
geleceğimizin projesi ve zemini.
84-

Gelecek zamanı hazırda yaşatandır niyetlerimiz.

85-

Seni geleceğe taşıdığından niyetin, şu andaki elemlerine, sıkıntılarına
tahammül gücünü veriyor.Aynı zamanda şimdiki zaman ve mekanımızın tanziminin
şekline vesile oluyor niyetimiz.

86-

Kâinatın –Varlığın- Vücud-u ilimlerinin bir numunesi bizde. Niyetimizle de
– kuvvet derecesine göre - onların hakikatlarını değiştirme yetkisi sana verilmiş…

87-

Levh-i Mahfuz’dakiler çok istisna ve nadiren değişeceğinden dolayı,
niyetimizin yeri DAİRE-İ İLİMDEN başlıyor.

88-

İnsan-ı Ekber olan- kâinatın- şecere-i hilkatın niyeti

89-

Niyetle; zamanın ve mekanın şifresini kırarak şimdiki zamanı istikbale, istikbali şimdiki
zamana taşıyarak sanki o zamanı ve zemini yaşıyormuşsun gibi haletlerin, hislerin ortaya
çıkıp yaşıyor haletini verendir.

90-

İrade vicdanın sıfatıdır.Yani 4 özelliğinden biridir.

DAİRE-İ İLİMDE.

İHTİYAR İSE, dimağın iltizam yapısına –sıfatına- aittir.
Kafirler iradeleriyle değil, cüz-i ihtiyarileriyle hareket ettiklerinden; anı yaşadıklarından
mazi ve müstakbelleri olmadıklarından gelecek olan âhiret endişeleri hayvanlar gibi
olmuyor.İradenin ise 3 zamanı bir anda yaşadıklarından, âhiret endişesi vicdanîdir.
91-

Çekirdekler niyete benzetiliyor.

VİCDANDAKİ İRADEDEN SÜZÜLMÜŞ.

CİLVE-İ İRADE

İRADEDEKİ ZİHİNDEN SÜZÜLMÜŞ.

KANUN-U EMRÎ

VİCDANDAKİ HİSLERDEN SÜZÜLMÜŞ.

UKTE-İ HAYATİYE

ÇEKİRDEĞİN İÇİNDE BULUNANLAR

BUNLARIN HÜLASA-İ CAMİASINA VİCDANÎ OLAN

2. NİYET ZEMİNİ, İÇERİKLERİ…

92-

Nasıl ki, bir rüya karşıyı değiştirebiliyorsa, niyetimizde bunun gibi. Güneş gibi karşıyı
etkileyip değiştirebiliyor.(ASM) Efendimizin çok kuvvetli olduğundan bir bedeviyi kısa bir
zamanda muallim seviyesine çıkarıyorlardı.
Ustadımız da bendeki sıkıntının size in’ikası ve sirayet etmesi mümkündür.

93-

Niyetin 2 zemini var.

1-İKSİR

2- MÂYE

İksir ile mâye ikiz kardeşler. İksir erkek kardeş. Mâye ise kız kardeş. İksir karşıyı dölleyip
değiştiriyor. Mâye ile döllenip değişiyor. Biri değiştirme - karşıyı veya kendini- .
Diğeri karşıdan etkilenip dönüşerek değişen. İkisinin de anneleri niyet.
94-

NİYET tektir.Yalnız iki ayağı var.
1.Ayağı DİMAĞDA ki buna

İKSİR

95-

Niyetimiz illet-i tammeli olmadığı için değiştirebiliyoruz.

2.ayağı ise MÂYE bu da

KALBTE

NİYETİN 1. AYAĞI OLAN İKSİR (DİMAĞA BAKAR)

•SAFSATALARLA MEŞGUL OLUR.
•TAHAYYÜLDEN BESLENİR.
•BEDENSEL HAYATI ESAS ALIR.
•KARANLIKLARLA DOLUDUR.

TEFRİTİ

VASATI

•HİKMET ÜZERİNE OLUR.
•İLTİZAMA,
•CÜZ-İ İHTİYARİ AKTİF EDİYOR.
•NURÂNİDİR.
•2. NİYETTEN BESLENİR.
•HÜSN-Ü ZANLAR

İFRATI

•ERVAH-I HABİSELERİN VEHİMLERİ.
•TASAVVURDAN BESLENİR.
•BEN MERKEZLİDİR.
•ÖLÜM KORKUNU GÖSTERİR.
•SU-İ ZANLARIN

NİYETİN 2. AYAĞI OLAN MÂYE (KALBE BAKAR)

TEFRİTİ

VASATI

İFRATI

•NEFSİ EMMAREYE TABİ OLMASI
•KİMSESİZLİĞİN VAHŞETİ
•ZÜLUMATLARLA DOLUDUR.

•SIRR-I İHLASLA ÇALIŞIR.
•İRADEYİ AKTİF EDİYOR.

•LÜMME-İ ŞEYTANİYENİN VESVESELERİ
•YE'İS
•ERVAH-I HABİSENİN İZACATI
•ADEM ALEMLERİ HESABINA ÇALIŞIR.
•DEHŞETLERLE DOLUDUR.

HASAN AKAR

