HASAN
AKAR

“Acz ve ihtiyaç ve samimî istemek ve fiilî dua etmek neticesinde Cenab-ı
Erhamürrâhimîn, Risale-i Nur'u o çekirdekten halkedip ihsan etmiş.”
(RN-Emirdağ Lâhikası 2 /154)
O zaman R. Nurdan istifade etmekte bu şartlarla mümkün.
Fiili yaşantı bir duadır ki , en kuvvetli duadır. Nasıl ki o nurlar:
İmanın nuruyla

İstidad + kabiliyet

İslâmiyet suyuyla

çekirdekleri inkişaf,

Ubudiyet toprağı altında

inbisat ve terakki eder.

Evamir-i Kur’aniyeye imtisal etmekle
Evamir-i Kur’aniyeye imtisal

fiili dua etmek manasına

Ubudiyet toprağı altında

Samimi istemek manasına

İslâmiyet suyuyla

İhtiyaç

İmanın nuruyla

Acz

“Sâni'-i Zülcelal'in esma-i hüsnasından Nur isminin bir kesif âyinesi hükmünde olan
güneşin,”

(RN-Sözler/165) ve (S:339) aynı mana vs yerler.

Nur, Allah (cc) isimlerindedir.
“Eğer o nur olmasa idi, mevcudat fena-yı mutlaka mahkûm ve kıymetsiz, manasız,
faidesiz, abes, karmakarışık, tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı.
(RN-Sözler/71)
Buradaki nur manevî nurdur. Maddî nur var. Bir de manevî nur var.
Nasıl ki der aklen nuru fünun-u ilmiyedir.
Demek;

aklın

nuru

İlmin

nuru

Hayatın

nuru

İmanın

nuru ve hakeza.

Ama birde “ Evvelü mâ halakallâhu nûrî ” olan hadis-i şerifi ki meal-i icmalîsi
“Allah’ın ilk yarattığı şey benim nurum” ve hem “Güneş’in nuru”,
“şu nur denizinden”, “nur ve zulmet” vs maddî nurdan bahsediyor. Demek;
MADDÎ ve
NUR İKİYE AYRILIYOR:
MANEVÎ NUR. Bu manaya:

“Belki madde-i nurdan, hattâ zulmetten, hattâ esîr maddesinden, hattâ manalardan,

hattâ havadan, hattâ kelimelerden zîhayat, zîşuuru kesretle halkeder ki; hayvanatın
pekçok muhtelif ecnasları gibi pekçok muhtelif ruhanî mahlukları, o seyyalat-ı latife
maddelerinden halkeder.”

(RN-Sözler/507)

Başka bir noktadan ayrı hedefe:
“Maddî nuraninin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil” (RN-Sözler/194)
“î” mensubiyeti bildirir. Yani maddî nur. Veya nurun maddî tarafı.
“O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüz'iyetten külliyete çıkar ve o kudsî
ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir.” (RN-Şualar/92)
Anladığım: O mübarek kelimeler dimağdaki meratibten geçer. Kalbe yerleşmesi için
oradaki meratiblere manalarını ifaza ede ede mahall-i maksuduna gider. Oradan
o kelime veya oradan lazımı olan fiil olarak tezahür ederse; o kelâm veya o fiil,
o âlemlerin alametlerini, kokularını taşır. (O zaman o fiil veya söz karşısındakine
tesir eder. Niyeti ( almaya) varsa.
Cüz’iyetten külliyete çıkması: O mübarek kelime; âlem-i manadaki, mana
tabakaların mücmel unvanıdır. Eğer biz şuuren o manalara teveccüh edersek
o âlemden ifaza-i mana başlar. O zaman cüz’iyetten külliyete çıkar.
Aynı şuna benziyor:
“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)
İnsandakiler; o âlemin nümuneleri, aynaları, gölgeleri, tereşşuhatları
veya temessülleri. Eğer biz samimi ve ciddi o kelâmla manalarına yönelirsek
o âleme mir’at olur. İnsanın ruhunda temessül istidadı var.
“Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve ta'zim ve şükürdür.” (RN-Sözler/40)
Namaz; tesbih + ta’zim ve şükrün açılımıdır. Fiili tezahürüdür.
Namazın tereşşuhu da; tesbih+ ta’zim+ şükürdür. Yani namazın ruhu bu üç
kelimedir. O ruhun cesedi de namazın hareketidir.

TESBİH

TA'ZİM

ŞÜKÜR

“maddî ve manevî nur unsuru, mazhar oldukları vazifelerinin umumu hem beraber,
hem ayrı ayrı Zât-ı Vâcib-ül Vücud'a işaret ve şehadet ettikleri milyarlar
nümuneleri var.”

( RN-Emirdağ Lâhikası 2/117)

“Manevî nurun -ilim suretinde- beşerin kafasında cilvesinin bir cüz'îsi, tırnak kadar
kuvve-i hâfızaya mâlik bir adamın kafasında, doksan kitabın kelimatı yazılmış.”
(RN-Emirdağ Lâhikası 2/117)
Burada açık olarak maddî ve manevî nur diye ikiye ayrıldı.
“Hem de sevab ve fazilet, nur âlemindendir.”

(RN-Sözler/349)

Demek sevap ve fazilet varsayım değil. Vücud-u haricîsi var.
Yani mahlukturlar. Varlıkları da nur âlemidir. Nasıl ki ruhlar âlemi ruhların
bulunduğu ve vücuda mazhar olmalarına (Mahluk) sebep olan âlem.
Hem: “İman hem nurdur, hem kuvvettir.” (RN-Sözler/314)
“İnsan, nur-u iman ile a'lâ-yı illiyyîne çıkar;”

(RN-Sözler/311)

"Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine, cüz'-i ihtiyarının sarfından sonra ilka
ettiği bir nurdur."………..
iman, Şems-i Ezelî'den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi; saadet-i ebediyeden de
bir parıltıdır.”

(RN-İşârât-ül İ'caz/42)

İman mahluktur. Yaratılmıştır, verilmiştir, konulmuştur. O da imandır,
nurdur, sevaptır, fazilettir. Bu nur; âlem-i şehadet ve âlem-i gaybın mücmel ifadesi
veya manasıdır. Bu âlemlerin mahiyetlerinin, hakikatlarının ifadesi veya
müşahhas haline iman diyoruz.
İman niye Âhiretin parıltısıdır?
Suda Güneş’in parıltısı gibi.
Yani: Güneş………
Deniz yüzü…..
Damladaki parıltı

Şems-i Ezelî
A’zamî esmanın tecelli ettiği yer olan Cennet .
İman

İman; o âlemlerin alâmetlerini taşıdığı gibi,
küfürde; menfi âlemlerin (Cehennem) alâmetlerini taşır.
Yani o âlemin parıltısıdır.
Bu mahluktur manası şu: Verilmiştir, konulmuş manasınadır. Yani aynadaki
Güneş’in aksi. Ne ayndır, ne gayrdır. Şöyle anladım:
İman
Manevî nur:

fazilet

gıdası.

manevi duyguların
Maddî Nur İse: Elektrik, bilgisayar,Güneş gibi.(E2:188)’de bu manayı anlatıyor.

4 şey perdesiz veriliyor. Hayat, vücud, nur, rahmet.

VÜCUD
4 ŞEY PERDESİZ
VERİLİYOR:

NUR

HAYAT
RAHMET

Birde nur âlemi var. Zaten bütün esma ayrı bir âlem. Her bir esma ayrı bir âlem.
Her bir esmanın; şubeleri, karakolları var. Nasıl ki âlem-i ervah; ruh cevherinin
vücud-u haricî giydiği âlem veya giyip bekleme âlemi. İman, fazilet, sevap gibi
şeylerin bizimle münasebet peyda ettiği âlemde, nur âlemidir.
“Çünki onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kâfidir.” (RN-Sözler/353)
Nasıl ki atomdan yapılan mideye atom cinsinden gıda lazım.
Manevi cihazların gıdaları da; manevi yani nuranî şeylerdir. İnsan, vücub ve gayb
ve şehadet âleminin alâmetlerini taşıyor. Numunelerini, alâmetlerinin çekirdeğini
taşıyor. İnsanın bu manevi haritasının , fihristesinin inkişaf etmiş seviyesine

imanın seviyesi denir. İnsanın ruhu; geldiği âlemlerin, alâmetlerini, numunelerini,
fihristelerini taşıyor. Bu numune ve çekirdeklerin inkişaf ve inbisat haline imanın

derecesi diyoruz.
“o hadsiz arzulara karşı iman-ı bil'âhiretten gelen nur ile öyle bir nokta-i istimdad
verdi ki; değil”

(RN-Lem'alar/250)

Âhirete iman edince oradan nasıl nur geliyor?
“kâinat sultanının ism-i a'zamına mazhar ve bütün esmasına en câmi' bir âyinesi”
(RN-Şualar/218)
İnsan, bütün esmasına mazhar nokta-i mihrakiyesidir. Eşyanın cama aksi
gibi nursuz değil. Esmanın aksi canlı ve ruhludur. Vurduğu yeri kendine çevirir.
En azından bir alâmetini bırakır. Esmanın temessülü ve ortaya çıkan in’ikası
canlı ve ruhludur. Bütün esma memzuçturlar. Elvan-ı seb’a gibi.
Şimdi âhirete iman meselesinden gelen nura bakalım: Âhiret esmanın
perdesiz a’zamî tecellisidir. İnsanda o âlemin alâmeti ve şubesi var.
Yani karakolu var. O âleme teveccüh etmek; o âlemle irtibatlanmak dolayısıyla
o âlemden, insan da bulunan karakoluna feyizlerini vurur, gönderir. Hani derdi
iman, bir intisaptır. İman deyince sırf iman-ı billah değil. Altı erkan-ı imaniyeyi
içine alır. O zaman o intisap, âhirete de intisap var. İman etmeyle âhirete
intisaplı oluyoruz. O zaman bu manayı ifade için;
“iman-ı bil-âhiretten gelen nur ile öyle bir nokta-i istinad verdi ki;”

Demek oradan bir şey geliyor ki nokta-i istinad oluyor. Yani bir şey geliyor.
Her bir âlemde böyledir.
Âlem-i ervah, misal, mana vs’ler onlara karşı; alıcılar açılır, âyinedarlık yapılırsa
ifaza-i nur etmiş olurlar. Nasıl ki çekirdekler, yumurtalar, nutfeler,
Levh-i Mahfuz-u A’zamın mi’ratı olmuş, aynası olup oraya aks-i nurunu ifaza ediyor.
Ama zahir de bir şey görünmüyor.( göremiyorlar) Yani çekirdek, ağacın süzülmüş
maddi bakımdan bir hülâsasıdır.
Ya içindeki program nasıl süzüldü?
Program süzülme değil, Levh-i Mahfuz-u A’zamın temessülü ve tereşşuhudur.
Yani çekirdek ayna. Oraya ağacın hakikatı vuruyor. Bu mana çok yerlerde var.
Bir numunesi:
“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)

Ve (S:610) p sonda.
Nasıl ki çekirdek; cilve-i irade, o ukde-i hayatiye, o kanun-u emrîye
âyinedarlık yapıyor insanın ruhuda öyle. O âlemlerin temessüllerine âyinedir.
Ve o âlemler, vura vura insanın ruhu da temessül istidadına sahip oluyor.
İnsanın istidadı temessül hakikatına sahip. Bu manalara mazhar olanlar için
basittir temessül. Bu manayı (İş:17) çok açık , çok berrak izah etmiş.
Şimdiye kadar anlatılan ve anlatılmak istenen mana burada. O âlemleri seyretmek
için oralara gitmeye ihtiyaç yok . İnsanda bulunan pencerelerden; o âlemlere
bakabilir, bakar.
“Hem o âyetin hakikatıyla, imanın ziyasından gelen nur öyle parlak bir surette
tecelli etti ki; o zulümatlı olan cihat-ı sitteyi gündüz gibi aydınlattırdı.”
(RN-Lem'alar/250)
Her bir âyet de pencere gibi. Ve hem esmanın fihristesi ve şifresi ve âyinesi veya
temessülü. Başka noktadan esmanın tereşşuhu. Onun şifresi de; imandan gelen
ziyanın nuruyla görülür, müşahede olunur. Her bir âyet esmanın memzuç fihristesi
ve hakikatlarının mecmuasıdır. Âyet adeta bizdeki istidadlara benzer. Kur’anı
komple kâinat veya insan olarak düşünürsek her bir âyet, her bir istidad ve
kabiliyetleri gibidir.
Kâinat, Kur’anın mücessem hakikatı ise

Kâinat, İnsan-ı Kübra ise

Kur’an = İnsan .
O zaman misal için söylenirse:
Her bir harf-i Kur’anî ; insanın istidad ve kabiliyetleri gibi.
Her bir âyeti duygular gibi vs. Kâinatta şu anda 108 element biliniyor.
Tahminim 114 element var. Çünki Kur’anın 114 suresine tekabül olabilir (?)

Çünki Kur’anın hakikatıyla + imanın nuruyla insan aydınlanıyorsa.
Kur’anın hakikatları; esma, sıfat, ş. zâtiye…dir. Oradan gelmiş mücmel
hülâsalarıdır. İnsan da esmasının fihristesi ise.
O zaman; esma anahtarıyla, Kur’anın kilidiyle o açılır.
Yani: Hazinenin kapısı kilidi var. Üçüde ayrı.
Yani;

anahtar,
kilit,
hazine.
ANAHTAR, İNSAN

KİLİD, KUR’AN veya KÂİNATIN MASNUATI
HAZİNEDE ONA YÜKLENEN MANA ÂLEMİ
O zaman insanın istidadı; imanın nuruyla, İslâmiyet suyuyla, ubudiyet toprağı
altında (İslâmın 5 esasından hariç) adabına kadar prensiplere müraat etmeyle.
Evamir-i Kur’aniyeye imtisal ederse Kur’anın şifre vari hakikatlarından tut, zahir
manalarına kadar müraat edilirse neşv u nema bulur.
“birden hârika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalâde bir nur ve nar ile
zulmetli cevvi ışıkla doldurmak” (RN-Şualar/109)
“Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet
veriyor.” (RN-Şualar/134)
Burada da nuru ikiye; maddî ve manevî nur diye ayırıyor. Cevvi dolduran
nur maddedir. Akıllara nur ise manevi nur. Öyle bir nur ki; aklın 7 mertebesini
inkişaf ve inbisat ettirerek, o hal ile eşyaya baktığında eşyanın zahirî ve bâtını
ayan oluyor. Nasıl ki nefis hesabına ağaca bakılınca menfaatler görünüyor.
Çünki ölçüsüne göre eşya, arz-ı didar ediyor.
Nurlanmış akılla bakınca; eşyadakiler zahir olur.
Maddî nur; eşyanın varlığını ortaya koyuyor.
Manevî nur da; eşyanın üstündekileri zahir ediyor.
“Hem göz gibi bir tek nur veya Cebrail gibi nuranî bir tek ruhanî; tecelli-i rahmet
içinde olan faaliyet-i Rabbaniyenin” (RN-Şualar/159)
Cebrail(as) için nuranî diyor. Antika bir şeyin ucu göründü.
“Arş; Zahir, Bâtın, Evvel, Âhir isimlerinin halita ve karışığıdır. Bu halitada dâhil
olan İsm-i Zahir itibariyle arş, mülk; kevn, melekût olur. İsm-i Bâtın itibariyle arş,
melekût; kevn, mülk olur. Demek arşa ism-i Zahir nazarı ile bakılırsa; kendisi zarf,
kevn de mazruf olur. İsm-i Bâtın gözü ile bakılırsa; kendisi mazruf, kevn zarf olur.
Ve keza ism-i Evvel itibariyle

ُ َو َكانَََ َع ْر
َش َهَُ َعلَىَ ْال ََماء

âyetinin işaret ettiği kevnin bidayetini içine alıyor.

Ve ism-i Âhir itibariyle

ْ ف
ََالر ْحمٰ ن
َّ ش
ُ َال َجنَّةَ َع ْر
ُ س ْق
َ

(S.B.M c:8 hadis no:1179 ve K.H sh:78)

hadîs-i şerifinin îma ettiği kevnin nihayetini içine alıyor.
Demek Arş öyle bir halitadır ki, şu dört isimden aldığı hisseler ile kevn ve
vücudun sağını, solunu, üstünü ve altını ihata etmiş olur.” (RN-Mesnevi-i
Nuriye/106)

ُ ََوَ َكانَََ َع ْر
َش َهَُ َعلَىَ ْال َماء
âyeti, şu madde-i esîriyeye işarettir ki, Cenab-ı Hakk'ın Arş'ı, su hükmünde olan şu
esîr maddesi üzerinde imiş. Esîr maddesi yaratıldıktan sonra, Sâni'in ilk icadlarının
tecellisine merkez olmuştur.” (RN-İşârât-ül İ'caz/188)
Arş; esmanın perdesiz tecelli ettiği ve ilk hulle-i icadata mazhar olunan yerdir.
Yani mahluktur. İfadelerden esîrden yapıldığı. Arş, eflâkın çatısıdır.
MEC’UL

NUR—U MAHEMMEDÎ (ASM)

KAB-I KAVSEYN
MADDE-İ HAYAT
ARŞ
E
S
Î
R
D
E
N

Esîr arştan başlar. Arşta esîrdendir. Bundan aşağı hep esîrdense, Cebrail
esîrden yapılmış. Ama buna nuranî vücud diyor. O zaman esir 7’ye ayrılır.
Her bir esîrde 7’ye ayrılır. O zaman üstad hz’leri bu makamlara da nuranî diyor.
Esîre de nuranî diyor. Maddî nuru da içine alıyor.
“Cebrail gibi nuranî”
Oysa Cebrail de esîrden yapılmış. Buna nuranî diyorsa esîrlere ,maddî nuraninin
şümulüne almış oluyor.
“Kudret-i zâtiye-i ezeliye, en latif, en has bir nur ve bütün nurların nuru olduğundan
ve”

(RN-Şualar/160)
Nur, Allah’ın (cc) esmasıdır. Bununda aslı, Kudret sıfatıdır.
İsim sıfattan önce geldiği için kaynağı bu.

“Evet Muhammed'in (A.S.M.) getirdiği nur ile kâinatın mahiyeti, kıymeti, kemalâtı
ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri
bilinir, tahakkuk eder.”

(RN-Şualar/630)

Getirdiği nur ile:
KÂİNATIN =MAHİYETİ
KÂİNATIN=KIYMETİ
KÂİNATIN=KEMALATI
KÂİNATIN=İÇİNDEKİ MEVCUDATIN VAZİFELERİ
KÂİNATIN =NETİCELERİ
KÂİNATIN= MEMURİYETLERİ

BİLİNİR,
TAHAKKUK
EDER.

KÂİNATIN =KIYMETLERİ

Bu ise manevî nurdur. Onunla olur ki;
“Hem her eser-i Samedanî, bir mektub gibi, bir Sâni'-i Zülcelal'in esmasını bildirir.
Nakıştan manaya geçsen, esma yoluyla Müsemmayı bulursun.” (RN-Sözler/216)
Nur isimdi. Aslı kudretten geliyor. Bu parçada da esma yoluyla müsemmayı
(sıfatı, sıfat sahibini) bulursun. Bu nur ile “kâinatın mahiyeti bilinir tahakkuk eder”
derken mahiyet sıfata bakıyordu.
Nur isme bakıyor.
Eşyanın zahirindeki; cilve + nakış + sanat gibi özellikler esmaya bakar. Esma olan
bu nurla; eşya şeffaflaşır, altındaki sıfat zahir olur. Müsemmayı bulursun bu mana
demektir.(bir nokta-i nazar) Bu birinci cümlesi
“Kâinatın kıymeti bilinir, tahakkuk eder”
Kıymetin kadar kıymetini bilirsin. Değerin kadar değerlendirebilirsin.
“Kâinat sermedî manaları taşıyor ” diyor. (S:631 de) Kâinatın mana seviyesi,
seviyemiz kadardır.(yani alırız, biliriz) Kâinatın, kıymetin kadar kıymeti vardır.
Zaten “bilinir” dendi. Varlığı var olmaz. Varlığı bizim için ayan olur.
İstidad ve kabiliyetler nurani olduğu için onların gıdaları nurdur ki;
“iman bir nurdur” der. Nurlanan istidad; yani bilkuvveden, bilfiile çıkan bu
istidadla kâinatın manası bilinir. Karanlıkları çözülür. Bu bakış, ruh seviyesindeki
bakıştır. Nefis hesabına yani onun ölçüleriyle bakana gizlidir. Üstad Hz’leri derki;
(M:409)’da “âlem-i âlem içinde gördüm.” Âlem, âlemde gömülü. Körler göremez.

“ Dördüncüsü:

اس
َ ِلت ُ ْخ ِر َج ال َّن
cümlesi diyor ki: "Bin üçyüz kırkbeşte (1345) Kur'andan gelen bir Nur ile insanlar
karanlıklardan ışıklara çıkarılacak."

(RN-Şualar/721)

Bir kere manevî nurdur.
1-İnsanlar Güneş’in altında iken nasıl karanlıklardadır?
2-Kur’an karbon(mürekeble) yazılmış. Neresinde nur var?
3- Kur’andan gelen nur nasılsa, insanların buna nereleri mukabele ediyor ki
karanlığı izale oluyor?
Nasıl bir karanlık ki, bir üstte

ُّ َِمن
ت
ِ الظلُ َما

(karanlıktan).

Demek aydınlık bizim bildiğimiz; güneş veya genel külüstür (genel kültür) değil.
Aydınlık hariçte değil, dahildedir. Ruhun düze çıkmasıdır. Yani ruhtaki bilkuvve
istidad ve kabiliyetlerin toprak altından, aydınlık âlemine bilfiil geçmesidir
aydınlık. Güneş, gözün sahasına yardım ediyor.
Nice Güneş’in altında karanlık dünyalar var.
Kur’anın adeta misal olarak, sanki cep telefonlarına benziyor harfleri.
uydu

Uydu vasıtasıyla harflerin mecmuuna
geliyor. Harflerden oluşan tuşlar manyetik
bir alanın şifresi ve mücmel unvanıdır.
Yani:Tuştaki 3 rakamına basınca
oluşan manyetik alan üçe benzemez.
Harfler yani şekiller o âlemlere girmenin
2.Şahıs
(alan)

sembolik ifadesidir. Üçe basınca oluşan
manyetik alanın şekli 3’ün şekline
benzemediği gibi.

1.Şahıs
(veren)

Karşıki tarafın tuşlarına basarak benim manyetik alanıma giriyor ve bana zil
olarak zahir oluyor. Onun kullandığı harfler ne manyetik alana benziyor, nede zile
benziyor. Aynen bunun gibi.
Elimizdeki cep telefonu Kur’ana misal. Bir kısım harflerden(şekillerden)
meydana gelmiş. Uydu manasına, Levh-i Mahfuz. Muhatabın zil çalma manasına;
insanın istidadı, kabiliyetlerinin zahire vurması. İnsanın ruhu Kur’an vasıtasıyla;
Levh-i Mahfuz, âlem-i misal, âlem-i berzah vs vs âlemlerle alakadardır.
Bu Kur’an vasıtasıyla insanın manyetik alanına girilirse içi ihtizaza gelip
aydınlanır. Yoksa Güneş insanın içini değil, eşyanın zahirini aydınlatır, gösterir.

Demek aydınlık, iç âlemle alakalı. Ruhun derinlikleri aydınlanmalı.
Bu manayı (S:271) Namaz: “elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya”
Namaz gıda ve ziya olur mu?
Hani derler “namaz kılma”
Niye? “Namaz karın doyurmuyor ki?” derler.
Evet namaz gıdadır ama midenin değil. Namazı olmayanın ruhu aç. Midesi dolu.
Namazı olmayanın cesedi aydınlıklı (Güneş vurmuş). İçi zifiri karanlık.
Bu manaya bir misal daha;
“ve madem Kur’an itibariyle bu asır dehşetlidir ve Kur’an hesabıyla Risale-i Nur bu
karanlık asırda ehemmiyetli bir hâdisedir.” (Ş:746)
Bu asrın neresi karanlık?
“Çünki onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kâfidir. Hattâ nura yakın
olan rayiha-i tayyibe dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki, ondan hoşlanıyorlar.”
(RN-Sözler/353)
“İşte bu sırdandır ki,mahiyeti nur, hüviyeti nuraniye olan Hazret-i peygamber (ASM)
bir an-i vahidde? ” (BM:249)
“hurufatı adedince ruhuna rahmet, kalbine nur, aklına hakikat, malına bereket
ihsan eylesin” (BM:282)
Bu beyanlardan bir mana tabakasından anladığım:(mevzumuzla alakalı tarafıyla):
Mahiyetimiz sıfattan geliyor. Nurun nurudur. Esma-i Nur. Nur ismi de sıfattan
geliyor. Anladığım kadarıyla 7 sıfatın memzuç hakikatı esma-i nurdur.
Manevî nur tarafı: insanın istidadı nur olduğu için gıdası nurdur.
İstidad+ kabiliyetler mahlukturlar. Neşv u neması için gıdalanmasına nur yeter.
Bu istidad; kâinat, mahiyet ve hakikatlarının düğüm noktası, mücmel hülâsalarıdır.
Bu açılırsa kâinatta açılır.(ene) Bu istidadların; nur gıdaları olunca inbisat ve
inkişafa dolayısıyla temessüle geçer. Çünki hayat bahsinde geçtiği gibi;
hayat, temessül hakikatına sahip. Bu nurlanmış nurla, umurun bâtınları ayan olur.
Zahirden, hakikata (esmaya) esma yoluyla da müsemmayı görürsün.
Maddi Nurda:” 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)
Mahiyet-i ilmiye, Levh-i mahv ve isbattı. O vücuda gelen; canlıdır, ruhludur, şuur
sahibidir vs. O zaman o kuvvet kudretten geliyorsa; o zaman kudret sıfatı, bütün
sıfatların memzuç, mücmel hülâsası olarak tecelli ediyor. Vücuda gelen; canlı,
iradeli vs. sıfat olsun, esma olsun bir sıfat, bir isim galiptir ama hepsinin
memzucudur. Bu konuda şu tabir ne kadar açık;

“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)
Aslında âlem-i ervahta, âlem-i misalde, mazi ve müstakbeller canlı ve
ruhludurlar. Hayat ve ruh bu âlem-i kesife münhasır değil. Levh-i Kaza ve Kader
vasıtasıyla var olanlar zahir olup görünürler. Canlı ve ruhlu o âleme uygun, ilmi
vucud olarak mevcut idiler. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini, oraya sürer vücud-u
haricî verir. Zaten Levh-i Mahfuzda, esîrden vücudumuz vardı. İşte o esîrden olan
vücudu, hanesi ve yuvası olan cesedi verip, içine koyar.
Bu ruhun; âlem-i ervahta vücudu olduğu gibi libası da vardı.
“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. Öyle
ise, mevt hengâmında bütün bütün çıplak olmaz, yuvasından çıkar, beden-i
misalîsini giyer.”
(RN-Sözler/517)
O zaman kuvvet nedir?
Eşyanın aslı sıfata dayanır. Cilve ve nakış esmaya dayanıyorsa,
kuvvet esmadır. Esmanın mukannen tecellisidir. Kuvvet nurdur. Bu da maddî ve
manevî olarak tecelli edip zahir oluyor. Madde, nurun kesif halidir. Hani der :
(BM:391) “Hem madde eriyip, gider, fakat nur bâki kalır” Çünki aslı nurdur.
Madde eriyip yok olmaz. Aslına döner demektir.
O zaman maddenin aslına gidilirse: Atom

nur

kuvvet(enerji)(esîr)

kudret

Nur, esîrin atoma en yakın vasfı. Çünki Cebrail (as) melaikeler nurdandır.
Ne demek esîrin en latif tarafındandırlar ?
Esîr 7’ye ayrılır. Her bir esîrde 7 ayrılır. En latifi nur-u Muhammedi (asm)dir.
Bu nurun maddi tarafı. Yani evamir-i tekviniyenin, illet-i tâmme tarafı.
“Çünki nur, aynen vücud ve hayat gibi, kudret-i İlahiyenin perdesiz bizzât
mübaşeretine lâyık olmasından, esbab-ı zahirî hiçbir cihette perde olmadığından,”
( RN-Emirdağ Lâhikası 2/117)
Burada nuru vücuttan ayırt etti. Nur başka vücud başka anlaşılıyor.
Demek bu nur; varlığın, vücudun aslından farklı konumda zikrediliyor.
“Şimdi bu makinecikteki tırnak kadar bir hava, manevî az bir nur, yalnız bu
mevlidden gelen kelimeleri dinler, söyler değil,”

(RN-Emirdağ Lâhikası 2/124)

Burada da elektrik dalgasına nur diyor. Veya nur dairesini alıyor.
“Elbette Kadîr-i Mutlak'ın zâtî ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nuranî
tecelliyatı ve melekûtiyet-i eşyanın”

(RN-Sözler/91)

“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;”

(RN-Lem'alar/240)

Birincisinde; kudretin nuranî tecelliyatı olduğu. Yani tecellisi nuranî olduğu.
İkincisinde; kudretin bir cilvesi olan kuvvetini diyor.
O zaman Kudretin nuranî tecelliyatı
Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini.
Kuvvetin nuranî olduğu çıkıyor. Veyahut kuvvet nuranî tecelliyatın içine
girdiği. Kuvvet nuranîdir.
Devam ediyor: “Melekûyet-i eşyanın şeffafiyeti” Eşyanın aslı sıfata,
kudrete bakar. Melekûyet-i eşya olunca kudretin tecellisi idi.
Niye şeffaftır?
Çünki nuranîdir. Maddenin (atomun) aslı esîrdir. Esîrin asılı maddi hayattır.
Onun aslıda nur-u Muhammedidir (ASM).
“Herbir insan aklıyla hayal sür'atinde seyeranı, herbir veli kalbiyle berk sür'atinde
cevelanı ve cism-i nuranî olan herbir melek ruh sür'atinde Arştan Ferşe, Ferşten
Arşa deveranı,”

(RN-Sözler/566)

Burada garip yaklaşımlar var.
Aklıyla hayal sür’atinde. Başka yerde aklın hizmetkârı olan hayal.
Aynı cinstendirler ki; aklın meratibinden olan hayal.
“Kalbiyle berk sür’atinde cevelanı ” Birbirine yakınlık berkle kalp.
“Cism-i nuranî olan her bir melek ruh sür’atinde” Demek melaikenin cesedi;
ruha yakın veya ruh seviyesinde nuranîdir ki onunla alakalandırılmış.
Başka yerde açık ifade ile:
“Ruh zîhayat, zîşuur, nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş, câmi', hakikatdar, külliyet
kesbetmeğe müstaid bir kanun-u”

(RN-Sözler/517)

Burada ruh: zîhayat+zîşuur+ Nuranî +vücud-u haricî sahibi.
NURANÎ

ZİHAYAT
RUH
ZÎŞUUR

VÜCUD-U HARİCÎ

Ruh nuranîdir. Melaikenin cesedi de nuranîdir. Nurun da mertebeleri var.
O zaman meleğin nuranî cesedi, cesedidir. Bizim ceset ruhun yuvası ve hanesidir,
cesedi değil.
Nur-u Muhammedi (ASM)

VÜCUB ÂLEMİ
Kab-ı Kavseyn
İMKAN ÂLEMİ

Bundan aşağısı Cebrail de, arşta, kürste hep nur-u Muhammediden yaratılmıştır.
Derecelene derecelene tâ maddî nura kadar bölümlere ayrılır. Ruhta mahluk
(mümkin, imkân) olduğu için oda nurdan yaratılmıştır ki nuranî diyor. Yalnız
melaikenin cesedinin nuru ruhuna yakın olduğundan ruh sür’atinde hareket ediyor.

“mevcudat içinde en kıymetdar ve nuranî olan hayat ve şuur, hesabsız bir surette
onda bulunuyorlar.”

(RN-Sözler/569)

Hayat+ şuur nuranîdirler.
“Ruh bir nuranî kanundur, vücud-u haricî giymiş bir namustur; şuuru başına takmış.
(RN-Sözler/702)
Burada da sarih ruhun, nuranî olduğu.O zaman ruhun şöyle hassası da var.
“Nuranînin temessülâtı, o nuranî zâtın hâssasına mâliktir; onun aynı sayılır, gayrı
değildir.”

(RN-Mektubat/351)

Ruh madem nuranî. Hem madem nuranînin temessülatı ruhun hâssasına
mâliktir, onun aynı hükmünde. O zaman temessül eden ruhlar esasıyla temessülü
ayndır, gayrı değildir.
“Bir ruh-u nuranînin, kendi mir'atlarında timsalleri oluyor birer hayy-ı murtabıt; aynı
olmazsa eğer, gayrı dahi olmayıp”

(RN-Sözler/705)

“Bir ruh-u nuranînin kendi âyinelerinde olan timsalleri, birer hayy-ı murtabıttır; aynı
olmasa da, gayrı da değildir.”

(RN-Mektubat/471)

Hep bunlardan anlaşılıyor ki ruh temessüle sahip. Temessül de zâtın aynı
hâssasına sahip. Ne ayndır nede gayrıdır.Ruhun temessülü ruhun hâssasına sahip.
“Hayat, kudret-i Rabbaniye mu'cizatının en nuranisidir, en güzelidir” (RN-Sözler/675)
Kudret bir şeye taalluk ettiği zaman ilimden kudrete geçer. O zaman da mahluk
olur. Kudretin taalluk ettiği her şey mahluktur. O zaman hayat perdesiz tecelli
edilmiş mahluk-u İlahidir.Yani halk edilmişlerdir. Perde konmaması mahlukiyetten
çıkarmaz.
“İkincisi: Maddî nuraninin akisleridir.”

(RN-Sözler/194)

Nurun maddisini söylüyor.
Maddî nur
Manevî nur. Burada sarih ifade ile maddî nurdan bahsediyor.
“İşte şu sırdandır ki; mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber
Aleyhissalâtü Vesselâm, dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir ve”
RN-Sözler/194
ve yine “Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki: Hayatın bir kelime-i
mektubedir. Kalem-i kudretle yazılmış hikmetnüma bir sözdür. Görünüp ve işitilip,
esma-i hüsnaya delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir.” (RN-Sözler/128)
Bu parçalardan herhalde şunu anladım ki: “Mahiyet-i nur” bu tamam sıfattır.
Mahiyet sıfata. O da nurdur. “hüviyet-i nuraniye” “nuraniye” nura ait. Nurla bağlı.
Nurla alakalı manalarına geldiği için. Sıfat, nur kullanılıyor. O zaman esma nurla
alakalı, yani nurdan gelme makamında nuranî kullanılıyor. “ î ” nura ait. Sahiplilik
ekidir. Nura ait demektir. O zaman “hüviyet-i nuraniye” yani esma
makamıdır.Hüviyetin esma olduğu (S:128) de sonunda diyor. O zaman nuranî,
nuraniye gibi tabirler esmaya bakar.
“bütün ervah-ı neyyire ashabı olan enbiyalar ve kulûb-u nuraniye aktabı olan
evliyalar ve ukûl-ü münevvere erbabı olan asfiyalar; bütün suhuf ve kütüb-ü
mukaddesede, senin çok tekrar ile ettiğin va'dlerine ve tehdidlerine istinaden ve
senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemalin gibi kudsî
sıfatlarına ve şe'nlerine ve izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden ve
keşfiyat ve müşahedat ve ilmelyakîn itikadlarıyla, saadet-i ebediyeyi cinn ve inse
müjdeliyorlar.”
Yani: ervah-ı Neyyire

(RN-Şualar/57)
enbiya

keşfiyat

Kulûb-u nuraniye

evliyalar

müşahedat

ukûl-ü münevvere

asfiyalar

ilmelyakîn

“zahirden hakikata geçen ervah-ı neyyire ashabı ve kulûb-ü münevvere aktabı ve
ukûl-ü nuraniye erbabı ve kurb-u huzur-u İlahîde dâhil olanlar,”
RN-Mesnevi-i Nuriye/46
ervah-ı neyyire

ashabı

kulûb-ü münevvere
ukûl-ü nuraniye

aktabı
erbabı

Ashab: (Halk, ahali. Sahabeler, arkadaş olanlar.) Bu da nebilere bakıyor.
Aktab: Kutublar, hüccetler yerine müşahedata , keşfiyata dayanan en derin
ehl-i tahkik ve hakikat olan zâtlar.
Erbab: Reis, başkan, şef, üstad.

Demek peygamberler, nebileri kullanırken; “ervah”

“ashab” kullanılıyor.

Kutuplar, şahları kullanırken;

“Kulûb”

“ aktab” kullanılıyor.

Asfiyaları, asrın imamlarını;

“ukûl”

“erbab” kullanılıyor.

“Melaike, ecsam-ı latife-i nuraniyedirler.” (RN-Sözler/511)
“Hazret-i İdris ve İsa Aleyhimesselâm'ın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet
levazımatından tecerrüd ile, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letafet
kesbeder. Âdeta beden-i misalî letafetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan
cism-i dünyevîleriyle semavatta bulunurlar.” (RN-Mektubat/6)
Melaikeler latif nuranî mahluklardır. O zaman esîrde nuranî diyor.Çünki melaikeler
esîrden yaratılmışlardır. Arştan aşağı hep esîrdendir.
Peki bu dünyevi cesedler ,nuranî letafet nasıl kesbederler?
Çünki maddenin aslı enerjidir. Yani esîrdir. Ruhun nuraniyeti o kadar terakki
etmiş ki cesedini kendine çekmiş ve benzetmiş. Nasıl ki kapta ateş yansa
kabı da ısıtır. İçerideki dışa da aksetmiş. Ruh ne kadar nuraniyete mazhar
olmuş ki cesedi kendine çekmiş.
“Onların soyulmasıyla, maânîdeki bir nuraniyet, muvakkaten çıplak -bir derecegörünür; fakat cildden cüda olmuş bir meyve gibi, o mübarek manaların ruhları
uçar, zulmetli kalb ve kafalarda beşerî postunu bırakıp gider..”( RN-Mektubat/396)
Burada da : Harfler

mana

“mübarek manaların”

mananın ruhu diye sıralama görünüyor.

“ ruhları uçar” “ beşerî postunu”

Demek harfler manaların alt yapısı, şifresi elementleri gibi.
Harf

harflerin bir araya gelmesiyle mana

mananın ruhu

Mananın ruhunu da Fakirullah şöyle anlıyor: Ruhta yaşanan(ruhun derinliklerinde)
bir halin lisanen ifadesi o mananın ruhudur. Diğer tabirle ihlasıdır.
Fiil ile ruh hissi arasındaki mesafe bizim dindeki samimiyetimizi gösterir.
Ruhta yaşanan bir haletin fiile veya lisana dönüşmesi işte budur.
İşte muhataptan gelen böyle bir kelâm bize intikal edince hepsi yerli yerine
-geldiği âleme- gider. Lafız, hafızaya. Manalar, mana tabakasına. Ruh, ruh
tabakasına gider yerleşir.
Konuşan ruh seviyesinde konuşuyor ama muhatabın ruh seviyesi yoksa
konuşanın, konuşması havada kalır, tesir etmez. Bu mana (S:406) izahı var.
“mütemadiyen letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil-idraki halkeden” (RN-Sözler/176)
“hummalı bir faaliyetle, letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil-idraki halkeden”
(RN-Sözler/505)
İki ayrı yerde aynı mana. Külliyatta hep bu mana hakim ve hep böyle geçiyor.
“letafetli hayatı” “nuraniyetli zevil-idraki”
Letafet: (Kesif) Donuğun zıddı.
Hayat: Camidin zıddı.

Nuraniyet: Zulmetin zıddı. Atomun zıddı.
İdrak: Cahilin(cehlin) zıddı.
Hayatı letafetle, idrakı nuraniyetle izah ediyor. Veya benzetiyor.
“Belki madde-i nurdan, hattâ zulmetten, hattâ esîr maddesinden, hattâ manalardan,
hattâ havadan, hattâ kelimelerden zîhayat, zîşuuru kesretle halkeder ki; hayvanatın
pekçok muhtelif ecnasları gibi pekçok muhtelif ruhanî mahlukları, o seyyalat-ı latife
maddelerinden halkeder.”

(RN-Sözler/507)

Burada madde-i nuru, esîrden ayırdı. Hem madde-i nurdan, hem zulmetten
ruhanî mahlukları yaratmış.Yani bu maddelerden ruhanî mahlukların hanesi ve
yuvası olan cesedini halk etmiş. Hem seyyalat-ı latife diyor bunlara.
Bunların içinde, havada var. Ona da seyyalat-ı latife diyor.
Başka bir manada: Nasıl ki hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları var;
-sinek- tavuk, kuş vs vs’leri gibi - ruhani mahluklarda böyle pek çok muhtelif
ecnasları var.
“Nârdan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, rayihadan,
kelimattan, esîrden ve hattâ elektrikten ve sair seyyalât-ı latifeden halk olunan o
zîhayat ve o zîruhlara ve o zîşuurlara, Şeriat-ı Garra-yı Muhammediye (Aleyhissalâtü
Vesselâm), Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, "Melaike ve cânn ve ruhaniyattır" der, tesmiye
eder.”

(RN-Sözler/508)

“melaike ve cânn ve ruhaniyattır” der, tesmiye eder”
Cânn: Cin taifesi, bir cins ateşten yaratılmış olup, pek çok cinsleri vardır.
Hem latif yaratıklardır.
Melaike+ Cânn+ Ruhaniyat bunlar zîhayattırlar +zîruhturlar+ zîşuurdurlar. Ve
bunların hanesi ve yuvası mesabesinde olan cesedleri yukarda sayılan
maddelerden yaratılmışlar. Burada nardan, nurdan, ateşten…
Narla ateşi ayırt etmiş.
Galiba: Ateş cesetle alakalı. Nar ise; hisler+ latifeler seviyesindeki azab âleminin
mümessili…
"Melaike ve cânn ve ruhaniyattır” Buradaki melaike bildiğimiz mukarrebinden
tut, atomların müekkel melaikelerine kadar.Buradaki ruhaniyet ise: Ateşten,
ışıktan, rayihadan, kelimattan, manalardan halk olunan o zîhayat ve zîruhlara ve
zîşuurlara melaike ve cânn ve ruhaniyatta der, tesmiye eder. Yeni yeni manalardan
halk olunanlara ruhaniyat. Manalar ruhaniyat oluyor. Şerli manalardan da ervah-ı
habise yaratılıyor. Bir bizim fiillerimizden yaratılanlar var. Bir de fiilimizin dışında
yaratılan var. Yağmura müekkel melaike benim dışımda. Ama benim ağzımdan
çıkan manalardan yaratılanlar var. İşte buna ruhaniyat denir. Bizim
haricimizdekine de melaike denir. Bu ruhaniyatta melaikelerin bir cinsidir.
“İman hem nurdur, hem kuvvettir” (S:314)

Kuvvet esmadır. Çünki: “kudretin bir cilvesi olan kuvvetini, o mahiyet-i
ilmiyeye sürer.” (L:240) Kudret sıfattır. O zaman kuvvet esmadır. O zaman iman
Kudretin âyinesi. Veya bizdeki (enede ki aynada) bir cilvesidir. (bu bir) hem nurdur.
O zaman Allah’ın (cc) diğer sıfatlarının mecmuuna da nur diyor.
Çünki iman: M.Zâtiye+Ş.Zâtiye + Sıfat+ Esmanın mecmuunun mücmel hülâsasına
iman diyoruz. Diğer tabirle: İnsanın ruh aynasının âyinedarlığı. Veya
âyine-i ruhumuzdaki; cilvesine , aksine, gölgesine, görüntüsüne, izine İMAN diyoruz.
Atomun(maddenin) aslı kuvvettir. Bununda aslı kudrettir. Nurda ikiye ayrılıyordu;
maddî ve manevî nur.
NURDA İKİYE AYRILIYOR:

MADDÎ NUR

MANEVÎ NUR

MANEVÎ NUR DA 4’ E AYRILIYOR:

NUR- U İLAHÎ (CC)

NUR-U MUHAMMEDÎ (ASM)

NUR-U KUR’ANÎ

Bunun dışındakilerinin
vasfı maddî nurdur.
O maddî nurun arkasında

NUR-U İMANÎ

yine manevî nur var.

“hatta çok nuraniyet kesbetmişise, herbir cüzi ile görebilir ve işitebilir” (Sözler:687)
“Âdeta beden-i misalî letafetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i
dünyevîleriyle semavatta bulunurlar.”

(RN-Mektubat:6)

Gören, göz değil ruhtur. Göz bir penceredir. Radar gibi. Radar aynasına uçak
akseder. O akis, bilgisayar ekranında görünür. Subayda onu seyreder. Aynen
bunun gibi: Göz aynasına (retinaya) eşya akseder. Beyinde 2

2 mm oranındaki

görüntü ekranında zahir olur. Ruhta onu seyreder. Ruh subay gibi. Görüntü alanı
bilgisayar gibi. Gözde radarın aynası gibi. Demek seyreden ruhtur. Eğer ceset
asliyetine yakın olursa ki ona nuranî diyoruz, vücudun her azası pencere olabilir.
Camda atomdan, duvarda atomdan

,

,

,

ışınları nasıl maddeyi delip

geçiyorsa, insanın atomu esîre doğru terakki ederse o da atomu geçer.
Çünki atomun aslı esîrdir. Bu terakki meselesi. Misal: Kâfirle mümin kıyası.

Müminin kalbinde kıskanma var.Kâfirin kalbinde böyle bir şey yok. Mümin de
imanın eserleri olan haller var. Kâfirde yok. Her ikisinde de atomla yapılmış kalbi
ve vücudları var. O niye öyle bu niye böyle. Bu, inkişaf yaptırmış hisleri, duyguları.
Kâfir için bunlar gaip. Aynen bunun gibi nuraniyet kesbeden bir mümin; parmağı
ile de görür. Kulağı ile görür, gözüyle de duyar.
(Bak L:249,341+İş:87,Ş:10+BM:68) dekiler gibi.
“İkincisi: Zamanla mukayyed ........
Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek, âyinemizdeki misalî
olan timsaline münasebetimizi anlasak, o vasıta ile onu tanısak; ziyası harareti,
heyeti ne olduğunu bilsek, onun akrebiyeti bize inkişaf eder ve yakınımızda onu
tanıyıp münasebetdar oluruz.”

(RN-Mektubat/51)

“onun akrebiyetini hissetsek” ne demektir bu? Bunun izahlarından bir yer şu:
“Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir.
Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır
hükmündedir.”

(RN-Mektubat/51)

Eğer hissiyat-ı insaniye ruh seviyesine çıksa esmanın tecellisi ruh
seviyesinde oluyor. O zaman o his, ruh seviyesi gibi seviyesi olur ki perdeler
kısmen kalkıyor. Bizim beşeriyet sahamız his dünyası seviyesinde. Ruh
seviyesinde değil. İnsanın bütün faaliyetlerinin merkezi his merkeziyetlidir.
Eğer ruh merkeziyetli olsa o zaman üstad ve Geylanî hazretleri gibi hayat olurdu.
Mazi- hal- istikbal hazır gibi olurdu. İşte bu makamda akrebiyetin inkişafı var.
Burada perde yok ama esma veya sıfatlar seviyeye göre zahir oluyor.
Mazi- hal-istikbal hazır gibi görünmesi âlem-i ervahtan başlar. Levh-i Mahfuzu
içine alarak kürs, arşa tâ sidret-ül müntehaya kadar gider.Niye 31.Sözde(ASM)
gidip- gelmiş o yolu ümmetine (ruhen) açık bırakmış.
“âyinemizdeki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak, o vasıta ile onu
tanısak” Çok garip tabirdir.
Âyinemiz ruh cevheridir. Misalî olan timsalde Allah (cc)’ın zâtıdır.
Yani: “hitaba muhatab olan zâtın bir cilve-i taayyünü ve teşahhusu tezahür eder.”
(RN-Şualar/9)
İşte ruh cevherindeki timsali; cilve-i taayyün ve teşahhusudur.
“âyinemizdeki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak,” Bu ne demektir?

GÜNEŞ

AYNA
TEMESSÜLÜ

TİMSALİ

Not: M:51’de bu misali veriyor.Fakat misalden sonra tatbikatını yapmadan bitiriyor.
Sonunda şöyle diyor: “işte bu temsil gibi…” diye gidiyor. Ama tatbikatını yapmıyor.
Muazzam bir meselenin ucunu gösterip, gidiyor. Biz tatbikatını hakikat-ı
haricîsiyesine yapalım:
GÜNEŞ: Allah(cc)
ÂYİNE: Enemiz.Yani Allah’ın(cc) zâtının bizdeki cilvesi. Vâhidiyetin, ehadiyeti
ki mahluk değil. Madumda değil, vâhid-i kıyasîdir.Vâhid-i kıyasîde: 1-Emr-i nisbî
2- Emr-i itibarî diye 2’ye ayrılıyor.
VÂHİD-İ KIYASÎDE:

EMR-İ NİSBÎ

EMR-İ İTİBARÎ

Niye mahluk değil?
Çünki Allah’ın ehadiyet noktasındaki cilvesi veya timsali mahluk olamaz,
madum da olamaz. Zaten bu ince sır içindir ki:
“Fakat ene, kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır.
Eğer onun hakikî mahiyeti ve sırr-ı hilkati bilinse; kendisi açıldığı gibi, kâinat dahi
açılır.”

(RN-Sözler/536)

İşte Fakirullah’ın anladığı budur ki: O ene, zâtının bir cilvesinin timsali enedir.
Çünki ruh mahluktur. Ene mahluk değil.
Niye böyle?
Allah’ın bizdeki timsali veya cilvesi mahluk olamaz. İşte “kâinata sığmadım
müminin kalbine sığdım” budur.
Yani insandaki cilvesi, insandaki timsali olan “ene” dir. Ene ne mahluk,
ne de madumdur. Çünki Allah’ın cilvesi, timsali ne mahluktur ne de madumdur.
(Bak:34,66,40)
Ve devam ediyoruz. “onun akrebiyetini hissetsek,” Bu ne demek?
Misal: Ağzımızdaki lokmanın lezzetini hissetmek. Niye hissettik?
Çünki lokma ağzımızda. Lokma ağızda olmazsa hissetmek olmaz.
Peki Allah(cc) neredeki hissediyoruz? Haricimiz olmaması lazım.
“âyinemizdeki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak,”
Anlayan şuurdur, ruhtur. Ruhta mahluktur. Anlayan ruhtur.
Anlaşılan âyinemizdekini ki o da enedeki ehadiyet cilvesidir. Misali timsali
Vâhidiyetin, ehadiyet timsali. Bunu ruh anlayacak.
“timsali” nedir ?
Güneşin timsali neye benzetiliyor?

Ehadiyet-i İlahiyeye. Allah’ın (cc) bizdeki cilvesi.
(bu mevzu R.Nurun en harika meselesidir.)
Durgun göle taş atılır da dalga dalga dışa vurduğu gibi.
“onun akrebiyetini hissetsek, âyinemizdeki misalî olan timsaline münasebetimizi
anlasak, o vasıta ile onu tanısak; ziyası harareti, heyeti ne olduğunu bilsek, onun
akrebiyeti bize inkişaf eder ve yakınımızda onu tanıyıp münasebetdar oluruz.”
Burada akrebiyetin inkişafının; şeklinden, formülünden,
nasıl olacağından bahsediyor.
ENE

Akrebiyet nasıl inkişaf eder;
SIR

HİSSETMEK

RUH

ANLAMAK
TANIMAK

KALP

BİLMEK

AKIL

hissetmek, anlamak, tanımak, bilmek
bunların neticesinde fiili tezahürü olur
ki oda “ tanıyıp münasebettar oluruz”
bu da o dalgaların fiile çıkmış dalgası.
“onun akrebiyeti bize inkişaf eder ve
yakınımızda onu tanıyıp münasebetdar
oluruz.”

FİİL
“yakınımızda” ne demek?
Allah(cc) yakınımızda. Kâinata bizâtihî değil. İlim – irade - kudretle
tasarruf ediyor. Evet bu sıfat ondandır ama o değil. Kâinata tasarrufu böyle.
Ama insanda ise bizâtihî. Kâinata; ilim – irade - kudretle tasarrufu yeter.
Tecelli eşyanın mahiyetine göre oluyor. Allah’a yakışır tarzda değil; eşyanın
kabiliyeti miktarı kadar tecelli eder.

(İM:16,35, 241, 62,114,123+ L:341….)

“hiçbir mekânda olmadığı halde, her mekânda ilim ve kudretiyle hazır ve nâzırdır.”
( RN-Mesnevi-i Nuriye/16)
Bunlar sıfatlarıdır. Sıfatı da, zâttan hariç düşünülemez ama cilve-i taayyün
ve teşahhusü ehadiyet cihetiyle insanda temessül eder. O cilve-i ehadiyeti ve
teşahhusu arasına nefsimiz girip mekan bakımından değil, vasıf bakımından bizi
ondan uzaklaştırdı.
Şu misal gibi: Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi kâinatı yapan,
kâinat cinsen değil, mahiyet bakımından sonsuz uzak.
Yani; masa insan
Kâinat: Allah(cc)

Yani; yapanla, yapılan
canlı ile cansız

arasındaki mesafe ne kadarsa
Allah ile kâinat arasında mesafe o kadardır.

Sonsuz yakın çünki tutmuş, yapmış. Mekan bakımından: yaptığı, tuttuğu, hayat
verdiği için “0” sıfır yakın. Sonsuz yakın. O yapan, bu yapılan olduğu içinde
yapanla, yapılan arası da sonsuz uzaktır.
Ondandır ki cilve-i taayyünü ve teşahhusu olan “ene” deki durumla,
ruh içinde olan hayat ve hayatın içinde olan nefsi, yapı bakımından berzah soktu.
İşte bu kapatmaya; fiili akrebiyet veya insan-i mir’ac veya iman mertebesi denir.
Bir şey yapmadan yapılıyor. Nefisten uzak, otomatik akrebiyete yakın oluyor.
Bu faaliyet akrebiyetin inkişafıdır.
O zaman akrebiyetini hissetmek demek şu: Bunu hissetmek için bir şey
yapmaya pek ihtiyaç yok. Nefsin desiselerinden uzak durulursa akrebiyet
o nispette zahir olur. Yani la tahrib , illa tamir ordadır.
“Nasılki nuraniyet itibariyle bir derece kayıdsız olan Güneş'in timsali, herbir cilâlı
parlak şeyde temessül eder.” (RN-Mektubat/247)
Burada Güneşten ayrılan her bir (foton) ışık tanesi Güneş’in bütün özelliklerini
taşıdığı için; Güneş’in bütün vasıfları onda olduğundan, küçük birer güneş
olduklarından aynaya vurunca orada temessül ediyor.
O zaman “timsal” = Güneşten ayrılan ve güneşin bütün vasıflarını taşıyan
cüz’lerine denir. Her bir ışık tanesine denir. Daha ileri gidersek,
aynadan ayrılana da denir.
AYNA

GÜNEŞ
TEMESSÜLÜ

TİMSALLERİ

Aynaya vuranla, aynadan ayrılanda ayna özellikleri taşıyor ve aynıdırlar.
Ha direkt Güneş’ten alıyor, ha ayna vasıtasıyla Güneş’ten alıyor.
İkiside Güneş’in özelliklerini taşımak noktasında timsalleridir.
Yani kâinat-ı suğra olan insan.
İnsan-ı kübra olan kâinat.
İnsan vücudu veya insanın her bir hücresi.
(Toplam 380 sh’lik toplamadır.)
(9. DEFTER)

