
 



 1 

 
 

Bİ-İZNİLLAHİ TAALÂ 
 
 
 

“YENİ BİR ASIR” 



 2 

 

İÇİNDEKİLER 
 
 
 
 
 
 

ÖNSÖZ ........................................................................................... 3 
 

Neden yaratıldık, Ne için yaratıldık ................................................ 4 
 

Tanrı Varlığı Zatı ve Varlığında Külli Oluşu ................................... 10 
 

Yaratış .......................................................................................... 16 
 

Birleşik Alan Kuvvetleri ................................................................ 36 
 

Zaman .......................................................................................... 47 
 

Melâikeler.................................................................................... 52 
 

“Suretsiz Olmaz” İlkesi ve Kıyamet, Cennet ve Cehennem .......... 74 
 

Yakînlik ........................................................................................ 77 
 

SONSÖZ ....................................................................................... 79 



 3 

ÖNSÖZ 
 
Bu kitap İslam tasavvuf öğretisinin verdiği terbiye ile, İslam Tasavvuf öğretisindeki irfan 
anlayışına uygun olarak, kendi varlığında her şeyi var kılan ve kendi varlık yasalarıyla 
(sünnetullah) tinsel olan kendi varlık seyrinde (ahlakullah) bulunan Allah (c.c) hz.lerine hamd, 
O’nun melâikelerine teşekkür, O’nun kelamı olan Kur’an-ı Kerime hizmet, Allah (c.c) hz.lerini 
hakikatiyle hak olarak tebliğ eden ve O’na davet eden başta hz. Muhammed olmak üzere bütün 
enbiya ve evliyaya salat ve selam, tasavvuf öğretisinde Hakka-Hakikate yetişmeye gayret eden 
taliplere himmet, İslam dininin hakikatini bilmeyen ve İslam’ı yaşadığını söyleyen aslında 
yaşamayan ve İslam’a uzak olan herkesi İslam’ın anlaşılması ve İslam’ın yaşanması için, İslam’a 
yönelmeleri iradesi doğrultusunda kaleme alınmıştır. 
 
Bu kitabın kendisinde en temel fizik yasaları içkinliğinde Allah varlığının kendisi 
anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Kitabın kendisinde okuyucular günümün fizik bilgisiyle 
örtüşmeyen birçok fiziksel bilgi ve bu fiziksel bilgiler içkinliğinde beliren denklemler 
bulacaklardır. 
 
Günüm bilimi birçok doğru bilgi ile beraber yanılgılar içerisindedir. Ve yanılgılarıyla hak olarak 
kâinatı kâmil bir şekilde anlamlandırmaktan yoksundur. Kitabın kendisinde beyan edilen birçok 
bilgi, günümde belirtilen birçok fiziksel niceliklerle hiçbir şekilde örtüşmez. Bu sebepten dolayı 
yanılgı olarak kabul edilebilinir. Lakin kitabın kendisinde yanılgı veyahut ta yanlış olarak kabul 
edilecek bilgilere bakılmaksızın kitabın kendisindeki aklın anlaşılması uygun olur. 
 
Bu fakirin okuyuculardan ricası ön yargılı olarak yanlış veyahut ta yanılgı diyecekleri her şeye 
bakmaksızın kitabın aklını anlamaya ve farklı bir anlayış biçiminde olarak var oluşlarının tinsel ve 
fiziksel nedenlerini anlamaya çalışmalarıdır. 
 
"Kitabın kendisinde verilen denklemlerde bir yanılgımız oldu ise, kitapta verilen aklın    
yadsınmamasını temenni ederim." 
 
Bu kitapta geçen ayet-i kerimeler, ayetlerde belirtilmek istenen makamsal hallerine, fiziksel 
niceliklerine göre anlamlandırılmıştır. Elbetteki her ayet kendi anlam yoğunluğunda birçok 
anlamı da kendinde bulundurmaktadır. Ayetlerin bir noktada yorumlanmasından sebebiyet bir 
yanlış anlamanın olmaması temennisindeyim. 
 
Not: “Seyir 3 – Bi-iznillahi Taalâ, Yeni Bir Asır” kitabında bulunan bazı konular, hususen “Seyir 1 
- Kendinden Kendine” ve “Seyir 2 - Sonsuzdan Uzanan El” kitapçık serilerinde irdelendiği için 
burada sadece anlamlandırma düzeyinde kısaca değinilmiştir.  
 
 
Bülent Genç tarafından, Ercan Güney’le beraber kaleme alınmıştır. 
İstanbul, 8/Nisan/2006     22/Nisan/2006 
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 
 

DERS 1: 

Neden yaratıldık, Ne için yaratıldık 
 
İslam tasavvuf anlayışında, insanın Tanrı varlığı için yaratıldığı fikri en temel ilkelerdendir. Bir 
hadis-i kutsi’de Cenab-ı Hakk; “Kâinatı insan için, insanı kendim için yarattım” demektedir. 
Pozitif bilimde “İnsancıl ilke” olarak belirtilen, bilim için insan varlığının gerekliliği, “her şey insan 
yaşam formunun var olması içindir” anlayışı aslında Tanrı varlığının yaratma ilkesinin ereği olarak 
insanın, dış varlık olarak görüken kâinat üzerinden kendi varlığına yönelmesinin sonucudur. Bu 
da; “Kâinatı insan için, insanı kendim için yarattım” hadis-i kutsisi olan Tanrı kelamı ile örtüşür.  
 
İnsan, Tanrı’nın yaratma ilkesinin ereğidir. Tasavvufta, yaratma ilkesinin ereği olan insan; kendi 
varlığı üzerinden ontolojik bir sorgulama olan neden ve “ne için” yaratıldığının problemine cevap 
arayışını, “Tanrı varlığı için yaratıldık” tasavvuf ilkesi ile Tanrı varlığına yönelişte olarak, Tanrı 
varlığına seyr-ü sefer etmek anlayışında bulur.  
 
Günümde kâinatın nasıl yaratıldığı veya kainatın nasıl var olduğu, kainatın neden yaratıldığı veya 
kainatın neden var olduğu diyebileceğimiz; Tanrı varlığını kabul edenler için yaratılış, kabul 
etmeyenler için ise; var oluş ve var oluş süreci (evrim) olarak irdelenen nedensellik ve her şeyin 
nasıl oluştuğu ve nasıl olduğu fizik biliminin sunduğu teoriler ışığında bir nebze bilinmektedir.  
 
Big–Bang teorisi, her şeyin enerjiden var olduğu ve kuantum kuramıyla nedensellik ve nasıllık 
insanlık tarafından bir nebze anlamlandırılmaktadır. Lakin “ne için” olunduğu pozitif bilim 
tarafından cevaplanamayan bir sorgulama olarak görünür. 
 
Ne içinlik sorgulaması temel anlayış olarak, insanı bir yaratıcının varlığını kabul etmeye 
koşullandıran bir anlam yoğunluğu içerir. Ne için derken irade doğrultusunda “ne için” fiilinde 
veya fiillerinde bulunan bir Zat (şahıs) sorgulanmış olunur. Ne için sorgulamasının temelinde 
irade nedenselliği sorgulandığı için, zorunlu olarak bu sorgulamanın sonucunda insan, “ne için” 
iradesinde bulunan bir Zatın varlığını sorgulamaya başlar. 
 
Ne içinlik; irade doğrultusunda fiillerde bulunan bir Zatın varlığının da sorgulanışı olduğu için; “ne 
için” her şey ve biz varız sorgulaması; kim, bizi ve her şeyi “ne için” yarattı ontolojik sorgulayışı 
olarak Tanrı varlığını ve O’nun “ne için” yaratış fiilinde bulunuşunun da sorgulanış sorusudur. 
 
Bu sebepten dolayı “ne için” sorgulaması insanın kendi varlığının nedenselliğinin nesnel değil, 
tinsel sorgulamasıdır. Bu tinsel sorgulama bireysel olarak çocukluktan itibaren, toplumsal olarak 
var oluş tarihinden itibaren insanın cevabını aradığı bir soru olarak hayatında belirmiştir. 
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Kimilerince var oluşluğun “ne içinliği” hiç bir zaman olmamıştır. Kimilerince ise; var oluşluğun 
“ne içinliği” Tanrı varlığı iradesine bağlanmıştır. Böylece Tanrı varlığını kabul edenler ve Tanrı 
varlığını kabul etmeyenler olarak insanlık içinde iki grup belirmiştir. 
 
Pozitif bilim evrensel olan fizik yasaları üzerine çalışmalar yaptığı için, tinsel bir sorgulama olan 
“ne için” sorgulamasını bilim disiplini dışında bırakmış olarak neden ve nasıl sorgulamaları 
üzerine bilim ahlakını temellendirmeye çalışmıştır. 
 
Lakin her bilim adamı, ontolojik olduğu içindir ki, tinsel bir sorgulama olan “ne için” 
sorgulamasını da felsefi ve dinsel açıdan irdeler. Bu da, ya Tanrı varlığına inanılmadığı için Tanrı 
varlığının olmadığını ispat etmeye çalışmak, ya da Tanrı varlığına inanıldığı için Tanrı varlığının 
olduğunu ispat etmeye çalışmak içindir. Yani her bilim adamı ya Tanrı varlığını kabul eden yada 
etmeyen bir durum içinde bulunabilir. 
 
Bu da insanın ontolojik sorgulaması olan ne için sorgulamasının zorunlu sonucu olarak, kendisi 
de bir insan olan bir bilim adamının zorunlu olarak yaşayacağı psikolojik bir haldir. 
 
Bilimin zorunlu ahlakı, bilinmeyeni kesin deliller yani evrensel yasalar üzeri anlamlandırmak 
olduğu içindir ki; ne için sorgulaması da, aslında bilim ahlakından sebebiyet bilimin zorunlu 
konusudur. Bu sebepten dolayı günümün pozitif bilimi Tanrı var mıdır, yok mudur sorgulamasıyla 
yüzleşmek zorunda kalmıştır. 
 
Yukarıda anlattığım nedenlerden dolayı olsa gerek ki, bir çok bilim adamı ya Tanrı varlığını kabul 
ederliği inancı, ya da Tanrı varlığını kabul etmezliği inancı içkinliğinde felsefi veya dinsel içerikli 
çalışmalar yapmıştırlar. Bu da, insan olmasının doğası gereği zorunlu olarak bilim adamının kendi 
zevkinde yaptığı çalışmalar olur. 
 
Bilim ahlakının kesin olan evrensel yasalar üzeri çalışmalar yapması sonucunda “ne için” 
sorusunun irdelenişi tinsel olarak anlayış bulmak için yapılır. Bu sebepten dolayı bilim “ne için” 
sorgulamasında değil, neden–nasıl sorgulamalarıyla sebep ve sonuçlarla uğraşır. Bilimle uğraşan 
her bilim adamının neden–nasıl sorgulamasının, sorgu nesnesi ise; her zaman bir “ne” olma 
özelliğindedir. 
 
Sorgulama nesnesi olan her “ne”, deneysel gözlemler ışığında fiziksel yasalar çerçevesinde ne 
olarak anlamlandırılmaya çalışılır. Bilmenin sorgulama nesnesi olan ne, fiziksel yasalar 
çerçevesinde anlamlandırılırsa eğer, bilinmiş olur. Bilinmiş olan her ne, bilim teknik ışığında 
insanın temel ihtiyaçlarından olan idare, idame vb. gibi durumlar için kullanılmaya çalışılır. Çünkü 
var olma yasası bilinen her şey, kontrol edilir bir durumda olarak kullanılabilinir veya insanın 
varlık çıkarları için teknolojik olarak kullanılabilir bir seviyeye getirilir. Bu da insan hayatında 
bilimin ilerlemesinin zorunlu bir sonucudur. Bilim bu haliyle her ne kadar “Sizi yeryüzüne 
halifeler kıldı” (En’am 165) ayet-i kerimesiyle ontolojik olarak tinsellik içerse de, ayrıca insanın 
varlığına hizmet edildiği için tinsellik içerse de bireysel olarak insanın tinsel nedenselliğini yani 
“ne için”liğini anlamlandırmaz. 
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Bilimin bulduğu ve bulacağı evrensel yasalar içkinliğindeki her şey aynı zamanda, insan ve 
kâinatın ne için varlık durumunda bulunduğunun anlamlandırılmasının aracısı olur. Bu da 
ontolojik olan ne için sorgulamasının sonucu olarak insan üzerinde belirir. Bu sebepten dolayı 
bilim aynı zamanda kâinat ve insan varlığının tinsel nedenselliğinin anlamlandırılmasının aracısı 
olarak da insanın felsefi veyahut dinsel içerikte olarak bilme iradesi üzeri “ne için"liğinin tinsel 
sorgulamasının cevabını bulmasının uğraş konusu olur. Bu da; “ne için”liği anlamlandıramayan 
bilim üzerinden, bilim aracılığıyla bulunan buluşlar ile insanın, tinsel nedenselliğine cevap 
arayışının nedenselliği doğrultusunda, bilimin buluşlarını kullanışı demek olur. 
 
Günümde bilimin uğraş alanı “ne için” var olunduğu sorgulamasının içeriğinde bulunan anlamın 
işaret ettiği bir Zat, yani Tanrı olmadığı için ve günümde bilimin uğraş alanı nasıl ve neden varlık 
durumunda bulunuluyor olduğu içindir ki günümün bilimi sorgulama nesnesi olarak her şeyi eşya 
durumunda görerek, ne sorgulamasıyla anlamlandırmaya çalışır. Bu sebepten dolayı tinsel bir 
varlık olarak insan, “ne için” sorgulamasının cevabına günüm biliminin bilgisi ışığında ulaşamaz. 
 
Ne için var olduk sorusu, bizi ve her şeyi kim yarattı sorusunun farklı bir biçimde soruluşundan 
başka bir şey değildir. 
 
Yaratıcı olarak yaratanın kendisi, eşya gibi bir sorgulama nesnesi olarak nedir sorusuyla 
anlamlandırılamaz. Yaratan, ne sorgulamasıyla anlamlandırılamayacağı için günümün pozitif 
bilimi O’nun varlığını anlamaktan aciz kalır. Çünkü O bir ne değil, Zat (şahıs) olarak kimdir 
sorgulamasıyla anlamlandırılabilinir. Bu da pozitif bilimin değil ama tinselliğin zorunlu bir ilkesi 
olarak kabul edilmeli ve böyle bilinmelidir. 
 
Çünkü ne için sorgulamasının sonucunda bir ne ile değil, zorunlu olarak bir Zat ile muhatap 
oluruz. Bu sebep içkinliğinde şunu belirtebiliriz; mademki, ne için var olduğumuzun nedenselliği 
yaratıcı olarak bir zat’ın iradesine dayanıyor. Öyle ise; yaratan olarak Zat, yaratıcı durumunda 
bulunan İlahtır ve sorgulama konusu olan her şey ve herkes kendi varlık sıfatları üzeri 
bilinebileceği içindir ki, bizler “ne için” kâinat ve insanın var olduğunu başka bir deyişle 
yaratıldığını, yaratıcı olan zatın kendisiyle bilebiliriz ve irade sıfatında olarak ne için yaratış 
eyleminde bulunduğunu O’nun beyanı üzeri bilebiliriz. Bu da şu demek olur; ne için 
sorgulamasının cevabını bularak, yaşam nedenselliğinin anlamına ulaşmak isteyen herkes, teoloji 
içkinliğinde vahiy bilgisi, hadis-i kutsi ve hadis bilgisi edinmek zorundadır. Ne için sorgulamasının 
sonucunda vahiy bilgisine müracaat etmek, zorunlu olarak da Tanrı varlığını kabul etmek demek 
olur. 
 
Yaratıcı olan Zat’ın varlık bilgisi din bilgisinde bulunacağı için, ne için varlık bulduğumuzu da 
ancak sahih olan semavi din bilgisinde bulabiliriz. Semavi dinler içinde “Allah katında din 
İslam’dır” (Ali İmran 19) ayetinin hükmü altında şunu da belirtmek gerekir ki; ne için var 
olduğumuzu anlamlandıracak tek din ve yaratıcı olan Zat’ın varlık bilgisini doğru bir biçimde 
verebilecek tek din İslam’dır. Bu kelamın kendisi de Hak olan bir sözdür. 
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Bu dersin başlangıcında İslam tasavvuf öğretisinin temel anlayış ilkelerinden birisi olan insanın 
Tanrı varlığı için yaratıldığını “Kâinatı insan için, insanı kendim için yarattım” hadis-i kutsisiyle 
beyan etmiştik. 
 
İnsan yaratılışı itibarı ile Tanrı varlığı için yaratılmıştır. Lakin bu söylev insanın “ne için” 
yaratıldığının tam anlamını vermez. Tanrı insanı, bir iradesi için yaratmıştır. Ama yukarıdaki 
söylevin kendisi Tanrı’nın hangi iradesi üzeri insanı ve kainatı yarattığı anlamını vermez. 
 
Bizlere, Tanrı’nın bizleri “ne için” yarattığının anlayışını “Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi 
murad ettim” hadis-i kutsisinin anlam içeriği verir. Tanrı varlığını bilmek ve anlamak için 
yaratılan bizler, doğamız zorunluluğuyla tarih boyunca bilmeyen bir yaratılış durumu altında, her 
zaman şüphe, merak, temel iradelerimizden olan idare, idame vb. gibi tavırlarımız içkinliğinde 
bilgilenmiş ve tinsel varlık durumumuzu da sorgular olmuşuzdur. 
 
Bilinmeyi murad eden Tanrı varlığı olduğu içindir ki insan her zaman bilmediği her şeyi bilmeyi 
murad eden bir yaratılış üzeridir. Bu da insanın zorunlu doğasında vardır. Bilmek iradesi insanın 
zorunlu doğasından olduğu için, bilmek iradesinde bulunmayarak bilgiye uzak kalmak cehalette 
varlık bulmak olur ki; bu da insan doğasının dışında olarak insanlık vasfında bulunmayan bir 
durumda yaşamak olur. 
 
Kur’an-ı Kerim’de “Akl etmez misiniz?” (Bakara 44) ayeti ve başka ayet-i kerimeler de insanın 
Allah ayetlerini düşünmesi gerektiği birçok yerde zikredilirken, insanın bilmek iradesinde olarak 
Tanrı varlığını bilmeye yönelmesi istenerek yaratılışın gayesiyle örtüşmesi gerektiği hususen 
belirtilir. 
 
Tanrı varlığını bilmek için, yaratıldığımız bir hakikattir. Bu hakikat ışığında ne için varız sorusunun 
cevabı verilmiş olunur. 
 
Tanrı varlığını bilmek için yaratılan bizlerin, tözsel olarak neden yaratıldık sorusu zihnimizde 
belirirse eğer, tasavvuf öğretisinde “Her şey Hakk’tan gelmekte, Hakk’a dönmekte” anlayış ilkesi 
bu sorunun cevabı olur. Varlığı itibarı ile her var, nur denilen Tanrı varlığı Zat’ının, her şeyin tözü 
olan varlığından yaratılmıştır. Yani Tanrı her şeyi kendi zatının nurani haliyle kendi varlığından 
yaratmıştır ve Tanrı kendi varlığında, kendi varlığından olarak yarattığı her şeyi, kendi varlığında 
var oluşa getirir. Ve her varlık durumu zorunlu olarak O’nun varlığına içkin, O’nunla bir, O’nun 
varlığına dışkın olarak O’nun varlığında olduğu için, O’nunla birlikteliktedir. Her varlık durumu; 
O’nun varlığında, O’nun varlığından olarak yaratışıyla beraber, O’nun varlığıyla olan beraberlikte, 
O’nun bilinme iradesinin ereğine ermesi için varlık bulur. Ve her şey O’nun varlığının malik olan 
Rabliğinde O’nundur, O’na aittir. Ayrıca her var, kâinattaki var kılma döngüsünde her an O’nun 
bilinme iradesinin ereğinde O’na varlık vermiş olarak, O’nu tinsel bir biçimde var kılar. Ve her 
zaman O’nun iradesinin ereğinde O’na devinir. Ayrıca kâinattaki devinimde her var, varlık 
bulduğu varlık durumu ne ise; varlık bulduğu varlık durumunu O’nun varlığında bulunması 
zorunluğu sebebiyle geri O’na iade eder. 
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Yani Tanrı’nın bilinme iradesi içkinliğinde O’nun varlığında her an bir var oluş ve her an bir yok 
oluş söz konusudur. Kâinatta var oluş ve yok oluş zorunlu bir prensip olarak belirir. Bu prensip 
içkinliğinde bütün kâinatta devamlı olarak daim yaratışta bulunan Tanrı; kendi varlığını, kendi 
varlığında yaratış eyleminde bulunan Zat olarak yaratış fiili ile aşikâr etmiş olur. 
 
İnsan ve kâinat, Tanrı varlığında yaratılışlarının tözsel nedenselliği ile O’nun var kılmasıyla O’nun 
varlığından var kılınmış ve tinsel nedensellikleriyle de “ne için” sorusunun cevabı olan Tanrı 
varlığının bilinmesi için yaratılmışlardır. 
 
Bahseder olduğum Tanrı, Allah (c.c) dür ki O bütün varlıkları kendi varlığının inkişafı (bilinmek, 
açılmak, farş olmak = aşikâr olmak) için yaratmıştır. Eş deyişle Allah (c.c) bizleri inkişaf olmak için 
yaratmıştır. 
 
Zatıyla bilinmekliğini murad eden Allah; zatıyla kendi varlığında kendi varlığıyla yaratış eyleminde 
bulunarak kendini inkişaf etmiştir. “Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım” 
(Zâriyât 56) ayeti de, Allah (c.c)’nün bilinme iradesinin kelamda bir dışlaşması olarak Kur’an-ı 
Kerimde belirir. 
 
Ayette geçen; “İbadet etsinler diye yarattım” beyanından da anlaşılacağı üzeri ibadet, ibadet 
edilen zatın varlığını kabul ederek O’nu var kılma eylemidir. Tasavvuf anlayışında ibadet sadece 
yaratan Zat’a tapınma fiilleri olarak görülmez. Ayrıca ibadet kavramı ibadet edilen Zat’a hizmet 
etme anlamını da tasavvuf anlayışında içerir. Hizmet ise; hizmet edilen zatın irade ettiğini 
yapmaya çalışmaktır. Bu da ibadet anlayışının temel mana içeriğidir. 
 
Hizmet eden, hizmet ettiği zatın irade ettiği şeyleri yerine getirmek ile hizmette bulunabilir. 
Hizmette bulunan yaratılan olarak insanlar ve cinler ise; yaratıcı olan Zat’a hizmet ettikleri 
mühletçe kul olmanın ereğinde seyir ederler. 
 
Hizmet ise; sadece İslam’ın şartlarından olan normal ibadetler (şahadet, namaz, oruç, zekat ve 
hac) değildir. Kur’an-ı Kerimin ilk gelen ayeti olan “Oku yaratan Rabb’ın adıyla oku” (Alak 1) 
ayeti ışığında kulun, Tanrı varlığını ve O’nun lütuf ve nimetlerini tefekkür etmesi de ibadet olarak 
Tanrı’ya hizmettir. Çünkü Tanrı varlığını, O’nun nimet ve lütuflarını düşünmek de, Tanrı varlığını 
kabul etmiş olarak O’nu var kılmaktan ibarettir. Bu da bilinmek iradesinde olan Tanrı varlığına, 
O’nun bilinmek iradesini yerine getirmeye çalışarak ibadet etmektir. 
 
Hizmet etmek olan ibadet yalnızca bundan ibaret’te değildir. “Allah’ın ahlakıyla ahlaklanınız” 
hadis-i şerifi gereğince kul; iyilik, doğruluk, merhamet, cömertlik, adalet, bağışlayıcılık, mucitlik 
vb. gibi birçok ulvi olan Tanrı sıfatını üzerinde bulundurarak yaşamakla da yaratıcısı olan Zat’a 
dünya âleminde O’nun sıfatlarının üzerinde belirmesiyle hizmet etmiş olmaklılığıyla ibadet etmiş 
olur. Bu hadisede de “Ben yeryüzüne bir halife yaratacağım” (Bakara 30) ayetinde, Tanrı zatının 
ayette geçen “Halife yaratacağım” iradesini yerine getirmeye çalışarak kul, Tanrı zatına hizmet 
etmiş olarak ibadet etmiş olur. 
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Bu ibadetler içkinliğinde kulun hizmet olarak Tanrı varlığını kabul etmesinin verdiği tinsel yaşam 
biçiminde, tinsel nedenselliğini yaşadığı en güzel ibadet ise; bir dinin en temel tinsel ilkeleri olan; 
dua, hamd, şükür ve tövbe de olarak kulun, Tanrı varlığını kabulüyle O’nu bilmekliğinde, yapacağı 
bu dört fiille O’nu her an var kılmasıdır. Kul bu dört ibadet hali üzeri yaratıcının mutlak olan 
varlığını fiziksel değil (çünkü O zaten var) tinsel bir biçimde var kılar. Böylece Tanrı bilinmek 
iradesini, yarattığı kulu üzerinden ereğine taşımış olur. 
 
Özet olarak şunu söylersek yerinde olur; Tanrı tarafından Tanrı varlığında, Tanrı varlığı zatından 
olarak, Tanrı varlığının bilinmek iradesi için yaratıldık ve bunun için varız. 
 
Öyle ise; varlığımızın nedenselliğini yaşamak tinsel doygunluğumuz olacaktır. Varlığımızın 
nedenselliği doğrultusunda yaşamamak ise; mutlak olan Tanrı varlığı karşısında hep hüsranda 
oluşumuz ve tinsel doygunluğumuza yetişemediğimiz için kendi varlığımızla hiçbir zaman barışık 
olamamamız söz konusu olur. Çünkü varlığı nedenselliğinin tinsel doygunluğuna yetişememek 
Ontolojik olarak yaratılanın, kendi varlığında bir eksiklik ve her şeye karşı bir yabancılık hissiyatı 
içinde varlığının, gerçek “ne için"liğini bulamayışı nedeniyle ve nedenselliğinin ereğinde 
yaşamayışı, kişinin kendi varlığında çelişkili irade hallerinde seyir etmesine yol açacaktır. 
 
Belirttiğim tinselliği yaşayamayan her insan, tinsellik adına her ne ile ilişkide ise; iradelerini geçici 
bir süreliğine yerine getirmişliğin doygunluğunu yaşasa da, gerçek anlamda her zaman tinsel 
nedenselliğini yaşayamamanın eksikliğinde varlık bulacaktır. Burada “İnsan apaçık hüsrandadır” 
(Asr 2) ayetini belirtmek yerinde olur. 
 
Her varlık Tanrı varlığının zatından yaratılmıştır. Tanrı varlığından yaratılan bizler de hususen 
O’nun varlığını bilmek, O’nu elbetteki fiziksel olarak değil, tinsel olarak var kılmak, ayrıca O’nun 
ulvi sıfatlarını bu âlemde halifesi olma şanı ile yaşamak için yaratıldık. Bu konu hakkında daha 
geniş bilgi önceki çalışmalarımızdan olan; Kendinden Kendine ve Sonsuzdan Uzanan El kitapçık 
serisinde bulunur. 
 
Mademki Tanrı tanınmak istiyor, öyle ise; O’nu tanımaya çalışalım. 
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DERS 2: 

Tanrı Varlığı Zatı ve Varlığında Külli Oluşu 
 

Tasavvuf geleneğinden gelen anlayış içkinliğinde, Tanrı varlığı zat’ını günüm biliminin bilgisi ile 
örtüştürerek anlamlandırmaya çalışırız. 
 
İslam din büyükleri genel olarak Tanrı varlığı sıfatlarını, Tanrı’nın zati ve subuti sıfatları olmak 
üzere iki yönde irdelemişlerdir. 
 
Bunlar, Tanrı’nın zati sıfatları; 

1. Vucud 
2. Bekâ 
3. Kıdem 
4. Vahdet 
5. Muhalefetün lil havadis 
6. Kıyam-ı bizatihi’dir. 

 
Tanrı’nın subuti sıfatları ise; 

1. Hayat 
2. İlim 
3. İrade 
4. Basar 
5. Semi 
6. Kudret 
7. Kelam 
8. Tekvin’dir. 

 
Bu çalışmanın hususi konusu Tanrı varlığı zatı ve O’nun genel varlık mertebeleri olduğu için, Tanrı 
varlığı zatını anlamlandırırız. 
 
Tanrı zatının en temel sıfatı vucudtur. Vucud bir varlığın varlık olarak var olduğunun delilidir. Bir 
şeyin varlığından bahsediliyorsa eğer, o şeyin vucud sıfatı olmak zorundadır. 
 
Bu zorunluluk altında var diyebileceğimiz her şeyin vucudu o şeyin var olduğunun delili olacaktır. 
Var olan şeyin varlık delili, kendi vucudu olarak kendisidir. 
 
Tanrı elbette ki, kendi varlığına kendi varlığıyla delil teşkil eden vucud sıfatıyla varlık durumunda 
olarak vardır. 
 
İslam tasavvufunda Tanrı zatının vucud sıfatı olarak varlığı iki durumda ele alınır. Bunlar; 
a) Lahut 
b) Hahud 
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Tanrı varlığının mekânı ve O’nun katı olarak belirtilen lahud1 asliyeti ile günüm biliminde Uzay 
denilen varlık alanıdır. Bu haliyle Tanrı varlığının vucudu aşikârdır. 
 
Tanrı zatının potansiyel hali olarak nuraniyetiyle şuurlu, diri ve kudrette varlık durumunda 
bulunduğu hahud2 mertebesinde varlık durumu ise; günüm biliminde enerji tanecikleri denilen 
kuantlardan ibarettir. 
 
Enerji tanecikleri olarak kuantlar Tanrı varlığı zatının nurlarıdır. 
 
Tasavvuf öğretisinde nur, özsel enerji demektir. Nur demek şuur, dirilik, kudret demektir. 
 
Ve hahud mertebesinde Tanrı varlığı, zatının nuruyla mutlak enerji halinde şuurlu olan dirilikte, 
yalnızca kendi olan varlık halinde varlık olarak vardır. Duyularımızla, Tanrı vucudunun uzay olan 
aşikar yönünü hep görürüz. Lakin nurani olan hahud yönünü görmeyiz. 
 
Tanrı varlığının hahud yönünü, Tanrı’nın lahudta yaratış fiilinde bulunarak, özsel enerji olan 
kendi nurundan yaratışta bulunması ve kendi varlığında yaratışı ile yarattığında dışlaşması 
sebebiyle, yarattığı mertebeler ve varlık durumları üzerinde duyumsarız. Bu da eserinde 
Müessirini bilmek ve O’nun varlığını duyumsamaktır. 
 
Lahud (uzay) ve hahud (nuraniyeti, mutlak şuur, dirilik ve kudret olarak enerji hali) Tanrı zatının 
iki ayrı varlık mertebesi değil, ikisi de birebir özdeş olan bir nitelikte vucud sıfatı olarak Tanrı 
zatının varlık durumudur. 
 
Hz. Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v)’ın “Allah kâinatı yaratmadan önce üzerinde ve 
altında hava olmayan Hiçliğin Âmâsındaydı” hadis-i şerifinde belirtilen “Hiçliğin Âmâsından” 
belirtilmek istenilen mana lahud olarak uzayın bizzat kendisidir. 
 
Yaratış eyleminden evvel, nuruyla kendinde diri ve şuurlu olan Tanrı zatından başka bir varlık 
durumu bulunmadığı için, Tanrı zatının, kendisi olmadığından dolayı değil, sıfır zaman ve başka 
bir varlık tarafından belirlenmediği için “hiçlik” ile hz. Muhammed (s.a.v) tarafından yâd 

                                                 
1
 Lahudun kavramsal anlamı değil; tasavvuf öğretisindeki anlamı, Tek kavramının anlamına da içkin olarak 

kendisinden daha büyüğü olmayan demektir. Eş deyişle lahud, “daha büyük yok” demektir. 
2
 Hahud kavramının tasavvuf öğretisindeki anlamı ise; Tek kavramının anlamına içkin olarak, daha ilerisi 

olmayan, kendinde varlık olarak var olan demektir. Başka bir deyişle hahud, nuruyla şuur-u mutlak olarak 
varlık azametiyle kendi olan demektir. 
Şuur veya şuur-u mutlak derken nuraniyetindeki diriliği belirtmekteyim. Şuur’dan belirtmek istediğim 
anlamı anlayabilmek için şöyle bir örnek verilebilinir; tasavvufta murakabe denilen meditasyon 
mertebelerinden biri olan duygu ve düşüncelerin sükunet bulması ile hali istiğrak denilen düzeyden 
bakıldığında, insanın kendisinde beliren ruhani bakışımdaki hale şuursal bakışım diyebiliriz. Kişinin kendisi 
bu bakışım halindeyken hem kendisidir, hem de sanki birisi kendi varlığına içkin olarak kendisinden 
bakışımdadır. Bu bakışımdaki şekil içermeyen dirilik haline şuur diyebiliriz. Uzak doğu öğretisinde bu 
mertebeye Atman denildiğini de belirtmek yerinde olur. Hahud mertebesinde de nuruyla dirilik içeren 
şekilsiz, şuursal varlık düzeyini de bu biçimde anlamak yerinde olur. 
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edilmiştir. Ve her şey; Tanrı’nın “hiçlik” mertebesinde seyir ederken kendi varlığında yaratış 
eyleminde bulunması ve kendi varlığından yaratması ile varlık bulmuştur. Günümün bilimi bu 
hadiseyi, her şey bir Tekillikten başlamıştır, teorisiyle anlamlandırmaktadır. 
 
Tanrı zatının, vucud sıfatı için belirttiğim anlamlar ışığında diğer zati sıfatlarını irdelersek. 
 
Tanrı zatının vucudu vardır. Ve bu vucud; varlığı ile lahud ve hahud haliyle sonsuz, sonsuz olması 
sebebiyle başlangıç olarak evveliyatı olmayan, zaman olarak da başlangıcı olmadığı için ezelden 
beri vardır. Bu da Tanrı varlığının “kıdem” sıfatıdır. 
 
Kıdem sıfatı içkinliğinde Tanrı zatı, sonsuzluğuyla daima var olan ve daima kendi varlığında 
yokluk bulmayan olarak baki olandır. Bu da varlığın “beka” sıfatıdır. 
 
Tanrı zatı, vucud sıfatıyla mutlak sonsuz olan olarak kıdem ve beka sıfatlarıyla kendi varlığında 
başkası değil, yalnızca kendi olandır. 
 
Hz. Peygamber bir hadisinde; “Allah vardı, yanında başka kimse yoktu” derken belirttiğim 
manayı zamanında işaret etmiştir. Bu hadisi hz. Ali (k.h.v) duyduğunda; “Halen öyledir” diyerek 
ilahi anlayış zevkini belirtmiştir. 
 
Varlığıyla sonsuz olan Tanrı zatının, nuruyla külli olan vucud halini, tinsel olarak en güzel 
anlamlandıran hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin; “Allah vardı, yanında başka kimse yoktu” 
hadis-i şerifi olduğu gibi, bir hadis-i kutside de Allah (c.c) hazretleri; “Habibim seslendim sesimi 
duyan olmadı. Baktım gördüğüm olmadı” kelamıyla vucud olarak zatının sonsuz ve tek 
olduğunu tinsel bir anlatımla en güzel şekilde beyan etmiştir. 
 
Mutlak sonsuz olan Tanrı, zatıyla zorunlu olarak da Tek olan olmaktadır. Bu haliyle Tanrı, 
zamansal ve fiziksel boyutuyla başlangıcı olmayan kıdem halinde, ayrıca fiziksel boyutuyla sonu 
olmayan, zamansal olarak da yokluk bulmayan daimlikte baki olan, beka sıfatıyla mutlak sonsuz 
olan Tek’tir. Bu tekliğinde doğmamış ve doğurulmamış olarak da kendiliğinde kendi olarak var 
olandır. Varlığının devamlılığı için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan potansiyel nurani haliyle 
Samed olandır. Varlığıyla, kendi varlığının nuraniyetinde bir olan biriciklikte, var ettiği bütün 
varlık durumlarına hem içkin, hem de var ettiği varlık durumlarına dışkın olarak onları külliyatıyla 
kuşatan varlık durumuyla, var ettiği bütün varlık durumlarıyla bir olan Vahdet sıfatında zatıyla 
seyir eder. 
 
Burada şunu belirtmek yerinde olur. Tanrı’nın, varlığında var olan her mertebe de; bir üst 
mertebe, kendisinden var olan bir alt mertebeye içkin ve kendisinden var olan alt mertebeye 
dışkın durumdadır. Ve üst mertebenin alt mertebeyi içkin ve dışkın olarak kendinde 
bulundurmasıyla kuşatması söz konusudur. Ayrıca alt mertebenin de zorunlu olarak kendi varlık 
düzeyinde, üst mertebesine içkin ve dışkın oluşu söz konusudur. Tanrı’nın, kendi varlığında olan 
her mertebede, yukarıda anlatılan zorunlu ilkelerle yaratışta olarak dışlaşması evrensel bir 
prensiptir. Bu ilkelerin yaratıştaki dışlaşmada zorunlu olarak belirmesi, Tanrı’nın sonsuz olarak 
mutlak olması sebebiyledir. İçkin, dışkın ve üst mertebenin alt mertebesini kuşatıcılığı yaratış 
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olarak dışlaşmanın ilkeleridir.(Bu konuyu daha iyi anlamak adına üçüncü dip notta örnek 
verilmiştir.) 
 
Çünkü yaratma olarak her dışlaşma durumunda var edilen varlık düzeyi, sonsuz olanın varlığı 
dışında var olamaz. Sonsuz olanın varlığında var edilenin kendisi hem O’na içkin, hem de O’na 
dışkın olarak var olmuş olur. Ve yaratışta her mertebe kendisinden önce yaratılan mertebeden 
yaratılır ve yaratılan yeni mertebe, var oluşluğu için yaratıldığı mertebeye iyedir. Bu da 
yaratıştaki ilkelerdendir. Bu ilke sebebiyle bir üst mertebesinden yaratılan her alt mertebe, üst 
mertebesine iye olarak üst mertebesinin varlığında, üst mertebesine içkin ve dışkın olarak varlık 
bulur. 
 
Var edilen her var, bir taraftan var edildiği mertebe düzeyine içkin, bir taraftan da var edildiği 
mertebe düzeyine dışkın olarak ayrılıkta bulunan ve bir taraftan da var edildiği mertebe düzeyine 
içkin ve dışkın3 oluşu sebebiyle var edildiği mertebe düzeyi ile birlikteliktedir. Bu da Tanrı’nın 
içkin ayrılığın birlikteliği prensibi olarak yaratış eylemi ile beraber yarattıklarıyla çoklukta birlik, 
yani Vahdette tavır sergileyişidir. 
 
Tanrı’nın vahdet sıfatı, Tanrı varlığı zatının mutlak sonsuz olması sebebiyle, yaratış eylemiyle 
beraber zatında beliren zorunlu sıfatıdır. 
 
Yaratışla beraber Tanrı varlığında beliren; var edenin var ettiğine içkin ve dışkın olması ve var 
ettiğini bu hal üzeri kuşatması ve var ettiğinin devamlılığını kendi varlığına iye kılışı, ayrıca var 
edilenin de kendisini yaratan Tanrı’ya, mertebesi itibarı ile içkin ve sonlu olan varlık haliyle de 
O’na dışkın oluşu ve varlığının, O’nun varlığına devamlılığı için zorunlu bağlılığıyla iye oluşu, 
yaratış olarak dışlaşmanın zorunlu ilkesel prensipleri olmaktadır. 
 
Kendi Zat’ı varlığıyla varlığının devamlılığı için hiç bir varlığa ihtiyaç duymayan Tanrı, var 
ettiklerinin hepsinin idare ve idameleri için zorunlu olarak ihtiyaç duydukları varlık olarak Samed 
olan “Vacib-ül Vucud’tur”. Eş deyişle Tanrı, vucud olarak varlığı ile varların varlığının var 
olmasının zorunluluğudur. Tanrı’nın vacib-ül vucud olması zorunlu varlık oluşudur. 
 
Tanrı zatının diğer iki sıfatı olan muhalefetün lil havadis ve kıyam-ı bi zat’ihiyi irdelersek. 
 

                                                 
3
 Hususen içkin - dışkın prensibini anlamak adına bir örnekleme yaparsak; Bedensel olarak yaratılışımızın 

anasır-ı erba olan; toprak-hava-su ve ateş’ten olduğu geleneksel olarak söylenir. Bizler bedensel olarak 
tabiatın bu dört unsuruyla yaratılışımız sebebiyle varlığımızda bireşimde olarak hem onlara içkinizdir, hem 
de onlara kıyasen onlardan farklı bir biçimde olarak varlık buluşumuzun haliyle onlara dışkınızdır. Onlarda 
hem bize içkindir, hem de bize dışkın bir halde varlıkta seyir ederler. Bizler onlara bedensel devamlılığımız 
için iye olduğumuz gibi bir taraftan da onların varlık seyri döngülerinin de onların bizi kuşatıcılığında ve 
onlara içkin olmamız sebebiyle bedensel olarak onlarla vahdette (birlikte) varlık bulmuş oluruz. Bu misalle 
beraber içkin–dışkın prensibinin külliyatta her mertebede yaşandığını belirtmek yerinde olur. Maneviyat 
diliyle, içkinliğe “Tek Pare”, dışkınlığa “Can Pare” denilir. Bunu da ehli zevk için belirtmek yerinde olur. 
İleriki sayfalarda bahsedeceğimiz iç gök katları olan boyutların da yukarıda anlatılan içkin, dışkın, kuşatıcılık 
vb. gibi dışlaşma ilkeleri doğrultusunda anlaşılması gerekir. 
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Bu iki sıfatı iyi idrak edebilmek için bu derste anlatılan diğer Tanrı zatı sıfatlarını iyi idrak etmek 
ve zihnimizde anlatılanları anlamış olarak biçimlendirmek gerekir. 
 
Zatıyla sonsuz olması sebebiyle ve Zat’ında nuruyla külli şuur olarak mutlak şuur olan Tanrı, 
sonlu olarak yarattığı hiç bir şeye benzemez. Bu da Tanrı zatının “Muhalefetün lil Havadis” 
sıfatıdır. Ve O kıdem ve beka sıfatları ile de varlığında, zamansal olarak başlangıcı olan, fiziksel 
niceliği ile de başlangıcı ve ilişkide olduğu diğer varlarla da etkileşim kudreti sınırlı olan varlık 
mertebelerinin hiç birine benzemeyendir. Çünkü o başlangıcı ve sonu olmayan daim olan 
varlığıyla sonsuzdur. 
 
“Kıyam-ı bi zat’ihi” sıfatı ise; Tanrı zatının, varlığıyla (vucuduyla) sonsuz olması sebebiyle zorunlu 
olarak başka bir varlığın yanında bulunmaması esprisiyle beraber belirtmek gerekir ki mutlak 
olan varlığında Tanrı zatı, başkasına ihtiyaç duymadan kendiyle var olan, kendiyle Kayyum ve 
diriliğinde kaim olarak daim olan kendinde varlıktır. Bu sıfat içkinliğinde Tanrı zatı için, O’nun bir 
dengi de yoktur demek yerinde olur. Bu derste, aslında Kur’an-ı Kerimdeki;  
 
“1; De (ki) O tek, birdir.  
2; Allah, O eksiksiz samedtir.  
3; Doğurmadı ve doğurulmadı.  
4; O’na bir denkte olmadı” İhlas suresinin dört ayetini anlamlandırmış olduk. 
 
İhlas suresine ihlas adının verilmesinin sebebi; Tanrı zatının kabul edilse de, edilmese de İhlas 
suresinde beyan edildiği gibi olduğu ve bu sebepten dolayı ihlas ile yani saf bir halde samimiyetle 
O’nun varlığının ve varlık hallerinin kabul edilmesi gerektiğinin işareti içindir. 
 
Tanrı’nın subuti sıfatlarını, Zat’ını işaret eden isimleri ile kısa olarak zikretmek yerinde olur. 
 
Tanrı, zatının nurani haliyle potansiyel olarak mutlak şuurdur ve mutlaka daim olarak uyku ve 
uyuklama bulmayan bir halde şuurludur. Şuur ise; O’nun zatının diriliğidir (hayy). Zat’ıyla diri 
olan Tanrı, nurunun diriliğinde nuruyla bilen (alim), nurunun bilirliğinde nuruyla irade eden 
(mürid), nuruyla irade ederliğinde nuruyla kelam eden (kelim), nurunun kelam ederliğinde 
nurunun kudreti oluşu (özsel mutlak enerji) sebebiyle nuruyla her şeye güç getiren (kadir) ve 
nuruyla kadir oluşunda irade ettiği her ne ise; onu kendi varlığında nuruyla oluşa getirerek 
yaratandır. Ayrıca Tanrı her varlık durumunu nurunun şuursal diriliğiyle bilen olarak nuruyla 
gören ve duyandır. 
 
Tanrı yukarıda anlatılan sıfatları ile Zat’ıyla diri, alim, mürid, kelim, kadir, halik olarak gören ve 
duyandır. Bunu beyan etmemin sebebi, günümün bilimi kuantum fiziği ile Tanrı varlığı nurlarını 
incelerken onları nedir sorusu içkinliğinde bir ne olarak eşya gibi tinsellikten uzak 
anlamlandırmasındandır. 
 
Her ne var ise; O’nun varlığından olarak, O’nun bir dışlaşma mertebesidir. Her var O’nun bir 
varlık tavrı olarak O’nunla ayakta ve O’nunla, O’nun verdiği, yaratılışındaki potansiyel varlık 
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halinde canlıdır. Canlı olan bu varlık halinde her var, bir ne olmaktan daha çok tinsel bir varlık 
haline sahiptir. 
 
Günüm biliminde halen uzayın varlığının sorgulanması yapılmakta ve üzerine birçok teori 
sunulmakta. Uzay Kayyum olarak sonsuz diri olanın varlık hali olarak her var olanı kendinde 
bulundurması sebebiyle ve varların kendi varlığından var olması sebebiyle Tanrı varlığı katı veya 
Tanrı varlığı gök katı olarak en güzel gök katıdır. Bu haliyle Tanrı, kendi varlığını, var ettiği varların 
var olduğu varlık katı olarak var kılmıştır. Yıldızlar bile O’nun güzelliğinin süsü olarak aslında süsü 
oldukları güzeli işaret etmektedirler. 
 
Nuruyla kendi varlığından yaratarak varlığında dışlaşan Tanrı; her dışlaşma mertebesinin, kendi 
Zat’ının lahud ve hahud yönü ile sonsuz olması sebebiyle kendinden ayrıştırılamaması ve 
dışlaştığı mertebesinin üzerinde sıfat ve esma tavrında bulunmasından dolayı kendinden ayırt 
edilememesi sebebiyle, “ayrıştırılamaz ve ayırt edilemezler özdeştir” prensibi gereği, var ettikleri 
ile özdeşlikte olarak kendisinin varlık sıfatlarıyla var ettiklerinin üzerlerinde (yani varlıklarında) 
beliren olarak ve onları birbirileriyle ilişkilendirerek, onların ilişkileri üzerinden, fiiller de bulunan 
fail-i mutlak olarak, bilinmek iradesinin var olura gelmek iradesi olarak varlığında belirmesiyle 
kendi varlık tavırlarında seyir eder (seyrullah)4. 
 
Bu varlık durumuyla Tanrı, kendi varlığında her şey üzerinde ve her şey üzerinden olarak kendi 
varlık tavırlarında iradesi gereği seyir eden, her şeyle bir olan kuşatıcılığında külli varlık olarak 
Şey-i Vahid’dir. Özet olarak eş deyişle külliyatıyla tek ve bir olandır. 
 
Külliyatıyla her varlık mertebesinde beliren O’dur. Bizler de O’nun külli olan varlığında, O’nun bir 
varlık mertebesi olarak, üzerlerinde O’nun belirdiği varlıklarız. 
 
Öyle ise; O’nun varlığında O’nunla O’nu bileceğiz. O’nunla O’nu tanıyarak varlığımızın “ne 
için"liğini yaşayacağız. Bu da O’nda O’nu bulmak, O’na kavuşmak ve O’nunla O’nu yaşamaktır. 
 
“En güzel şeydir; ya Rabb’i, varlığını yaşamak!”  
 
Bütün anlatılanlar içkinliğinde, Tanrı zatı için; O her varlık mertebesinde hazır ve her varlık 
mertebesinin nazırı olarak, her mertebeye içkin ve dışkın olarak her mertebeyi kuşatan ve her 
mertebe üzerinde varlık tavrı seyrinde olarak mutlak aşkın olan varlıktır. 

                                                 
4
 Bu paragrafta belirtilen hususiyetler Kendinden Kendine ve Sonsuzdan Uzanan El kitapçık serisinde 

ayrıntılarıyla irdelenmiştir. 
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DERS 3: 

Yaratış 
 
İkinci derste her ne kadar Tanrı varlığını anlamlandırmaya çalışsak da, yaratılışın nasıl olduğunu 
açıklamadık. Bu derste Tanrı varlığının yaratış prensipleri ve yarattığı en genel mertebelerini 
irdelemeye çalışalım. 
 
Yaratıcı ve yaratıcının yaratışıyla beraber yarattıkları için birçok kişi kendi inanış düzeyine göre 
yaratan ve yaratılan ikiliğinde olarak fikirlerde bulunmuşlardır. 
 
Kimine göre yaratan, yarattıklarından uzak olarak onları kendi varlık sıfatlarına göre 
ilişkilendirmiş ve kendi varlık hallerine bırakmıştır. Böyle bir yaratan–yaratılan ikiliğinde; yaratan, 
ya yarattıklarına uzak olarak aşkın bir varlıktır, ya da yarattıklarına müdahale etme hakkını elinde 
tutarak kısmen ve bazen yarattıklarına müdahale eden bir varlık olarak kişinin zihninde 
tasarladığı bir biçimde belirir. 
 
Kimine göre; yaratan, yarattıklarına aşkın olan ve hem ötelerde bir mertebede bulunan olduğu 
gibi, hem de yaratan, yarattıklarına yakîn olan bir varlık durumundadır. İslam’ın marifet ve 
hakikat düzeyinde değil, ama şeriat düzeyinde seyir edenlerin zihninde böyle bir yaratanın varlığı 
anlam olarak biçimlenir. Bu da büyük ölçüde doğrudur. Daha sonraki anlatımlarda bu mevzu 
kendiliğinden anlamlandırılmış olacaktır. 
 
Kimilerine göre; yaratan aşkın bir varlık olarak yarattıklarından uzak, yarattıklarını da evrensel 
yasalarla yönetendir. 
 
Kimilerine göre ise Tanrı, zatıyla yarattıklarına aşkın ve onlara uzak olmadan onlar üzerinde sıfat 
ve fiillerde beliren olarak varlık birliğinde tavırlarda bulunan, yarattıklarına yarattıklarından daha 
yakîn olandır. Bu görüşte yaratan–yaratılan birliği söz konusudur. Bu da İslam’ın hakikat ve 
marifet anlayışında olanların anlayış zevkidir. 
 
Yukarıda belirtilen görüşlerin dışında, birçok insanın yaratan–yaratılan ikiliği üzerine, ikilemde 
olarak farklı görüşleri elbetteki olabilir. Ama genel olarak her görüşte, görüşler hangi düzeyde 
olursa olsun “aşkın” bir Tanrı söz konusudur. Yarattıklarına aşkın olmayan bir Tanrı’nın varlığı 
zaten söz konusu olamaz. 
 
İslam tasavvuf öğretisinde, yaratan yarattıklarına içkin olduğu için onlara yakîn ve onlara 
yarattığı farklı mertebe düzeylerinde dışkın olduğu için ötelerde olan varlık seyri ile şeriat ve 
vahdet-i şuhud anlayışının temelini oluşturur. Lakin yaratan yarattığına hem içkin hem de 
dışkınken zatıyla kuşatıcılığında, yarattığıyla bir ve birlikte olduğu için varlık birliğinde seyir 
edendir. Bu anlayış vahdet-i vucud görüşünün anlayış zevkinin temelini oluşturur. Lakin her ikisi 
de Ontolojik gerçekleriyle doğrudur. 
 



 17 

Yaratan; yarattıklarına içkin ve dışkın olarak kuşatıcılığında, zıtların özdeşliği prensibinde 
yarattıkları üzerinde dışlaşan ve bir olan kendin olmaklığında külli varlık olarak Tanrı’dır. Bunu da 
anlayış zevki olarak belirtmek yerinde olur. 
 
Yaratan yaratılan ikiliği gibi görünen bu hadise yaratışın zorunlu tavrıdır. 
 
Kâinat yaratılmadan önce Tanrı zatıyla günüm biliminde tekillik denilen “hiçlik” mertebesindeydi. 
Zatıyla Tek olduğu bu mertebede Tanrı’yı bilen başka bir varlık olmadığı için, Tanrı bilinmeyi 
murad etmiştir. Tanrı’nın bilinmek muradı aslında varlığını var bilecek, kendisini varlık olarak 
belirleyecek birilerini murad edişi olmuştur. Kendisinden başka bir varlık bulunmadığı için, kendi 
varlık nurlarını, yaratacağı varlıkların yaratış cevheri (tözü) yaptı. Ve her yarattığı mertebede 
içkin ayrılığın birliği prensibi doğrultusunda örtünmeyi murad etti. Böylece varlığında bilmeyen 
varlıklar var ederek onlar tarafından bilinmeyi irade etti. 
 
Zatından itibaren anasır-ı erba’ya kadar içkin ayrılığın birliği prensibinde yaratışta bulunan Tanrı; 
anasır-ı erba’dan sonra Zat’ıyla ve yarattığı diğer mertebelerle yaratacağı her mertebeye içkin, 
ama anasır-ı erba kriterince bir önceki mertebeye bireşimde, aşkın ve dışkın olarak bir önceki 
mertebelerin hepsiyle birliktelikte olan yaratış prensibiyle (“içkin aşkınsal birliktelik”), yaratıcılık 
sanatını icra etmiş, halen yaratmaya devam eden ve devam edecek olan bir ahlak üzeri daim 
yaratan sıfatında vasıflanmıştır. 
 
Anlatılandan da anlaşılacağı üzere, yaratan ve yaratılan varlık durumu, yarattığı tarafından 
bilinerek ve tanınarak, var olura gelmek irade eden Tanrı’nın yaratışındaki varlık tavrıdır. 
 
Tanrı’nın varlığında yaratılanların var olmadan evvelki halleri yokluktan ibarettir. Olmayanı var 
etmekse yoktan var etmek olur. Bu sebepten dolayı Tanrı için yoktan yaratandır denilmiştir. 
 
Yaratma üzerine bu kadar anlatımdan sonra, Tanrı kendi varlığından nasıl yarattı sorusuna 
geçeriz. 
 
Hiçlik mertebesi olarak tekillik durumunda Tanrı, lahud ve hahud mertebelerinde Bir’dir. Ve 
halen Bir’dir. Ve daima Bir olarak kalıcıdır. Bizler Tanrı varlığının anlaşılması için bu mertebeleri 
ayrı iki mertebeymiş gibi anlatmaktayız. 
 
Yaratılış lahud olan uzayda, günümde mikroskobik evren denilen iç âlemden yani bütünsel şuur 
olan Tanrı varlığı nurlarından yani hahud mertebesinden başlamıştır. 
 
Yaratıcılık bütün zamanlarda daim olarak mikroskobik evrenden makroskobik evren olarak içkin - 
dışkın prensibinde dışlaşmaktan ibarettir. 
 
Hiçlik mertebesinde uzay, evveliyatı olmadan kendinden var olan tamamı ile simsiyah Zat-ı 
Kibriya nurlarıyla doludur. 
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Nurun kendisi şuursal olarak mutlak enerjidir. Kur’an-ı Kerimdeki bir ayette nur için; “Allah 
yerlerin, göklerin ve bir aradakilerin nurudur” (Nur 35) denilir. Ayrıca bizler Allah nurunun nasıl 
bir nicelikte olduğunu anlayalım diye Kur’an-ı Kerimde şu misal verilir; “O’nun nurunun temsili, 
içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki 
inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, 
yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese 
dahi ışık verir” (Nur 35)  
 
Yukarıda belirttiğim siyah nur, nurların nurudur. Enerji tanecikleri olan bütün nurlar, bu nurun 
biçimlenişinden başka bir şey değildir. 
 
Nur olarak enerji kuantlarının en küçüğü, anlatır olduğum siyah nurdur. Günümde nötrino 
denilen melâike-i âlânın en üst mertebesindeki enerji tanecikleri yani nurlar, anlatır olduğum 
siyah nurun kütlesinin karesi kadar büyüktür. Eş deyişle siyah nur taneciği, bir nötrinonun 
karekökü küçüklüğündedir.  
 
Her biri bir nokta olan bu enerji tanecikleri, hiçlik mertebesinde -333oC’de5 birbirilerine 
yakınlıkları sebebiyle en kuvvetli, lakin bir nötrinonun yaydığı kütlesiz enerjinin karekökünden az 
olan enerji yayar ve bu enerjiyi titreşim hızı, ışık hızının6 karesinin karesine eşit büyüklükte olan 
bir hareketlilikte yayar ve geri emerler7. 
 
Uzay bu hali ile tamamıyla bir manyetik ortamdan ibarettir. Ve uzayın homojen olarak 
izotropunun; yani uzayın fiziksel özelliğinin, doğrultu ve yön ne olursa olsun hep aynı kaldığı ve 
fiziksel özelliği ile her yerde etkileşim düzeyinde aynı olmasının sebebi de budur. Siyah enerji 
noktacıklarının enerji yaymaları ve geri toplamaları uzayın izotropunu bozmaz, tam tersine 
izotropunun hep aynı kalmasını sağlar. 
 
Siyah enerji noktacıkları arasındaki uzaklık; enerji olarak bir noktacığın yaydığı kütlesiz enerji ile 
kütlesinin karesi kadar bir alanda en kuvvetli etkileşimde bulunması ve aynı şekilde diğer bir 
taneciğin de etkileşimde bulunması sebebi ile enerji noktacığının kütlesinin karesi olan alanın iki 
katı büyüklükteki etkileşim alanı kadardır. 
 

                                                 
5
 -333

o
C derece mutlak olan tek soğukluktur. Günümde mutlak soğukluk olarak belirtilen -273

o
C derece 

kainat ortamında bile doğruluğu sorgulanmalıdır. 
6
 Işık hızı günümde yanlış hesaplanıyor. Bu yüzden ışık hızı derken günümde söylenen bir ışık zerresinin 

(yani foton) saniyede gittiği üç yüzbin kilometre hız anlaşılmamalıdır. Işık hızına ileriki sayfalarda 
değinilecektir. 
7
 Daha önceki manevi seyirlerimde nokta nurları hareketsiz ve dingin görmüştüm. Lakin son seyirlerimden 

de anladım ki ilke hareketlilik olup, hareketlilikte bulunan eşdüzeydeki bütün mertebelerde, hareketliliğin 
olduğunun bir ölçüsü yoksa, orda dinginlik olarak hareketliliğin olmadığı görünecektir. Aslında 
gözlemlenen sistemde hareketlilik hep olacaktır. 
Daha önceki kitapçıklarda mutlak dinginlik olarak belirttiğim siyah enerji noktacıklarının mertebe 
düzeyinde yanılmış olduğumu böylece belirtmek yerinde olur. 
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Enerji noktacıklarının etkileşim alanı olarak boşluk, her ne kadar niteliksiz görünse de, aslında 
taneciklerin yaydığı kütlesiz enerjinin nicelik düzeyidir. Boşluk enerji düzeyi boşluğa nitelik verir. 
 
Uzayda her mertebede bulunan tanecik olarak enerji düzeylerinin hepsinin bir kütlesinin 
olduğunu belirtmek yerinde olur. Buna günümde kütlesiz olarak kabul edilen fotonlar da 
dâhildir. 
 
Sadece siyah enerji noktacıklarından (bunlar elif noktalarıdır) ve nötrinolardan başlayarak ve 
diğer enerji taneciklerden yayılan boşluk enerjisinin kütlesi yoktur. Bu enerji düzeyi dahi saf 
şuurdur. Bu şu demek olur; Tanrı, zatının nurları ile ve boşluk olmak üzere iki ayrı mertebeden 
var değil, şuur-u mutlak olarak her enerji düzeyinde mutlak bütün olan varlıktır. Bu sebepten 
dolayı, uzay manyetik bir ortam olarak Tanrı varlığının zatıdır. 
 
Alan olarak dışarıdan etkileşim olmadan manyetik bir ortamda en az enerji ile en yüksek verim 
almanın ve daha rahat hareket edebilmenin iki zorunluluğu vardır. Bunlar; 
 
1) Hareket edecek olan kütlenin küresel bir yapıya sahip olması. 
2) Manyetik ortamda küresel veya küreye benzer kütlenin, maneviyat dili ile zigzag denilen 
sarmal zigzag hareket tavrı ile manyetik ortamda etkileşimde bulunması. 
 
Uzay manyetik ortamında siyah enerji noktacıkları zaten küre olduğu için hareket etmenin birinci 
prensibi sarmal zigzag olup ikinci prensip ise yaratış eyleminde bulunulurken uzay manyetik 
ortamında, hareket ederek etkileşimlerde bulunacak yaratılacak olan yeni varların noktasal 
olarak küre veya küreye yakın bir biçimde yaratılmasıdır. Bu prensibe maneviyat dili ile; 
noktadan başlayıp noktaya dönmek denir. 
 
Uzay manyetik ortamına dikkatli bakıldığında yukarıda belirtilen iki prensibin; mikroskobik 
evrendeki zerre denilen küresel enerji noktacıkları ve makroskobik evrende ki uzay manyetik 
ortamında varlık bulan, uzaya kıyasen zerre olan küresel gök cisimlerine kadar işlediği görülür. 
 
Noktadan noktaya dönmek prensibine bakıldığında; nurların nuru olan siyah enerji 
noktacıklarından itibaren mertebe mertebe var kılınan nötrinolar, nötrinoların birbirileriyle olan 
etkileşimleriyle var olan kuarklar, kuarkların nötrinolar içkinliğinde birbirileriyle olan 
etkileşimlerinde var olan proton, elektron, nötron, pozitron, mezonlar, taular, fotonlar ve 
proton, nötron, elektron etkileşimleriyle var olan atomlar, atomların birbirileriyle 
elektromanyetik etkileşimi ile var olan nice gök cisimleri ve sonuçta kainat tamamıyla noktadan 
noktaya dönmek prensibiyle var edilmiştir. 
 
Uzay manyetik ortamında, var olmanın zorunluluklarından olan noktadan noktaya dönmek 
prensibiyle var olan her var, uzay manyetik ortamında yeni bir var olarak belirmiş olur. Buna da 
maneviyat dili ile; mimlenmek, başka bir deyişle belirmek denir. Noktalaşmak etkileşimin 
zorunluluğudur. Kâinattaki bütün kuvvetler noktadan noktaya dönüşüm prensibinde, noktadan 
noktaya elektromanyetik etkileşim ile oluşur. Tanrı varlığında noktalaşmak, varlık vermek 
demektir. 
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Siyah enerji noktacıkları ve nötrinolar, uzay manyetik ortamında sarmal zigzag ile hareket 
edebilmek için, kendi eksenleri etrafında, siyah enerji noktacıkları ışığın karesinin karesi, nötrino 
enerji noktacıkları ise; ışığın karesi bir hızla dönerler. Bu da çok hızlı ve çok yakın mesafelerde 
olduğu için titreşim olarak görünür. Kuarklardan itibaren atomlara kadar var olacak her enerji 
taneciği; kuarklarda, ışık hızının karesi kadar bir hızla, diğerlerinde ise; ışık hızı veya daha düşük 
veya daha fazla bir hızda kabz (tutmak-sıkmak), bast (genişlemek-açmak) hareketi olarak 
titreşirler ve ondan sonra kendi ekseni etrafında dönmeye başlarlar. 
 
Siyah enerji noktacıkları ve nötrino enerji noktacıklarının diğer enerji taneciklerinden farklı 
olarak kabz ve bast hareketi yapmadan kendi eksenleri etrafında dönmeleri, saf enerji olarak bir 
kaç tane tanecik değil, noktacık olarak tek bir tanecik olmalarından kaynaklanır. Kuarklar, 
elektronlar, nötronlar, protonlar, pimezonlar, taular ise; temel olarak nötrinolardan oluşmuş 
bireşim enerji tanecikleridir. Bunları oluşturan nötrino enerji noktacıklarında, hiçbir şekilde 
kaynaşma olmaz. Kabz ve bast nicelikleri bu tanecikleri oluşturan enerji taneciklerinin 
aralarındaki kısacık mesafede şiddetli olan kütlesiz enerji yayıp geri emmelerinden kaynaklanır. 
 
Her parçacık kendi ekseni etrafında bir tur atana kadar, uzay manyetik alanda kendi kütlesinin 
karesi kadar yeri kat etmiş olarak hareket eder. Lakin bu hareketin sağlanabilmesi için her 
tanecik kendi ekseni etrafında dönerken karesi büyüklüğünde alana kütlesiz enerji yayarak uzay 
manyetik ortamında etkileşime girer. Bu etkileşimle beraber her enerji taneciği bulunduğu 
manyetik enerji ortamında, hareket edebileceği ortamı hazırlamış olur. 
 
Kendi ekseni etrafında dönme ve bulunduğu enerji ortamına göre her taneciğin enerji yayması 
ve enerji emmesiyle beraber hareket biçimi sarmal zigzag olur. Sarmal zigzag ile beraber her 
tanecik birbirileriyle etkileşimde bulunarak sicimleşirler8. 
 
Bu sicimleşmede enerji tanecikleri (nurlar) hiçbir zaman elastiki bir biçimde enerji seviye ve 
biçimlerine göre uzayıp kısalmazlar. Lakin tanecikler sarmal zigzag ilişkilerinde oluşturdukları 
sicimin kendisini istedikleri gibi biçimlendirebilirler. 
 
Sarmal zigzagı zihnimizde biçimlendirmek için örnek olarak bir yay üzerinden anlamlandırma 
yapabiliriz; farz edelim ki bir enerji taneciği yayın sarmal olan biçimine benzer bir şekilde; kendi 
ekseni etrafında dönerken bir taraftan da dönmeye başlamasıyla beraber uzay manyetik 
ortamında hareket yörüngesi, yayın etrafında dönüyormuşçasına sarmal ve dairesel olduğu için 
sağlı-sollu, aşağılı-yukarılı olarak zigzag olan bir akış içersin, işte bu sarmal zigzagdır. 
 
Maneviyatta sarmal zigzag sembolü 8 rakamıdır. Çünkü sarmal zigzagda hareket edilirken uzay 
manyetik ortamında bir enerji taneciği 8 çiziyormuşçasına etkileşimde olur. İki veya birkaç 

                                                 
8
 Sicim derken sicim teorisiyle karıştırılmaması iyi olur. Sicim teorisi temeli itibarı ile yanlıştır. Çünkü enerji 

her zaman noktadan noktaya dönüşüm prensibince tanecik biçimindedir. Enerji taneciğinin sicim 
teorisinde belirtilen şekilde elastiki biçiminde olması, kuarkların içindeki yüksek hızdan dolayı dahi 
mümkün değildir. 
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tanecik etkileşimdeyken tamamen 8 çizerler. Sarmal zigzagları ters yönde olarak etkileşimde 
ilişki kuran tanecikler ise; uzay manyetik ortamında akıp giderlerken sarmal zigzag 
yapmaktadırlar. Ve yan yanayken ters simetride sarmal zigzag yaparlarken dairesel yörüngeleri 
sebebiyle yanlamasına 8 çizmiş olurlar. Ayrıca sarmal zigzag ile bulunduğu manyetik ortamda 
hareket eden her tanecik, sarmal zigzag ile kuşattığı alanı da sekizcesine bükerek dalgalandırır9. 
 
Sekiz rakamı (8) hareketliliğin sarmal zigzag tavrının sembolüdür. Kainat dâhil olmak üzere 
kainattaki gök cisimler, mikroskobik enerji tanecikleri, suyun akışı, deniz altındaki sıcak su 
akıntılarından tutun da, manyetik alan kutupların manyetik tayflarının hareket tavrı, fotonların 
dünyaya gelişi, sigara dumanının havada yükselişi, musluktan akan suyun akışı hep sarmal zigzag 
iledir. İnsan düz yolda yürürken dahi her ne kadar sarmal olmasa bile zigzag prensibince yürümez 
mi? 
 
Mikroskobik evrende her şey sarmal zigzag ile dir. Ayrıca makroskobik evrende de bütün gök 
cisimlerinin hareket tavrı sarmal zigzagdan başka bir şey değildir. 
 
Dünyamız dahi her ne kadar güneş etrafında dönerken elipsi yörünge çizer denilse de ve bize 
okullarda böyle öğretilse de, aslında dünyamız elipsi yörüngesinde hep sarmal zigzag ile hareket 
ederek uzay manyetik ortamında bir enerji yoğunluğu olarak akar gider. 
 
Mikroskobik evrende melâike (kuvvetler) yani enerji tanecikleri hareket tavrı olarak hareketliliğin 
prensibi olan sarmal zigzagda sicimleşirler. Bu sicimleşme esnasında ve sonrasında kütlesi olan 
her enerji taneciği, kütlesi ve en şiddetli etkileşim alanı olarak kütlesinin karesi kadar olan 
manyetik alanıyla beraber bir yüzeye sahiptir. 
 
Tanecikler birbirileriyle etkileşimde ilişkide olarak, etkileşiminin sonucunda yüzey gerilimine 
sahiptirler. Taneciklerin yüzey gerilimi ile ters orantıda olarak sürtünme hızlarıyla beraber 
sicimleşmelerine biçim vermeleri söz konusu olur. Yani taneciklerin manyetik etkileşim 
alanlarıyla beraber; yüzey gerilim bölü sürtünme hızı, sicimleşmede ve bir sonraki ilişki 
düzeylerindeki biçimlenmelerin temelini oluşturur. 
 
Enerji taneciklerinin manyetik etkileşim alanlarında her ne kadar yüzey gerilimi olsa da, bu 
onların noktacık niceliklerini bozmaz. Yüzey gerilimi daha çok taneciklerin sicimleşmesinden 
sonra, sicimleşme ile var ettikleri kütlesel nicelikler için geçerli görünür. 
 
Kütle ile hareketlilik varlık bulmanın zorunlu doğası olarak özdeştirler. Bu sebepten dolayı 
noktadan noktaya dönüşüm ve sarmal zigzag prensipleri de doğal olarak özdeş olan iki evrensel 

                                                 
9
 Kapaktaki grafik her ne kadar, zıtların birliğini en güzel şekilde anlamlandıran ying-yang sembolü üzeri 

görünse de; bu fakir aslında, birbirilerine içkin ve dışkın olarak beliren zıtların birliğini kapsayıcı olarak 
birbirilerine sarmal ilişki ile bağlı olan ying-yang'larla beraber, sarmal zigzagın sembolü olan sekiz rakamını 
da grafiğin kendisinde dinamik olarak göstermek istemiştir. Bir yanlış anlaşılma olmaması adına şunu da 
belirtmek yerinde olur. Grafiğin kendisinden uzak doğu kültürü ile alakadar olduğumuz anlaşılmaması 
gerekir. Bu grafikle, evrensel bir yasa olan sarmal zigzagı göstermek ve sembolleştirmek istedik. 
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prensiptir. Ve anlamlandırabilmek adına iki ayrı prensip gibi anlattığımız özdeş olan bu prensipler 
özdeğin uzay manyetik ortamında var olmasının zorunlu doğasıdır. 
 
Burada; siyah enerji noktacıklarıyla nötrinolarda yüzey geriliminin sadece manyetik etkileşim 
alanlarıyla sınırlı olduğunu belirtmek yerinde olur. 
 
Her varlığın varlık bulduğu mertebe düzeyi ne ise, kendi var oluş zaman düzeyinde aldığı varlık 
halini iade etmesi zorunluluğu vardır. Yaratışın bu temel prensiplerini de bilmek gerekir. 
 
Mikroskobik evrende var olan melâikeler (kuvvetler) yani tanecikler varlık buldukları zaman 
düzeyine göre her an enerji verir enerji alırlar. Makroskobik evrende ise; bu her an bir özdeğin 
varlık buluşu ve varlık bulduğu mertebeye iade edilişi olarak gerçekleşir.  
 
Büyüklerin deyimiyle; “Her şey aslına rücu eder” kelamı bu prensibin özlü bir anlatımıdır. Lakin 
bu kelamdan birçok anlamlandırma da yapabiliriz. Maneviyat dili ile anlatır olduğumuz bu 
prensibe; “Her var, varlık bulduğu nefesi geri vermek zorundadır” denilir. Eş deyişle; “Her var, 
nefes alır ve nefes verir” veya “Her var, varlıktan aldığını varlığa geri vermek zorundadır” bu 
prensiplerle beraber Tanrı, daim yaratıcılık sıfatında vasıf kazanmış olur. 
 
Eğer her şey baki olarak yaratılmış olsaydı; ne Tanrı’nın varlığını sorgulamak zorunda olurduk, ne 
de Tanrı’yı, her an yaratıcılık sıfatıyla kâinatta belirmemesi sebebiyle bilebilirdik. Bu da bilinmeyi 
murad eden Tanrı’nın iradesine ters düşerdi. Bu sebepten dolayı var olmak ve yok olmak varların 
zorunlu doğasıdır. 
 
Yok olma acizliğimiz aslında baki olanı bilmemizin ve O’nu tanımamızın bir aracıdır. Burada 
hususen; “Allah’ın vech’i dışında her şey fanidir” (Kassas 88) ayeti doğrultusunda baki olan 
Allah’ın vechine yönelmek gerektiğini belirtmek yerinde olur. 
 
Mikro evrenden, makro evrene kadar her ne yaratıldıysa, bu üç evrensel prensip ile bir ölçü üzeri 
yaratılmıştır. Kur’an-ı Kerimde; “Biz her şeyi bir ölçü üzeri yarattık” (Kamer 49) denilirken 
ölçünün temel üç prensibi de beyan edilmek istenmiştir10. 
 
Yaratışın başlangıç safhasını anlatmadan önce, İslam kozmolojisinde insan öncelikli olarak 
etkileşim mertebelerini gök katları (eski dil ile felekleri) olarak belirtmek daha iyi olur 
kanaatindeyim. 
 
İçerden ve dışardan olmak üzere bu gök katlarını, insan ile olan etkileşim sırasına göre ve insanın 
kendisi de dâhil olmak üzere sıralarsak. 
 

                                                 
10

 Mikroskobik evrende nötrinolar dışında, nötrinolardan hemen sonra var edilmiş bütün yaratılış düzeyleri 
yani melâikeler (kuvvetler) içinde yok oluş Haktır. Lakin melâikelerin çoğunun (kuark, proton ve elektron 
vb. gibi) yaşam süreleri o kadar uzundur ki yok oluşları imkansız gibi görünür. Yok oluş, bazı mertebe 
düzeylerinde (Kara delik gibi) onlar için de Haktır. 
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Dışarı gök katları; 
 
1) Uzay 
2) Kâinat 
3) Kara delikler 
4) Galaksiler ve özellikle Samanyolu yıldızları 
5) Güneş ve Güneş felekleri (gezegenler) 
6) Ay 
7) Dünya göğü 
8) İnsan bilinci, gönül 
 
İçsel olan gök katları; 
 
1) Lahud 
2) Hahud 
3) Emir âlemi 
4) Maksut 
5) Melekût 
6) Mülk 
7) Sıfat 
8) İnsan11. 
 
Dünya başlı başına bütün kâinatın maketi gibi olup kâinatta ne varsa hepsinin kendisinde 
özetlendiği bir ortamdır. 
 
İslam tasavvufu anlayışında insan, bedensel tarafıyla yedi yer katının elektromanyetik 
etkileşimiyle alakadar bir düzeyde yaratılışı sebebiyle yedi yer katının aşkın hali olarak sekizinci 
yer katı ve yedi atmosfer katındaki bütün elektromanyetik etkileşimleriyle alakadar bir düzeyde 
yaratılışı sebebiyle yedi atmosfer katının aşkın hali olarak sekizinci gök katıdır12. 
 
Dünya göğü ve yeri dâhil olmak üzere dışsal ve içsel olarak sıraladığımız âlemler olarak gök 
katları dikkat edildiyse insanda sonlandırılmaktadır. Tanrı bir hadis-i kutsi de; “Kâinatı insan için, 

                                                 
11 Daha önceki kitapçık çalışmalarında bu anlatıma benzeyen lakin daha farklı bir anlayış üzeri alemler adı 

altında açıklamalarda bulunmuştuk. Yukarıdaki anlatımlarda daha farklı bir biçimde anlamlandırma 
yapıldığı için diğer çalışmalarımızla karıştırılmaması uygun olur. 
 
12

 “Görmediniz mi Allah yedi göğü birbiri ile uyumlu olarak nasıl yaratmıştır” (Nuh 15) Kur’an-ı Kerimde 
bu ayete benzer olarak birkaç ayette de göklerin yedi tane olduğu belirtilir. Bir yanlış anlaşılma olmaması 
adına şunu da söylemek yerinde olur: Gökler elbetteki hak ayet üzeri yedidir. Lakin ister iç gökler olsun, 
ister dış gökler olsun ve isterse yedi atmosfer katı olan dünya göğü olsun fark etmez; insanın varlığıyla 
gökler manevi irfan öğretisinde sekiz tane olarak işlenir. Bu dahi keyfi değil, hakikat anlayış zevki üzeri 
Hakk öğretisi olarak işlenir. 
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insanı kendim için yarattım” ve başka bir hadis-i kutside ise; “Kâinatı yarattım sığmadım, 
mümin kulumun kalbine sığdım” demektedir. 
 
Tanrı; bütün yarattığı âlemleri, subuti sıfatlarını, esmalarının sıfat hallerini ve zatının nur 
tecellisini sonuçta insanda dışlaştırmıştır13. İçeride ve dışarıda olarak külli olan Tanrı, insandan 
seyir eder olmuştur. 
 
Başta olan, bütün külliyatıyla sonuçta yarattığı insanda hem dışlaşmış, hem de onun tarafından 
bilinmeyi, tanınmayı murad etmiştir. 
 
Dışsal ve içsel gök katlarını özlü bir şekilde irdelersek; 
 
Dışsal olan gök katları; 
1) Uzay; uzayı daha önce irdelemiştik. 
2) Kâinat; seksen altı milyar yaşında olan kainat, Tanrı’nın var ettiği her varın, Tanrı 
tarafından birbirilerini var kılması prensibince oluşturduğu sistemler topluluğudur.  
 
Şekli ile kâinat, noktadan noktaya dönüşüm prensibi gereği tam küre şeklinde olmasa bile 
küresel bir biçimde varlık bulmuştur. 
 
Kâinat yaratıldığı andan itibaren küresel biçimiyle beraber yaratılışının başlatıldığı yerden, sarmal 
zigzag prensibinde olarak uzay manyetik ortamında bir enerji yoğunluğu olarak, kütle yoğunluğu 
ile akıştadır. Seksen altı milyar seneden bu yana uzay manyetik ortamında enerji yoğunluğu 
olarak akışta olan kâinatın büyüklüğünü zihnimizde canlandırılacak olursak eğer, buna kıyasen 
uzay manyetik ortamının sonsuzluğunu hayal etmek çok zor olacaktır14. 
 
Kâinat, “kitab-el mübîn” (aşikâr beyan eden kitap)’dir. Kur’an-ı Kerimde kâinat olarak “kitab-el 
mübîn” “Hepsi açık bir kitaptadır” (Hûd 6) ayetin de belirtilir. 
 
Kur’an ayetlerinin çoğu “kitab-el mübîn” sayfalarının en genel biçimde anlamlandırılmış halidir. 
 
3) Kara dedikler ve Kara delik göğü; günüm bilimi Kara delikler üzerine birçok beyanda 
bulunmuştur. 
 
Kur’an-ı Kerimde ki bir ayette; “Bütün dönüşler sonunda banadır” (Hac 48) Tanrı beyanı vardır. 
Bu ayette geçen “dönüşün” Tanrı’ya olduğu beyanı, göklerin ve yerlerin zorunlu olarak Tanrı 
zatına rücu etmeleri, kitab-el mübîn'in bir sayfası olan kara deliklerle olduğunu da işaret 

                                                 
13

 Bu paragrafta anlatılanlar Kendinden Kendine ve Sonsuzdan Uzanan El kitapçık çalışmalarında 

ayrıntılarıyla irdelenmiştir. 
14

 Yedinci derste beyan edilecek olan, kainat dışında uzay manyetik ortamında yaratılmış cennetler ve 

cehennemlerin varlığı da düşünülecek olunursa, uzay manyetik ortamının sonsuzluğu için “O yalnızca tek 

olandır” demek zorunda oluruz. 
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etmesidir. Bu ayetin işaret ettiği sırlardan bir hakikat ise; kara deliklerdir. İsteyerek veyahut ta 
istemeyerek bütün yerler ve bütün gökler kara deliklere doğru akmaktadır. 
 
Bütün yerler ve gökler her an bir kara delikte boyutsal çöküntü olarak son bularak, nötrino 
mertebesine kadar yokluk bulurlar. 
 
Kainatta her ne olursa olsun başka bir vardan varlık alıyorsa eğer, ya aldığıyla genleşerek, ya 
aldığıyla bir mertebeye kadar kendi varlığında yoğunlaşacaktır. Ya da sonuç olarak aldığını, 
patlama veya benzeri bir şekilde “aldığını geri verme“ prensibince uzay manyetik ortamında 
dışlaştırmanın aracısı olarak dışarı atacaktır. 
 
Kara delikler her şeyi nötrino boyutundan başlayarak kuarklar, nötronlar, protonlar, elektronlar, 
atomlar, moleküller ve özdek düzeyine kadar, içine boyutsal çöküntü yaparak yutar. 
 
Eğer bir karadelik gözlemleyecek olsak özdeğin boyutsal çöküntüsünü bizler, kara deliğin özdeğin 
kendisini yok ediyor biçiminde gözlemlerdik. Lakin özdeğin kara delik tarafından yutuluşu, 
sadece nötrinolar boyutunun kalması olarak kuarklardan itibaren boyutsal bir çöküntüden 
ibarettir. 
 
Ve kara delikler aldıklarını kâinatın öbür ucundaki bir kuasarın oluşumu nedeni olarak, uzay 
manyetik ortamında dışlaştırmış olarak bırakırlar. 
 
Kara delikler bir kapıdır. Bu kapı yalnızca Hakka çıkar. Başka hiçbir âleme çıkmaz. 
 
Kuasarlar “kitab-el mübîn'de” sayfalardan bir sayfadır. Kur’anda ise; “Hakikaten Ben’im, Ben 
Allah (ki) Benden başka ilah yok” (Taha 14) ayetinin bir sırrı olarak bu ayette anlam bulur. 
Bunun sebebi kara deliklerde son bulan her şeyin, şuur-u mutlakın potansiyel halini üzerinde 
bulunduran nötrinolar düzeyine kadar yok olmalarıdır. Nötrinolar siyah enerji noktalarının şuur-u 
mutlak düzeyindeki varlık hallerini bire bir üzerlerinde bulunduran melâike-i âlâ’nın en üst 
seviyesidir. Varlıkları, tamamıyla Tanrı varlığının varlığıdır. 
 
Bunu anlayabilmek adına bir örnekleme yaparsak. Hz. Musa’ya Tur-u Sina dağında ateş gibi 
görünen bu nurun kendisidir. Ve “Ey Musa haberin olsun Ben’im, Ben Rabbin” (Taha 11-12) 
diyen şuuru mutlak bu nur üzerineydi. Nötrinoları ileriki sayfalarda irdelemeye devam edeceğiz. 
 
Kuasarlar tamamıyla kıyamet sonrasının hali olarak kitab-el mübîn'de yer alırlar. Ve kuasarlarda, 
merkezlerinden itibaren kitab-el mübîn'de hiç bir cismin yayamadığı şekilde nötrino salınımı söz 
konusudur. 
 
Kara delikler ve kuasarlar madalyonun iki yüzü gibidir. Bir yüzünde varların yok olması, bir 
yüzünde ise; her şeyin aslına rücu etmesi zorunluluğunda olarak aslına döndürülmesi sebebiyle 
“Dönüşünüz banadır” (Hac 48) ayetinin fiilsel hükmünün sonucu olarak yaratanın sonsuz 
varlığında, kendi varlığını haykırışı vardır. 
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“Hakikaten Ben’im, Ben Allah (ki) Benden başka ilah yok” (Taha 14) ayeti ayrıca lahud ve hahud 
mertebesiyle Tanrı varlığının kendisinden başka yaratıcı düzeyde bir varlığın olmadığının Kur’an 
da anlam buluşudur. 
 
Kara delikler için ayrıca şunu da belirtmek yerinde olur; özdeğin temel taşı olan protonun, 
süpernova patlamaları sonucunda, boyutsal olarak içe çöküşü ile beraber oluşurlar. Manevi dilde 
buna “sur’un” tersten üflenmesi diyebiliriz (sur konusunu ileriki sayfalarda açacağız). Protonların 
boyutsal olarak içe çöküşü ile beraber protonlarda yok olmuş olur. Uzay manyetik ortamında her 
an içine madde akışıyla kalıcı kalan, özdeğin var olduğu boyutların, üst boyuttan itibaren alt 
boyutlara doğru çöküntüsünü sağlayan kara delikler, uzay manyetik alanında açılan bir ağız 
gibidirler. Bu ağız aynı zamanda kuasarlarda biten boyutlar arası sarmal zigzaglı bir akıntı 
yoludur. Bunu anlayabilmek adına denizlerin altındaki sıcak su akıntılarını örnek olarak 
verebiliriz. 
 
4) Yıldızlar (özellikle saman yolu yıldızları) 
5) Güneş ve güneş felekleri (gezegenler) 
6) Ay 
7) Dünya göğü 
 
Ard arda sıraladığım yukarıdaki gök katları için fazla bir şey söylemeye gerek duymamaktayım. 
Şunu belirtmek yerinde olur. Bu gök katları etkileşim olarak insan tabiatını en çok etkileyen gök 
katlarıdır. 
 
Burada hususen dünya yaşının 36 milyar sene olduğunu belirtmek yerinde olur. Bu da Kur’anda 
geçen 6 güne eşittir. 
 
8) İnsan; insanın gök katı olarak belirtilmesi, insan bilinci, insan gönlünden dolayıdır. 
 
İnsan beyni, Kur’an-ı Kerimde belirtilen; “Allah’ın kürsüsü yerleri ve gökleri kucaklamıştır” 
(Bakara 255) ayetinin sırrı olarak “kürsü-i âlâdır”. İnsan ayaklarına ise; “kürsü-i sağir” (küçük 
kürsü) denilmiştir. İslam tasavvuf anlayışında da bilinir ki, kürsü-i âlâ olan beyinde de Tanrı varlığı 
iş görür. 
 
Bir hadis-i şerifte hz. Muhammed Tanrı kürsüsünün beyaz inci gibi olduğunu belirtmiştir. Bir 
hadis-i şerifte ise; hz. Muhammed; “Allah’ın kürsüsüne bütün kâinatı koysanız gene de onun 
üzerinde yer kaplamaz” buyurmuşlardır. Bu hadis bire bir gerçektir. Hakikaten de bütün kâinat 
“kürsü-i âlâ” olan insan beynindeki zihinsel faaliyetlerde hayal edildiğinde ne bir ağırlık verir, ne 
de bir damla kadar yer kaplamış olur. Lakin “kürsü-i âlânın” beyin olduğunu bilmeyenler kâinatı 
kuşatmış, cisimsel nitelikte başka bir boyutta olan kürsü ararlar. 
 
Tanrı varlığının “kürsü-i âlâ’da” iş görmesi ve onun üzerinden dışlaşması sebebiyle insan, aslında 
Tanrı’nın hazır ve nâzır olduğu her mertebesine yakın kılınmıştır. İnsan, beyni ile Tanrı’ya yakînlık 
bulsa, beyin faaliyetleri ile bütün kâinat mertebelerini kendinde ruhani düzeyde hazır bularak 
seyir eder. Beyin bütün varlık mertebelerine açılan en büyük kapı olarak geçittir. 
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İnsanın gök âlemi olmasının sebebi; varlığında, Allah’ın hususi olarak varlık tavırlarında 
bulunmasındandır. 
 
Özlü olarak içsel olan gök katlarını da anlamlandıralım; 
 
1) Lahud (uzay); uzay her ne kadar bizlere dışkın olsa da kendisinde var olan her mertebeye 
içkin olduğundan sebebiyet içsel gök katıdır. 
2) Hahud (Şuuru Mutlak); bu mertebe uzayın şuursal varlık halini belirtmek adına hususen 
kullanılır. Her mertebeyi var kılan, her mertebeye içkin olan Tanrı varlığının diriliğini 
anlamlandırmak için kullanılır. Var olan her mertebeye içkin olduğu için içsel gök katı olarak da 
anlamlandırılır. 
3) Emir; âlem-i emir, siyah enerji taneciklerinin ve nötrinoların niceliksel halleriyle 
belirlendiği mertebe düzeyidir. Aslında şuuru mutlak olan hahudun fiziksel mertebe düzeyidir. 
Bu mertebe de kendisinde var olan her mertebeye içkin, içkin olduğu gibi dışkındır. İçkin olduğu 
mertebelerin içsel gök katıdır. 
4) Maksut; âlem olarak bu gök katında kuarklar ve yaratılmış olan ruh mertebeleri vardır. 
İnsan ruhu dahi bu mertebede var kılınmıştır. Ayrıca şunu da belirtmek yerinde olur, insan ruhu 
altısı pozitif, altısı da negatif enerji yükünde olan on iki tane kuarktan yaratılmıştır. Lakin bu 
insan ruhunun kendisinin üst boyutu olan emir, hahud ve lahud mertebelerinde seyir etmesine 
ve seyir ettiği Tanrı mertebeleriyle varlık bulmasına engel değildir. 
5) Melekût; bu gök katında; proton, nötron, elektron, atom, fotonlar vb. gibi melâike taifesi 
varlık bulur. Bu mertebeden sonra yaratılacak her mertebeye bu gök katı da içkin olduğu için 
içsel gök katlarındandır. 
6) Mülk; bu gök katı moleküller düzeyde elektromanyetik etkileşim gök katıdır. Her özdeğin 
molekülü de melâikedir.(Tanrı kuvvetlerindendir) 
7) Sıfat; bu gök katı Tanrı’nın subuti sıfatları içkinliğinde esmalarıyla belirdiği zuhuratlar, 
başka bir deyişle fenomenler âlemidir. Bu gök katında her ne surete gelirse eğer; bu, ilahi 
sıfatların surete gelen varlar üzerinde ve üzerinden dışlaşarak belirmesi içindir. 
 
İlahi sıfatlar kâinattaki suretler ve fiiller üzerinden ve üzerinde belirdiği için, kainatın dışsal 
seyrine sıfatlar göğü denilmiştir. 
 
Bu gök katı bizler için her ne kadar dışsal gibi belirleniyor olsa da; 
1) Tanrı varlığında bulunması sebebi ile Tanrı varlığında içsel olduğu için 
2) insan üzerinde dışlaşarak insana içsel olduğu için gök katı olarak ele alınır. Lakin enerji 
olarak nurun, her şeye içsel olarak değil, dışsal olarak en örtük olduğu mertebe olduğu için bu 
mertebeye âlem-i sâfilin yani en aşağı alem denilir. 
 
8) İnsan; insan yukarıda belirtilen içsel olan bütün gök katlarına hem içsel, hem de dışsal 
olarak varlık bulmuştur. 
 
Anlatılan içsel gök katları insana dışkın oldukları mertebe hallerinde, insanı kendinde 
içselleştirmişlerdir. İnsan da bu gök katlarının mertebe mertebe dışlaşması olduğu içindir ki, bu 
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gök katlarını kendinde yaratılışı gereği içselleşmiş bir halde bulmuştur. Hem bu gök katlarına 
içsel olan, hem de bu gök katlarını kendinde içselleşmiş olarak bulan insan; bir taraftan da hem 
bu gök katlarına dışkın, hem de bu gök katları insana dışkın bir durumda varlık bulur. 
 
İnsan bu hali ile bütün gök katlarını kendinde içselleştirmiş olarak bulduğu için kendinde 
içselleştirilen bütün mertebelerine gök katı olmuştur. Kendinde içselleştirilen bütün gök katlarına 
dışkın olan, lakin dışkın olduğu gök katlarına içkin olarak içsel olduğu için ve bilinciyle beraber 
hepsine içsel ve ruhani bir düzeyde onları etkileyebilen, bedensel olarak da kısmi olarak 
etkileşimde olan mahiyette bir gök katı olmuştur. 
 
Bu anlatılanlardan sonra boyutsal olarak gök katlarını irdeleriz. Bunlar; 
1) Uzay ve şuuru mutlakın (lahud ve hahud) ayrı değil, bütünsel olduklarını 
anlamlandırabilmek için ayrı ayrı anlattığımız sonsuz bir derinlik olan boyutu. (Bu boyutta siyah 
enerji tanecikleri ve nötrinolar yer alır15). 
2) Kuarkların gök boyutu 
3) Atom, çekirdeğin gök boyutu 
4) Elektronların gök boyutu 
5) Atomların gök boyutu 
6) Moleküllerin gök boyutu 
7) Görünen alem boyutu 
8) İnsan bilinci ve gönlü 
 
İnsan dahil olmak üzere varlığı kararlı olan dünya gibi bir sistemde temel olarak sekiz tane içsel 
boyut gösterebiliriz. Bunlar da yukarıda sıraladığımız boyutlardır. 
 
Uzay manyetik ortamından itibaren insan bilincine kadar sıraladığımız boyutlarda içkin ve dışkın 
olma prensibi işler. Bu prensip içkinliğinde, evrensel olarak boyut kavramından belirtmek 
istediğim anlamı belki anlamlandırabilirim. 
 
Uzay manyetik ortamından itibaren (bu ortama siyah nur noktacıkları ve nötrinolar dahildir) 
kuarklar, çekirdek ve çekirdeği oluşturan enerji tanecikleri, elektronlar, atomlar, elektromanyetik 
etkileşim düzeyinde var olan moleküller, görünen alem ve insan bilinci olarak sıralayacağımız her 
boyutta bulunan etkileşim evvela var kılıcı olarak bir üst boyuttan başlar ve üst boyuttaki 
etkileşimler diğer alt boyutlarda etkileşim başlatır. Bu da içerden dışarıya doğru dalgalanıştır. 
 
Her boyuttaki birimler evvela kendi aralarında sonra da bir alt boyuttaki birimlerle 
etkileşimdedirler. 

                                                 
15

 İlk nötrinolar (siyah enerji noktacıkları) ile nötrinolar şuur-u mutlak düzeyinde aynı boyut olarak kabul 
edilirler. Lakin ilk nötrinolar ve nötrinolar fiziki niceliklerine göre farklılık arz ettikleri için farklı boyutlar 
olarak da kabul edilirler. Bu fakir ise genel olarak bu nurları; Tanrı varlığının şuur-u mutlak düzeyindeki 
varlık halinin nurları (Yani diri olan enerji tanecikleri) oldukları için “bir”, boyut olarak kabul eder. Fakat 
fiziksel niceliklerine göre ayrı boyutlar olarak da kabul edilmeleri gerekir. Bu gök boyutuna uzay manyetik 
ortamında olarak fotonlarda dâhildir. 
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Her boyut kendi başına bir sistemdir. Bulunduğu boyutta etkileşimde olarak ilişkide bulunan 
varlık unsurları zorunlu olarak da boyutsal sistemi var kılarlar. Var kılıcı olarak bir üst boyuttan, 
bir alt boyuta doğru ve bir alt boyuttan bir üst boyuta doğru ters simetride olarak içkin ve dışkın 
olma prensibinde ilişki ağı oluşturulmuştur. 
 
Bir üst boyut her zaman bir alt boyuta içkindir ve ona dışkındır. Bir alt boyut ise; bir üst boyuta 
her zaman varlığında bireşimde olarak içkin ve üst boyutun varlığında olmaklığıyla üst boyutun 
içkinliğinde varlık bulur. Ayrıca bir üst boyut bir alt boyuta varlığıyla dışkınken, alt boyut ise; üst 
boyuta kendinde var olan varlık unsurlarının varlık düzeylerince dışkın olur. Lakin var edici olarak 
üst boyut her zaman bir alt boyutu kuşatan olarak kendinde bulundurur. 
 
Bu prensipler içkinliğinde boyut olarak beyan ettiğimiz var oluş katmanları her an kendi boyut 
etkileşimleri ve diğer boyutlarla olan etkileşimlerle beraber aklın üstündeki akıl denilen arş-ı âlâyı 
var ederler. Arş-ı âlâ külli akıl mertebesi olup görünen ve görünmeyen iki yönü vardır. 
 
Görünen yönü “kitab-el mümin” (Kâinat) olup, görünmeyen yönü ise; “kitab-el mübîn'de” 
dışlaşan, kendi varlığının şuursal kudretiyle, melâike taifesi (Kuvvetleri) ile beraber boyutsal 
etkileşimlerde olarak varlığını “kitab-el mübîn'de” aşikâr beyan eden, Kur’an-ı Kerim de “İmam-
el Mübîn” (Yasin 12) denilen Rabb-ül Alemin’dir. 
 
Dünyada Tanrı’nın arşını, görünen olarak dört kuvvet yani melâike taşır. Bunlar arzın melâikeleri 
(kuvvetleri) olan anasır-ı erbadır. Bunlar içinde en yaşlısı sırasıyla; hava, ateş, su ve topraktır. 
Bunlarda dört kuvvetten oluşmuştur. Bu kuvvetler ise; anasır-ı erbanın molekülleridir. 
 
Moleküler kuvvetlerin dışlaştırıcısı olarak taşıyıcıları da dört büyük kuvvettir. Bunlar; atomlar, 
elektronlar, protonlar ve nötronlardır. Bunlar dışında arşı var eden kuvvetler elektromanyetik 
kuvvet etkileşimlerinin tümüdür. 
 
Tanrı arşını var eden en büyük melâikeler nötrinolar ve kuarklardır. 
 
Yaratılış başlamadan evvel Tanrı zatının “hiçlik” mertebesinde yalnızca siyah enerji noktacıkları 
(nurlar) vardır demiştik. Siyah enerji noktacıkları kendi aralarında ışığın karesinin karesi olan bir 
hızda enerji yayar ve yaydıkları enerjiyi birbirileriyle etkileşimde olarak geri emerler. -333oC 
derecede hiçlik mertebesinde uzay, şuurlu olarak manyetik olan bir varlık durumudur. 
 
Siyah enerji noktacıkları titreşimde olarak kütlesiz enerjiyi yayarlarken; titreşim hızlarına göre, 
boşluk enerjisi olarak bırakılan enerji, nicellik haline göre renkli olabilmektedir. 
 
Bazı keşif ehli olan velilerin dahi tespit edemeyeceği kadar küçük olan bu enerji alış verişi, uzay 
manyetik ortamını enerji noktacıklarının titreşmeleriyle beraber dalgalandırır. 
 
Boşluk enerjisi renklidir dedik. Bundan sonra tanecik olarak yaratılacak olan her kuant 
durumunda, kuantların kendileri üzerindeki titreşim ve kendi etraflarındaki dönme hızlarına 
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göre, ayrıca kendi etraflarındaki dönme hızları ile beraber sarmal zigzag yaparlarken, sarmal 
zigzag titreşimlerine göre renkleri vardır. Bu istisnasız bir ilkedir. 
 
Kur’an-ı Kerim de; “Allah boyasına bak. Allah'tan güzel boya vuran kim!” (Bakara 138) ayetinin 
sırrı olarak enerji titreşim düzeylerince her Tanrı nurunun renkli olduğu ve ayetin, Allah'ın 
nuruyla nurlanınız anlamını da kendinde bulundurması ile beraber belirtilmiştir. 
 
Siyah enerji noktacıklarına evveliyatları olmadan var oldukları için ilk nötrinolar diyebiliriz. 
 
İlk nötrinolar varlık halleri ile sarmal zigzag yaparak üçlü etkileşime girerler. Üçlü etkileşim 
esnasında ilk nötrinolar kuvvetli bir bağ kurarak kendi etraflarında bir tur dönerek yayılım 
enerjileri ile beraber yeni bir tanecik oluştururlar. 
 
Üçü bir denilen bu hadiseden ortaya çıkan yeni tanecik aslında daha sonra yaratılacak olan renkli 
kuarkların yaratılış prensiplerinin de temelini oluşturur. Yani kuarklar da aynı prensip üzeri 
yaratılmışlardır. 
 
İlk kuarklar da diyebileceğimiz bu nurlar, görünüşte bir nur, lakin üç siyah nur noktacığın 
kendisiyle var olmuşturlar. 
 
İlk kuarklar, kuarklar için daha önce anlattığımız nabız gibi, kabz-bast titreşim ilkesiyle de hareket 
ederler. Zaten bu hareketle beraber sarmal zigzag yapmaya başlarlar. 
 
Bu yaratışın ilk ayağıdır. Bundan sonra ilk kuarklar, dörtlü olarak içe doğru dönüş istikametinde 
hareket ederek, kuarklardan itibaren uzay manyetik ortamını büken, kuarkların dördü bir olarak 
oluşturdukları ve kendi ekseninde dönmesiyle beraber bir tanecik olan ilk makası var kılarlar. 
 
Makas; üst boyut olarak iç boyuttan aldığını uzay manyetik ortamında dışlaştıran veya bir alt 
boyut olan dışsal boyuttan aldığını uzay manyetik ortamında bir üst boyut hali olarak dışlaştıran 
varlık durumuna denilir. Makaslar üst boyuttan alt boyuta, alt boyuttan üst boyuta biçimlendirici 
unsurlarıdır. 
 
Mesela kara deliklerde, dışsal boyuttan aldıklarını içsel boyut durumuna indirgeyen ve uzay 
manyetik ortamında kuasarlarda dışlaştıran makaslardır. 
 
Lakin ilk makaslar dışsal boyuttan değil, en üst boyuttan ilk nötrinoları, üçünü bir kılan 
kaynaştırma prensibinde, titreşim hızına göre renk dinamiğine sahip olarak ışıyan, kâinattaki en 
parlak enerji kuantları olan nötrinolar olarak uzay manyetik ortamında dışlaştırırlar. 
 
Nötrinolar; ilk nötrinoların üçünün bir olduğu ilk kuarkların, ilk nötrinolar düzeyinde, ilk 
nötrinoların üçünün tane tane birliği değil, ilk nötrinolarının üçünün kaynaşmış niceliksel 
durumları olarak nokta melâikeleridir. İçleri yoktur. 
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Keşif ehli bir veli, manevi dalıncıyla ilk makası seyir ederse eğer, kara bir nur taneciğinin 
kendiliğinden ışıma yapacağını görecektir. 
 
İlk makasın kendisini oluşturan ilk kuarklar bir üst boyutları olan ilk nötrinoların manyetik 
alanlarını büker ve bu bükme çift taraflı sarmal bir büküştür. Bu bükme esnasında uzay manyetik 
ortamında üst boyuttan itibaren boru şeklinde bir geçit açılır. Aynen kara delikler gibi, lakin kara 
deliklerin uzay manyetik ortamını bir büküşleri vardır. İlk makasların ise; ters simetride olarak iki 
büküşleri vardır. 
 
İki sarmal bükümlü ilk makastan, üst boyutundan itibaren akış biçiminde geçen ilk nötrinolar 
makastaki şiddetli basınçla beraber ilk kuarklar düzeyinde kaynaşırlar. Bu kaynaşma sonucunda 
makastan, yaratılmış nötrinolar salınır. 
 
Yaratılan nötrinolar her ne kadar yaratılmış gibi görünseler de; şuur-u mutlak mertebe haline 
örtük olmadıkları için, şuur-u mutlak düzeyinde seyir ederler. Bu sebepten dolayı nur olarak bu 
enerji noktacıklarına yaratılmıştır demek haksızlık olur. 
 
Eğer nötrinolardan izole edilmiş bir ortam yapabilme olanağımız olsaydı, nötrinolardan izole 
edilmiş bir ortamda makas prensibi işliyorsa eğer, nötrino düzeyinde ışıma tespit edilecektir. 
Lakin her şey en üst boyuttan itibaren nötrinolarla varlık durumunda seyir ettiği için buna imkân 
yoktur. 
 
Varlığında bulunduğumuz kâinat, Tanrı’nın her şeyi kudretinden yaratması hadisesi olarak ilk 
makasların zincirleme bir reaksiyonla uzay manyetik ortamında, Big-Bang olayına sebep 
vermeleri ile beraber yaratılmıştır. 
 
Makaslama prensibi ile anlaşılması adına yaratılmış diyebileceğimiz nötrinolara; maneviyatta, 
ahadiyete içkin oldukları için Nur-u Ahmed denilir. Bu da “Evvela benim nurum yaratıldı” hadis-i 
şerifinin sırrıdır16. 
 
İlk nötrinolar öncelikli olarak kayyumiyet sıfatında şuur-u mutlak olarak dirilikteyken, Nur-u 
Ahmed olan nötrinolar ise, Hayy (diri) sıfatıyla diriliktedirler. Lakin Nur-u Ahmet, kendisinden 
sonra kendisinin yaratacağı her mertebenin kayyumudur. Nur-u Ahmed’e Sultanlar Sultanı, Tanrı 
varlığının siyah nur noktacıklarına ise Sultanlar Sultanının Sultanı denilir17. 
 
Big-Bang olayı sırasında kâinatımız elbetteki kâinat olma düzeyinde değil, kuasarlar gibi saf enerji 
olarak apaydın olan bir düzeydeydi. Bu esnada Nur-u Ahmed olan nötrinolar ve bu nötrinoların 
oluşturdukları enerji ortamının, su berraklığının apaçık ve en parlak düzeyde yeşilimsi bir renge 
bürünüşü gibi bir renkte olduğunu zevk erbabı için belirtmek yerinde olur. Bu renk metre küp 

                                                 
16

 Arapça’da Ahmed isminin Ahad kelimesinin ortasına getirilen mim harfi ile yazılması dahi ilahiyatın 
tecellisindendir. 
17

 Sultan kavramı güç, kudret ve kudret olarak varlığının hakimiyetinde olmak manasında kullanılmıştır. 
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başına pascal basınç birimiyle Pa 1053 düzeyde olan mutlak basınç altında beliren Nur-u 
Ahmed’in, 1038 oC derece olan mutlak sıcaklıkta aldığı renk durumudur. 

 
İlk nötrinoların titreşim ve hareket hızı ışık hızının karesinin karesi kadar, nötrinoların ise; ışık 
hızının karesi kadar hareket edebilme özelliği olduğunu daha önce belirtmiştik. 
 
Big-Bang olayı sırasında bir taraftan ilk makaslar her an bu olayı beslerken, bir taraftan da uzay 
manyetik ortamı, ışığın karesinin karesi olan bir hızla Big-Bang’le ortaya çıkan enerjiyi, nötrinolar 
düzeyinde kendine çekerek, kâinatın evvela tam bir küre şeklinde, ışık hızının karesinin karesi 
olan bir hızla, günüm bilim adamlarının dediği gibi balon gibi büyümesini sağlamıştır. 
 
Nötrinoların, ilk nötrinoların titreşim hızına direnç göstermesi söz konusu değildir. Nötrinolar var 
edildikten sonra hızları olan V2 (C2 manasında kullanılmaktadır)18 yani ışık hızının karesi olan 
hızlarıyla, uzay manyetik ortamındaki titreşim hızı olan V4 yani; ışık hızının karesinin karesi olan 
hızla karşı karşıya kalınca, ilk kütle çekim kuvveti oluşmuş oldu. Lakin bu kütle çekim, kâinatın ilk 
hali olan enerji düzeyindeki kütle yoğunluğunun çekimi değil; enerji olarak bu kütle 
yoğunluğunun uzay manyetik ortamı tarafından ilk nötrinoların uzay manyetik ortamına doğru 
titreşim hızlarıyla nötrinoları çekmeleridir. İlk nötrinoların uzay manyetik ortamına doğru çekim 
titreşiminde bulunmalarının sebebi Big-Bang’le beraber var edilen nötrinoların uzay manyetik 
ortamına basınç uygulamasındandır. Lakin bu basınç ilk nötrinoların V4 hızını değiştirmemiş 
sadece yön bulmasını sağlamıştır. 
 
Uzay manyetik ortamında hareketliliğin ilk prensibi itimdir. Çekim kuvveti ise ilk kuark ve ilk 
makaslarda başlar. Lakin nötrino olarak ışımış nurlarda (enerji noktacıklarında), ışıyan nurların 
oluşturduğu enerji yoğunluğunun kütle çekimi söz konusu olmamıştır. Uzay manyetik ortamının 
çekimi söz konusu olmuştur. 

 
Bu sebepten dolayı Big-Bang esnasında kâinatı oluşturacak enerji yoğunluğu; ilk nötrinoların V4 

hızında, nur-u Ahmed olan nötrinoları kendinde bir akış olarak yürütmesiyle genişleyerek 
büyümüştür. 
 
Kâinatımızın bugünkü şeklini almasını sağlayan ilk kütle çekim kuvveti ise; Big Bang esnasında 
kuarkların var kılınmasıyla başlar. 
 
Kuarklar, Nur-u Ahmed olan nötrinoların renk uyumuna göre üç nötrinonun bireşiminden, üç 
nötrinonun sarmal zigzag prensibinde hareket ederek bir tanecik oluşturulmuş nicelik 
durumlarıdır. 
 
Maneviyatta kuarklara Refik-i Âlâ denir. 
 

                                                 
18

 “V” Tanrı nurları dönencel hızlarının sembolüdür. Eş deyişle Tanrı nurlarının varlık hızı sembolüdür. İlk 
nötrinoların sarmal zigzag da olarak dönencel hızları V

4
 ile, nötrinoların ki V

2
 ile, ışık hızı ise; V ile gösterilir. 
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Refik-i Âlâ mertebesinde var olan her kuvvet, kendisini oluşturan Nur-u Ahmed noktacıklarının 
hareket hızındaki titreşim niceliğine göre renklidir. Nur-u Muhammed denilen zümrüt yeşili ve 
titreşimine göre benetton yeşili ve diğer renklerde de görünebilinecek olan nur, ilk var olan 
kuarklardandır. 
 
Lakin kütle çekimi sağlamaya başlayan ilk kuark krem renginde varlık bulmuştur. Bu nur, nur-u 
Sıddık'tır. İsrafil melâikesinin de yaratıldığı nur, bu nur’dur. 
 
Kuarklar kendilerini oluşturan nötrinoların hareket biçimine göre; iki nötrino içe doğru, bir 
nötrino da dışa doğru hareket ediyorsa negatif, iki nötrino dışa doğru bir nötrino içe doğru 
hareket ediyorsa eğer pozitif enerji yüklüdür. 
 
Konuyu dağıtmamak adına Big-Bang ve kütle çekimin anlatımına devam edelim. Kâinatı 
oluşturacak enerji yoğunluğu V4 hızıyla büyürken kuarkların oluşmasıyla beraber bu hız, 
yeterince kuarkın var kılınmasıyla beraber V2 hızına düşürülmüştür. Bunun sebebi her bir kuarkın 
bir taraftan sarmal zigzag yaparken, bir taraftan da kendi ekseni etrafında dönerken V2 hızında 
genleşme ve sıkışma (yani kabz ve bast) yapmasıdır. Bu da ilk kütle çekiminin başlangıcı 
olmuştur. 

 
Kâinatta kütle çekim kuvveti V2 hızında gerçekleşir. Big-Bang olayında ise; kuarkların var 
kılınmasıyla beraber uzay manyetik ortamında kendilerine doğru ilk nötrinolar tarafından çekilen 
Nur-u Ahmed olan nötrinoların, çekilme hızı düşer. V2 hızında titreşimde olarak kabz ve bast 
yapan kuarkların, bununla birlikte 1038 olan mutlak sıcaklıkta yeni enerji tanecikleri oluşturması 
söz konusu olmuştur. 

 
Kendine doğru çekim yapabilen enerji tanecikleri ile beraber uzay manyetik ortamının çekimine 
direnç gösterebilecek seviyeye gelen kâinatın ilk hali olan plazma halindeki enerji yoğunluğu, ışık 
hızının karesi olan bir hızda (V2), uzay manyetik ortamı tarafından “her şey aslına rücu eder” 
prensibi gereği çekilişine, içsel olan kütle çekimiyle beraber manyetizma kazanmış olarak direnç 
gösterir. Bununla beraber kâinat, kendi ekseninde dönerek uzay manyetik ortamında sarmal 
zigzag prensibi ile akıp giden ve her an V4 ÷ V2 = V2 hızıyla büyüyen, sonuçta da dünya gibi iki 
manyetik kutup kazanarak varlık bulmuş olur. 

 
Kuarkların, ışığın karesindeki titreşim hızıyla kabz ve bast yapmaları sebebiyledir ki kütle çekim 
ve manyetizma V2 hızında gerçekleşir. 

 
Anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi, zamanın üç oku olarak; 
1) Sıcaktan soğuğa akış olan termodinamiğin ikinci yasası olarak entropinin her zaman 
fazlalaşması, sıcak olan kâinatımızın -333oC derecede olan “hiçlik” mertebesindeki mutlak 
soğuklukta uzay manyetik ortamı tarafından çekilmesi sebebiyledir. 
2) Her an kâinatın V2 hızında büzülmesi yerine genişlemesi oku. Bu da birinci ok sebebiyle 
zorunlu olarak beliren ikinci oktur. Her iki ok’ta aslında aynı şeydir.  

3) Zamanın üçüncü oku, kütle çekim oku’dur. Bu ok kâinatın var olmasını sağlayan temel 
ok’tur. Kâinatın genişleme zaman okunun zıttıdır. Uzay manyetik ortamının çekim hızı bölü kütle 
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çekim hızı eşittir, kâinatın büyüme hızıdır. Kâinatın büyüme hızı ile çekim kuvveti hızının da bir 
birine denk olması sebebiyle kâinat göründüğü hali ile zıt kuvvetlerin denge bulması ile varlık 
bulmuş olur. Bu sebepten dolayı kâinatta entropi düzensizlik değil düzenin var olması için 
zorunlu ilke olur. 
 
Dünya ve kâinatın iki manyetik kutbu olduğunu söylemiştik. Bu kutuplar aslında boylamsal olarak 
dört kutuptan oluşmuştur. Krem rengi kuarkların ve bu kuarkların oluşturduğu protonların, dalga 
fonksiyonunda olarak dünyayı boylamsal olarak dört bölüme ayırması ve manyetik tayfın sarmal 
ilişkisi sebebiyle kuarklardan itibaren bu dört bölüme ayrılan kutuplaşmanın enlemsel olarak 
dünyanın ortasından itibaren biri pozitif diğeri ise negatif olan iki kutba ayrılması söz konusudur.  
 
Bütün gök cisimler boylamsal olarak dört manyetik kutupludur. Güneşin ve kara deliklerin dahi 
dört tane manyetik kutbu vardır. Güneşin manyetik kutbu dışa doğru, kara deliklerin ki ise yüzey 
bölgelerinden itibaren içe doğrudur. Allah izin verirse (inşallah) eğer, manyetik kutuplar 
hakkında hususi bir çalışma yaparak, bu konuyu daha net bir şekilde irdeleriz. 
 
Big-Bang olayı ile beraber nötrinoların 1038 sıcaklıkta (mutlak sıcaklık) kuarklaşması, kuarkların da 
nötrinolar içkinliğinde elektron, proton, nötron vb. gibi en temel olan parçacıkları var kılması ve 
atomlaşmasıyla beraber yavaş yavaş genleşirken soğuyan kâinatın günümüzdeki haline varması, 
seksen altı milyar sene de olmuştur. Bu yaratılışla beraber insan da dâhil olmak üzere uzay 
manyetik ortamında sekiz boyut ve birleşik alan kuvvetleri olarak beş temel etkileşim kuvveti 
belirir. 

 
Boyutları bir nebze irdelemiştik. Boyutları anlamak adına bir nebze daha konuyu irdeleriz. 
 
Var kılma kriterince boyutsal olarak bir sonraki boyutun varlık temeli olan her boyut, üst 
boyuttur. Var kılınan boyut ise; alt boyut olma özelliği taşır. 
 
Birinci boyut olarak her şeyin varlık temeli olan boyut, lahud ve hahud olma özelliği ile uzay 
manyetik ortamıdır. Nötrinolar da bu boyutta varlık bulurlar. 
 
Nötrinoların var kılmasıyla uzay manyetik ortamında varlık bulan kuarklar boyutundan bakarsak 
eğer; artık nötrinolar değil, kuarklar görünür olacaktır. 
 
Nötrinolar ve kuarklar içkinliğinde var kılınan proton ve nötronların oluşturduğu boyuttan 
bakıldığında kuarklar değil, çekirdek ve çekirdek içi tanecikler görünür olur. Ve çekirdeği 
çevreleyen elektron denizi boyutundan bakıldığında atom çekirdeği tanecikleri görünmez olur. 
 
Çekirdek ve elektronların etkileşimi sebebiyle oluşan atomların boyutundan bakılacak olsa; 
görünen, atomlar olacaktır. Atomların varlığı, elektromanyetik etkileşim sebebiyle yokluk ve var 
olma arasında her an değişim üzeri olur. Bu yüzden bir atom her an değişim üzeri varlık bulan bir 
melâikedir (kuvvettir). 
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Eğer moleküler boyuttan bakacak olsak, her an elektromanyetik etkileşim ile varlık bulan 
molekülleri görecek olurduk. 
 
Moleküler boyutun etkileşimlerinin sonucu olarak beliren, görünen varlıkların boyutunda ise; 
yalnızca ilahi sıfatların suret bulduğu varlıkları görürüz. 
 
İnsan bilinci ise; şuursal bir derinliğe sahiptir. Bu yüzden insan bilinci boyutunda şuursal derinlik 
olarak Tanrı varlığı belirir. Aslında her boyut mutlak enerjinin, mertebe mertebe içkin-dışkın 
olma prensibinde kendini biçimlendiriş düzeyleridir. Hz. Kur’an da “O nur üstüne nurdur” (Nur 
35) denilirken bu anlatır olduğum hadise hususen belirtilir. Anlatır olduğum şey bu ayetin sırrıdır. 
Her boyutta enerji seviyesi farklı olduğu içindir ki her boyutun içsel etkileşimleri sebebiyle varlık 
durumları farklı olarak gözlemlenir. 
 
Keşif ehli bir veli manevi dalınçlarıyla bu boyutları seyir etmiş olsa; her boyutta, o boyutun şuurlu 
olan melâikeleriyle (kuvvetleri) müşerref olur. Ve keşif ehlinin bir üst boyutun etkileşim alanında 
seyir edebilmesi için; boyuttan boyuta elektromanyetik geçit olan boru biçimindeki kapılardan 
geçmesi şarttır. Kapı elektromanyetik bir geçittir. Buna bazı kişilerin tünel de dedikleri olmuştur. 
Kapının zorunlu olmasının sebebi manyetik bir alandan başka bir manyetik alana veya aynı 
düzeydeki manyetik bir ortama gidebilmek elektromanyetik etkileşim ile boyuttan boyuta; aynı 
düzeyde ise, mekândan gene o mekânın farklı bir yerine geçmekle olabilir. Ve elektromanyetik 
etkileşim ile açılan boru şeklindeki her kapıda enerji tanecikleri sarmal bir akış içinde olarak 
elektromanyetik bir kapı açmış olurlar. Lakin keşif ehli, enerji taneciklerin sarmal akışını kapının 
kendisinde elektromanyetik etkileşimin kuvvetli olması sebebiyle göremeyebilir. Bir manyetik 
ortamdan yalnızca elektromanyetik etkileşimle manyetik ortamın sarmal bir şekilde 
bükülmesiyle kapı açılabilinir. Velilerin birçok manevi keramet ve dalınçlarını bu kapılardan 
geçerek yaptıkları da bir gerçektir. Bazı velilerde kerametler ve dalınçlar çok hızlı gerçekleşiyorsa 
eğer, böyle veliler şuursal olarak bilinçlerinde bir kapıdan geçtiklerini dahi göremeyeceklerdir. 
 
Günümde bilim adamlarının kavrayamadığı şey enerjinin dirilik olarak şuur da olduğu ve her 
mertebede enerjinin melâike (kuvvetler) olarak farklı düzeylerde varlık tavırlarında bulunuşudur. 
 
Kuvvet taşıyıcı olan bozonları özellikle bu boyutlarda konunun anlaşılması için belirtmedim. 
 
Boyutlar konusu daha önce anlatır olduğum hususiyetleri ile anlaşılırsa eğer, bundan sonra 
anlatacağım bazı mevzular daha rahat idrak edilecektir. 
 
Bu dersin sonu olarak da ilk makasların, halen kâinatta hazır bulunarak, nötrino düzeyinde, üst 
boyutlarından enerji akışı sağladıklarını belirtmek yerinde olur. Bu makaslar yıldız merkezlerinde 
ve nebulalar da daha çok olmak üzere kâinata yayılmışlardır. 
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DERS 4: 

Birleşik Alan Kuvvetleri 
 
Günüm biliminde her ne kadar dört tane alan kuvveti olduğu söylense de alan kuvvetleri beş 
tanedir. Bunlar; 
 
1) Bütün kuvvetlerin temeli olan, bütün kuvvetleri kendinde tutan ve var kılan uzay 
manyetik ortamıdır. Bu kuvvetin iki temel taneciği vardır. Bunlar; her şeyi kendinde tutan kuvvet 
olarak etkileşimin ana kaynağı olan ve her kuvveti kendinde var kılan ilk nötrinolar olan siyah 
enerji tanecikleri ve diğer dört kuvvete içkin olarak âlemlere hakim olan bütün Nur-u Ahmed 
nötrinolardır. 
 
Bu kuvvetin sınırı yoktur. Bu kuvvetin etkileşim alanına sonsuzdur demekte, belki kavramsal 
olarak hatalı olacaktır. Çünkü bu kuvvet gerçek varlık olarak, bütün kuvvetlere içkin ve dışkın 
olmasıyla ayrışık gibi görünse de özdeş olan, kendinde varlık olarak sadece bir derinlikten 
ibarettir. Sonsuz kavramı sonlu ile belirdiği için bu kuvvete sonsuzdur demekle, niceliksel 
durumunu belki anlamlandırabiliriz. O’na gerçekte ise; mutlak enerji olan niteliksel nur haliyle 
sadece boyutsal olarak mutlak bir derinlikten ibarettir denilebilinir. 
 
Bu kuvvet diğer bütün kuvvetlerle etkileşimdeyken; diğer kuvvetlerin kendisiyle etkileşimine 
göre gravitasyon kuvveti ile beraber denklenmesi sebebiyle her şeyde her şeyin varlık sebebi 
olduğu gibi kuvvet olarak da varlıklar üzerinde sırlanmışçasına belirmemiş olur. 
 
2) Kütle çekim kuvveti; bu kuvvet, “Refik-i Âlâ” olan kuarklardan itibaren başlayan 
kuvvettir. 
 
Nötrinolarda itim gücü öndedir. Bunun içindir ki yek vucud olarak ilk yaratılış sırasında uzay 
manyetik ortamının çekimine direnç göstermemişlerdir. Lakin Tanrı, varlıkların var olmasını 
murad etmiştir. Bu sebepten dolayı Tanrı nurları olan nötrinoların kendisinde şuur-u mutlak 
olarak Tanrı, kuarkları var kıldı. 
 
Kuarklar daha öncede belirttiğimiz gibi kütle çekiminin enerji tanecikleri olarak özdeğin var 
olmasının zorunlu tanecikleridir. Dünyada kuarklar, atmosfer tabakasında yer tabakasından daha 
çok bulunurlar. 
 
Kuarklar ayrıca eril güç olan pozitif enerji yükü ve dişil güç olarak da negatif enerji yükünün 
başlangıç safhasıdır. Ve kuarklardan itibaren negatif ve pozitif enerji yükü, diğer taneciklerde 
belirir. 
 
Kuarklardan itibaren kütlesi olan her tanecik ve özdek, kütlesi ile aynı doğrultuda olarak, kendi 
ekseni etrafındaki dönencel hızı ve dönencel hızı doğrultusunda taneciklerde kütlesiz enerji 
yayımı olarak, özdekte ise; manyetik alan kuvveti ile uzay manyetik ortamına basınç uygulayışı ile 
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uzay manyetik ortamındaki ilk nötrinoları kendilerine ters istikamette olarak titreşmesini 
sağlarlar. Bu da uzay manyetik ortamıyla etkileşimde olan kütlenin, uzay manyetik ortamı 
tarafında yürütülüşü olur. Lakin bu hadise, kütlenin uzay manyetik ortamında kendine ark açarak 
akışı olarak belirlenir. 
 
Bu sebepten dolayı hz. Kur’anda kitab-el mübîn’deki bu hadise; “Güneş’i ve Ay’ı emrine boyun 
eğdirmiş, hepsi belirlenmiş bir sona doğru cereyan (akıyor) ediyor” (Lokman 29) ayetinde, 
kütlelerin uzay manyetik ortamında enerji yoğunluğu olarak yörüngesel ölçüde cereyan tabiri ile 
aktıkları anlamlandırılmıştır. Bir taraftan da; kütle x kütlenin dönencel hızı x manyetik etkileşim 
kuvveti = kütlenin uzay manyetik ortamına uyguladığı basınç olarak bu basınçla beraber kütlenin 
uzay manyetik ortamını büküşü söz konusudur. 
 
Kütlenin kendisi aktığı yön itibarı ile uzay manyetik alanına basınç uygularken bir taraftan da 
kütle, uzay manyetik ortamını aktığı yön istikametinde büker19. Aktığı yönün tersinden ise; uzay 
manyetik ortamı ters yönden olarak kütle ile beraber bir akış içinde olur. Ve kütle kendi 
etrafında tam bir dönüş ile beraber uzay manyetik ortamını küre veya küremsi bir şekilde 
etrafında bükmüş olarak oluşturduğu kürenin merkezinde duruyordur. Kütlenin uzay manyetik 
ortamında büktüğü alan = (kütlenin kapladığı alan x kütlenin kendi etrafındaki dönencel hızı x 
manyetik etkileşim kuvvet alanı)2. 
 
Kütlenin her an büktüğü alanın merkezinde olarak sarmal zigzagda hareket edişi sebebiyle uzay 
manyetik ortamında bükülen alanın da her an karesiyle bir alanı, sarmal zigzag da olarak büküşü 
söz konusu olur. Bu da uzay manyetik ortamında kütledeki kuarkların titreşim hızı sebebiyle, 
uzay manyetik ortamının çekim hızına ters orantıda direnç gösterilmesi sebebiyle ışık hızının 
karesinin karesi olan hızın, ışık hızının karesine bölümü, ışık hızının karesi olduğu için, V2 hızda 
karesiyle büyüyen bir dalgalanış olarak yayılır. Bu kuvvet kütleden itibaren V2 hızda karesiyle 
uzay manyetik ortamında yayılır. Karesiyle etkileşimde olduğu alanda bu kuvvet kütleden 
uzaklaştıkça karesi doğrultusunda azalma gösterir. 

 

                                                 
19

 Uzay manyetik ortamı bükülür denilirken, yüz seneye yakın bir zamandır günüm biliminde uzayın 
kütlenin üzerine eğrilmesi denilen hadiseyle karıştırılmaması gerekir. Belirttiğim uzay manyetik ortamı ile 
günüm biliminin belirttiği uzay arasında farklılıklar vardır. Bu da ehli tarafından anlattıklarım 
doğrultusunda rahatlıkla görünebilinir. Zaten kütle çekim hızıyla uzay manyetik ortamının çekim hızı kütle 
üzerinde dengelendiği için kütle, uzay manyetik ortamında, uzay manyetik ortamı tarafından içkin ve 
dışkın prensibinde olarak kuşatılmıştır. Bu sebepten dolayı uzay kütle üzerine eğrilmez. Lakin uzay 
manyetik ortamı kütle ile kainatın genişleme hızıyla beraber çekim hızında dengedeyken; kütlenin kendisi, 
uzay manyetik ortamıyla etkileşimdeyken enerji yoğunluğu olarak aktığı yön istikametinde olarak uzayı 
büker. Kütle her ne kadar uzay manyetik ortamını bükerek uzayı eğriltmiş olsa da, uzay manyetik ortamı 
kütle ile her noktada etkileşim kuvveti olarak dengede olduğu için; uzay manyetik ortamındaki eğrilme 
belirmez ve uzay manyetik ortamının bükülüşü, uzay manyetik ortamında bir dalgalanış olarak belirir. Bu 
dalgalanışın kendisi de kütleler arası çekim hızında (V

2
) gerçekleşir. Kütlenin uzayı büküşü, uzay manyetik 

ortamındaki ilk nötrinoların V
4
 hızındaki titreşim hızını değiştirmez. Bu hadiseyi bu şekilde söylemiş olsak 

da; hakikatte ise uzay manyetik ortamı, kuarklardan itibaren kütle ile etkileşimdeyken, karşılıklı etkileşim 
ile kütleye kendi varlığında biçim verir. 
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V2 hızıyla yayılan bu kuvvet kuarkların kütle çekimi oluşturdukları titreşim hızının ters orantısında 
olarak {ışık hızının karesi ÷ (kütle x kütlenin dönencel hızı x kütlenin manyetik alan etkileşim 
kuvveti)2} kadardır. 

 
Kütleler yukarıda verilen denklem sonucu çıkan kütle çekim kuvvet oranlarına göre ışık hızının 
karesi olan bir hızda, kütle çekim kuvvetleriyle doğru orantıda olarak aralarındaki uzaklığın karesi 
ile ters orantıda olarak birbirilerine bağlanmış olurlar. 
 
Kâinattaki her varın varlık bilgisi, var olan varlığın kendi üzerinde hazırdır. Bu sebepten dolayı 
varı bilmenin en doğru bilgisine gene varın kendisi üzerinden ulaşılır. Aynen kütle çekim kuvveti 
gibi. 
 
Gravitasyonun iki yönü vardır. Birincisi kuarklardan itibaren kütlelerin çekim kuvveti, diğeri ise; 
bu çekim kuvveti ile beraber kütleler arası çekimi sağlayan uzay manyetik ortamıdır. Ve 
gravitasyon kuvveti V2 hızda uzay manyetik ortamında yayılır. 
 
3) Elektromanyetik kuvvet; bu kuvvet günümde en iyi bilinen kuvvetlerden sayılır. Lakin bu 
kuvvet üzerine bir çok yanlış bilgi de üretilmiştir. 
 
Bu kuvvetin taşıyıcısı olan bozonlara foton denilmektedir. Her foton günüm biliminde kütlesiz 
olarak kabul edilir. Lakin her fotonun elektromanyetik tayftaki yerince bir kütlesi de vardır. Bu da 
noktadan noktaya dönüşüm prensibinin zorunluluğundandır. Uzay manyetik ortamında boyut 
boyut her var olan enerji taneciği yer kaplar. Bu da o taneciğin kütlesinin olması sebebiyledir. 
 
Bu kuvvet nötrinolardan itibaren kuarklar, çekirdek parçacığı olan nötron ve protonlar, 
elektronlar, atomlar, moleküller, görünen âlemde ise; ışık tanecikleri vb gibi her durumda 
görünür. 
 
Aslında, uzay manyetik ortamında, uzay manyetik kuvveti içkinliğinde gravitasyona içkin ve 
gravitasyonla beraber varlar arasındaki bütün ilişkilerdeki etkileşim kuvveti, elektromanyetik 
kuvvettir. Varlara varlık hallerini veren ve onlara varlıklarını duyumsatan ve varların Tanrı ile 
aralarındaki örtünmeyi, örtülerin açılmasını sağlayan ve Tanrı ile bağ kurulmasını sağlayan bu 
kuvvettir. Gerçekte ise; Tanrı bu kuvvet ile varlara varlık verir. Kendi varlığından yana örter, 
örtülerin açılmasını sağlar. Ve var ettikleri ile bir hile-i Rabbanide20 olarak ilişki bağı kurar. 
 

                                                 
20

 Hile-i Rabbani; Tanrı’nın kendi varlığında, bilinme iradesi doğrultusunda varlık tavırlarında bulunarak 
dışlaşma ilkeleri ile beraber belirişidir. Tanrı’nın kendi varlığındaki her beliriş durumu, varolura gelme tavrı 
olarak hem Tanrı’nın zatından yana örtünüşü, hem de Tanrı’nın varlık tavrında olduğu yeni mertebe de ulvi 
varlık sıfatlarında seyir edişidir. Onun için var edilen her varlık durumu, Tanrı’nın zatına kıyasen Tanrı’ya 
perde olduğu gibi Tanrı’nın ulvi sıfatlarıyla (subuti sıfatları, esmaları vb. gibi) üzerinde belirdiği varlık 
mertebesidir. 
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Uzay manyetik ortamında her şey sarmal zigzag ile varlık bulduğu için, her tanecik 
elektromanyetik etkileşimde olarak uzay manyetik ortamında etkileşimde bulunduğu alan 
içerisinde akar bir durumda hareket bulur. 
 
İster özdeği oluşturan tanecikler olsun, isterse fotonlar olsun hepsi elektromanyetik etkileşimde 
olarak varlık bulma durumundadırlar. 
 
Sarmal zigzag sebebiyle her tanecik, bir taraftan tanecik olma durumunda bulunurken, bir 
taraftan da öncelikli olarak kendileriyle eş düzeyde olan ve diğer taneciklerle etkileşimdeyken 
dalga davranışında bulunur. Ayrıca her tanecik, tanecik durumundayken sarmal zigzag sebebiyle 
bulunduğu enerji boyutu düzeyinde sarmal zigzagla akarken, dalga davranışındaymış gibi 
görünür. Dalga davranışı, taneciğin sarmal zigzag ile bulunduğu ortamda akmasından sebebiyet 
belirir. 
 
Bir tanecik, bulunduğu manyetik ortamda hareket edebilmek için zorunlu olarak sarmal zigzag 
yapar. Bizler, taneciğin sarmal zigzag davranışını ölçerken aletlerimizde dalga davranışı olarak 
belirleriz. Dalga davranışı taneciğin sarmal zigzag yaparak hareket davranışının sonucudur. Başka 
bir şey değil. 
 
Bu yüzdendir ki sarmal zigzag sebebiyle, günümün bilimi ışık hızını dahi yanlış hesaplamaktadır. 
 
Her taneciğin bir dalga boyu ve frekansı vardır. Ve günümde dalga boyu x frekans = taneciğin bir 
saniyede kat ettiği mesafe olarak taneciğin saniyedeki hızını verir denilmektedir. Lakin bir 
tanecik bir noktadan bir noktaya doğru akarken doğrusal olarak gitmemekte, sarmal zigzag ile 
gitmektedir. Bir tanecik sarmal zigzag davranışında bulunurken kat ettiği mesafeyi aşağıdaki gibi 
hesaplamak gerekir. (2 x π (pi) x dalga boyu yüksekliğinin iki katı = sarmal zigzagın çevresi). 
Sarmal zigzagın çevresi x dalga boyu uzunluğu x frekans = bir taneciğin saniyede kat ettiği 
mesafe. 
 
Bu konuyu anlamak adına örnek verirsek eğer; üç yüz bin kilometrelik bir doğrultuda olan bir yay 
düşünelim. Bir ışık taneciği bize yayın iki kıvrımı arasındaki mesafe ile saniyede kaç defa bu 
şekilde yayın kıvrımı yaparak bize ulaşıyorsa ise eğer; bu değişmez hız olarak saniyede üç yüz bin 
km hız olarak kabul ediliyor. Lakin ışık taneciği (foton) yayın her kıvrımını dolanarak, yani sarmal 
zigzag yaparak üç yüz bin km’lik bir doğruyu kat etmiş olur. Bu da bir fotonun üç yüz bin km’lik 
bir noktadan bir noktaya saniyede kat ettiği mesafenin daha fazla olduğunun anlamını taşır. 
 
Foton düzeyindeki bir taneciğin enerji yoğunluğunu, fotonun kütlesi belirlenmez ise eğer, 
yaklaşık olarak şu şekilde hesaplayabiliriz; 
 
(Frekans ÷ dalga boyu uzunluğu = bir dalga boyundaki frekans şiddeti21) 
 

                                                 
21

 Bir dalga boyu uzunluğundaki frekans şiddeti, taneciğin dalga boyu uzunluğundaki etkileşim hızıyla 
alakadardır. 
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(Taneciğin hızı x dalga boyu uzunluğu x bir dalga boyundaki frekans şiddeti = dalga boyu şiddeti) 
 
(Dalga boyu uzunluğu ÷ dalga boyu şiddeti = taneciğin en kuvvetli manyetik etkileşim alan 
kuvveti) 
 
(Bir dalga boyundaki frekans şiddeti x taneciğin en kuvvetli manyetik etkileşim alan kuvveti)2 = 
parçacığın potansiyel enerji yükünü bize verir. 
 
Bir dalga boyundaki frekans şiddeti x taneciğin en kuvvetli manyetik etkileşim alan kuvveti = 
çıkan sonucun taneciğin hızıyla çarpımı ise; bize taneciğin saniyedeki iş gücünü verir. 
 
Sarmal zigzag sebebiyle hem tanecik, hem de dalga gibi görünen her taneciğin zorunlu doğası hz. 
Kur’an da “Melâikeyi ikişer ve dörder kanatlı yaratan Allah'tır” (Fatır 1) ayetinin sırrıdır. 
 
Ayette melâike denilirken kuvvet olarak tanecik, kanat derken ise; taneciğin dalga davranışı 
belirtilmektedir. Tanecikler eş düzeydeki taneciklerle ilişkideyken fıtratlarına göre sağa ve sola 
ters simetride olarak dalga hareketi yapabilirler. Ayrıca proton gibi tanecikler birbirleriyle 
ilişkideyken sağa, sola, yukarı, aşağı istikametlerinde olarak kanat hareketi olarak dalga davranışı 
gösterebilirler. 
 
Uzay manyetik ortamında ister foton olsun, isterse özdek tanecikleri olsun fark etmez. Bütün 
tanecikler varlık istikametleri ne ise; ona göre sarmal zigzagla akarlar. 
 
Bu akış sonucunda bütün varlık deryası, sarmal zigzag sebebiyle dalgalanan mikroskobik evrenin 
bir dışlaşması olarak ahadiyet deryasında beliren, gelip geçici birer dalgalanmadan ibarettir. İç 
âlemin boyutsal olarak dalgalanışı, görünen âlemi var kılmakta. Görünen âlemdeki varlar ise 
derya üzerindeki dalga misali, ahadiyet deryasının içkinliğinde bulunan ve ahadiyet deryasına 
içkin olarak her an var olmakta ve her an yok olmaktadır. 
 
Elektromanyetik tayftaki ışımalara sebebiyet veren tanecikleri irdeleyelim. 
 
Gama ışınları; bu ışınlar kara delik yüzey bölgesinde anti madde üretimi olurken anti madde 
tanecikleri ile normal taneciklerin buluşması sonucu oluşur. İki normal tanecik ile iki anti madde 
taneciğinin bireşiminden ibarettirler. Titreşim hızlarına göre çok parlak olabildikleri gibi mat 
siyah bir renkte de olabilirler. 
 
Ultraviyole ışınları; bu ışınların titreşim hızına göre en yüksek seviyede olanlarından elektronlar 
ve dört anti maddenin oluşturduğu fotonlar sorumludur. Lakin görmemizi sağlayan ışık tayfına 
en yakın olan ultraviyole ışınlarından nötronlar sorumludur. X-ray ışınlarından protonlar 
sorumludur. Görmemizi sağlayan ışık ışınlarından bizzat nötronun kendisi sorumludur. Diğer 
hiçbir tanecik ışık ışınlarından sorumlu değildir. 
 
Kızıl ötesi ışınlar; bu ışınlardan nötronlar, protonlar, atomlar, elektronlar ve birçok tanecik 
sorumludur. 



 41 

 
Mikro dalga ve radyo dalgalarından ise; proton ve protonu oluşturan krem rengi kuarklar 
sorumludur. Kâinattaki sabit mikro dalga ışımasından sorumlu olan tanecik ise; krem renkli 
kuarklar içkinliğinde protondur. 
 
Her karanlık bir aydınlığı, her aydınlık ise bir karanlığı kendinde bulundurur. Bizler eğer 
ultraviyole ışınlarla görecek olsaydık, her taraf su berraklığında apaydınlık görünecek olacaktı. 
Gözümüz ile algıladığımız ışık ışınları ile gündüzleri aydınlıkta geçiririz. Lakin bizim aydınlığımız 
moleküler düzeyde yaşayan cinlerin karanlığıdır. Onların aydın olan gündüzü ise; bizim karanlık 
olan gecelerimizdir. Çünkü onlar kızıl ötesi ışıma ile görürler. Ve kızıl ötesi ışımayla onların 
gündüzü bizim gündüzümüzden daha aydınlıktır. Aslında anlatmak istediğim, hangi düzeyde 
kâinat ile etkileşimde isek, yalnızca o düzeyde varlık buluyoruz. Her varlık var olduğu mertebe 
düzeyi ne ise; varlık düzeylerini, bulunduğu mertebe düzeyindeki duyularına göre algılayarak 
varlık seyrindedir. 
 
4) Güçlü nükleer kuvvet; bu kuvvet çekirdek içi kuvvette görünür. Bu kuvvetin taşıyıcısı olan 
gluonlar ve kuarklar bu kuvveti oluştururlar. 
 
Bir kuark üç nötrinonun birlikteliğinden ibarettir. Günümde gluon denilen nurun kendisi dahi, 
dalga davranışı gösteren bir kuarktır. Bu da hz. Muhammed nuru olarak zümrüt yeşili ve 
benetton yeşili olarak beliren taneciktir. 
 
Üç tane krem renkli (hardal rengine yakın) nötrino, krem renkli bir kuarkı oluşturduklarında ve 
dört tane bu krem renkli kuark, bir de bunları birbirinden ayıran ve tutan yeşil renkli gluon, 
protonu oluştururlar. 
 
Dört tane yeşil gluonun birlikteliğinde bozon görevi yapan bir tane de yine gluon olarak krem nur 
taneciğinin bireşiminin dışlaşmasında nötron oluşturulmuştur. 
 
Protonu oluşturan dört tane kuark ile nötronu oluşturan dört tane kuark birbirilerinden farklı 
olarak hareket ederler. 
 
Protonu oluşturan kuarklar ışık hızının karesiyle hareket ederlerken titreşim hızının şiddetinden 
dolayı bembeyaz dairesel bir enerji halkası oluştururlar. Bu halkaların her biri dışa doğru 
dönenceli olarak, sarmal zigzag prensibinde hareket etme şartı sebebiyle, dalga boyu uzunluğu 
sıfıra yakın olarak uzay manyetik ortamında akarlarken dördünün merkezinde duran gluon ile 
tutunurlar. Proton içindeki hz. Muhammed nuru olan gluon, hem proton içi tutucu kuvvet ve 
protonun kendi etrafında dönmesini sağlayan kuvvet olarak yaydığı boşluk enerjisi ile beraber 
boşluk enerjisini (kütlesiz enerji) emmesi ile diğer dört kuarkı bir arada tutarak, bir tanecik olarak 
protonun belirmesini sağlar. 
 
Nötronda ise; nötronu oluşturan dört tane zümrüt yeşili olan hz. Muhammed nuru, protondaki 
dört kuark gibi ışık hızının karesiyle hareket ederken titreşim hızının şiddetinden dolayı beyaz 
olan dairesel bir enerji halkası oluştururlar. Bu halkaların her biri protondan farklı olarak daha 
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geniş açılımdan içe doğru dönenceli olarak dalga boyu uzunluğu sıfıra yakın bir düzeyde sarmal 
zigzagda bulunurlarken merkezlerinde bulunan gluon görevi yapan krem renkli bir kuark ile 
birbirlerine tutunurlar. 
 
Nötron içindeki gluon görevi yapan nur, hz. Sıddık nurudur. Bu nurun kendisi de protondaki 
gluonun hareket prensibi ile nötronun var olmasını sağlar. 
 
Nötron ve proton ilk var kılınan makaslar gibi makaslardır. 
 
Protonun içindeki kuarklar gluon ile tutunup protonu var kılarlarken uzay manyetik ortamını ters 
simetride olarak sarmal bir boru şeklinde bükerler. Bu boruya İsrafil'in zaman borusu veya sur 
borusu denilir. 
 
İsrafil’in zaman borusunda üst boyut sahibi olan nötrinolar, bir alt boyutları olan çekirdek 
boyutuna salınırlar. 
 
İsrafil’in zaman borusundan sarmal zigzag ile geçen nötrinolar, borudan çıkışlarında ters 
simetride sarmal zigzag yapar olarak beyaz ışıma halinde protondan salınırlar. Bu salınım aslında 
nötrinoların kendi boyutlarındaki elektromanyetik etkileşimin sonucu olarak gerçekleşir. Bir alt 
boyutta bu hadise nötrinoların elektromanyetik kuvvet etkileşimleri sebebiyle alt boyutta salınım 
olarak belirir. Aslında nötrinolar kendi boyutlarında elektromanyetik etkileşimdedirler. 
 
Nötrinolar İsrafil’in zaman borusu olan “sur borusundan” geçerlerken elektromanyetik 
etkileşimde bulunan hz. Muhammed nuru olan gluona, yaratılacak olan bütün varlık hallerini 
kopyalarlar. Kopyalanan bu varlık halleri bir taraftan da gene nötrinolar tarafından 
elektromanyetik etkileşim olarak protondan nötrinoların salınımıyla beraber bir alt boyuta 
nötron ile elektron aracılığıyla daha sonra atomlar ve moleküller boyutlarına dalga dalga 
etkileşimde olarak aktarılır. Var olacak varın bilgisi böylece boyuttan boyuta etkileşim ile beraber 
görünen âlemde suretler olarak belirir. 
 
Proton içindeki hz. Muhammed nuru, bir taraftan protonun var olmasını sağlarken bir taraftan 
da kâinattaki en küçük chip olarak varların varlık bilgisinin, anda kendine kayıt edilmesi ve bir alt 
boyuta taşınmasının aracısı olur. 
 
Kur’an-ı Kerimde; “Biz her şeyi bir kütükte zapt etmişizdir” (Yasin 12) ayetinin sırrı protonlardır. 
Ve “O şerefli bir Kur’andır (okunandır demek de isteniyor) Levh-i Mahfuz’da” (Burûc 21-22) 
ayetinin sırrı ise; protonda korunan levhalar durumundaki hz. Muhammed nurudur. Bu nur bir 
kuarktan ibarettir. 
 
Ayrıca bütün kâinatta yaratılan her varlık durumu, nötrinolar ile levhalara varlık bilgilerinde 
kopyalanarak, dünyada boyuttan boyuta etkileşim düzeyinde olarak dışlaştırılırlar. Bunun içindir 
ki dünya bütün kâinatın özeti veya maketi gibidir. 
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Bizlerin bütün kimyasal etkileşimleri ve rüyalarımıza kadar her şey levhalarda kayıt edilmiştir. 
Bizler herhangi bir varlık tavrımızda varlık bulmadan önce boyuttan boyuta yaşayacağımız her 
şey, levhalardan itibaren elektromanyetik bir etkileşim süreci ile hazır kılınıyordur. Bizler ise 
levhalarda hazır olan yaşam bilgimizin boyuttan boyuta dışlaşması sürecinin sonucu olarak varlık 
buluyoruz ve en üst boyutta hazır kılınan kader bilgimizi en alt boyutta kaderimizin kazası olarak 
yaşıyoruzdur. 
 
Bu hadisenin sonucu olarak da zamanın oklarından olan geleceği değil de, geçmişimizi 
anımsayışımız olan psikolojik zaman oku belirmiş olur. 
 
Bizler yaşadığımız zamanları hafızamızda yer edinmesi sebebiyle anımsarız. Lakin her an 
mikrokozmozdan itibaren hazırlanan geleceğimize devinen olarak geleceğimizi bilemeyiz. 
 
Bazı velilerin ve çok yetkin falcıların geleceği bilmesi, bazı rüyaların bire bir geleceği haber 
vermesi, insanın “kürsü-i âlâ” olan beyni aracılığıyla ruhani düzeyde iç âlemle etkileşimin sonucu 
olarak belirir. 
 
Geleceği bilmek, geleceği bilme yetisinde olan insanların, kâinat dışı kâinatlarla etkileşimleri 
sebebiyle değil, kişilerin iç âlemle olan elektromanyetik etkileşimleri ile “kürsü-i âlâ” olan 
beyinlerinde, ya sezgisel duyumsayış, ya da bizzat geleceği görüntü olarak seyir veya o zamanın 
kendisindeymişçesine seyir etmeleri sebebiyledir. 
 
Proton, tanecik olarak, hem özdeğin var oluşunun hem de fizik kimyanın temel taşlarından 
biridir. Ayrıca kader bilgisi olarak zaman bilgisini kendinde bulunduran ve boyutsal olarak içe 
çöküşüyle beraber bir kara deliğin oluşmasına sebep verecek olan, her şeyin yok oluşunun 
sebebinden sorumlu melâikedir. Maneviyatta arş-ı âlânın padişahı olarak bilinir. Kara delikler 
hariç olmak üzere her yerde ve her durumda olarak özdeğin her halinde ve her durumunda 
vardır. 
 
Nötronu da bir nebze irdelersek; nötronun nötr oluşu dört kuarkının içe doğru dönüşü 
sebebiyledir. 
 
Nötronun kendisi de aynen proton gibi bir makastır. Lakin nötronun içinde, uzay manyetik 
ortamı bükülerek sur borusu gibi bir boru var kılınsa da, bu sur borusundan üst boyutun nötrino 
salınımı çekirdek içinde salınırken nötron, proton ile çekirdekte elektromanyetik etkileşimdeyken 
protondan salınan elektromanyetik kader bilgisiyle bireşimde olarak beyaz ışıma düzeyinde 
elektromanyetik etkileşimde bulunur. Bu işlevsellikte nötron var olacak varlıkların varlık bilgisini 
elektromanyetik etkileşimde olarak elektronlara ulaştırır. Nötronun elektromanyetik etkileşim 
biçimini ileriki sayfalarda da anlamlandıracağız. 
 
Ayrıca nötron, varlıkların bilgisini foton düzeyinde etkileşim yaparak bir alt boyuta taşıma 
görevini üstlenirken, insan beyninin zihinsel faaliyetlerini, anlayış bulmasını ve fikir üretmesini 
sağlayan en mühim enerji taneciğidir de. Nötron, proton ile etkileşimdeyken kendi sur 
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borusunda enerji salınımı yapar. Bu sebepten dolayı bu enerji salınımını sadece protonun yaptığı 
düşünülebilinir. 
 
Nötron önceki sayfalarda belirttiğimiz gibi ışık melâikesidir (kuvvetidir). 
 
Gözümüzle algıladığımız her şeyi görmemizi sağlayan nötronun kendisidir. 
 
Nötronun varlık durumu olarak iki tavrı vardır. Biri foton olma düzeyinde tavır sergileyişi, diğeri 
özdeğin içkinliğinde, manevi dilde Cebrail Çadırı denilen nötron oluşunun kendisidir. 
 
Görünen âlemi bize okutan, bildiren, zihnimizde hayal cihetimizin oluşmasında en büyük rolü 
üstlenen ve iç âlemden Tanrı kelamı olan mana akışını sağlayarak anlam buluşumuzu sağlayan 
ışık nuru olan, bu nurdur. 
 
Işık ışınlarının kendisi aslında dünya atmosferimizde, kendi boyutunda nötronların birbirileriyle 
elektromanyetik etkileşim biçimlerinin dalga davranışında etkileşimlerinin tepkisi olarak 
belirirler. Bu nur taneciği ayrıca yıldırım, şimşek ve radyo aktif olan özdeklerin bozunumundan 
da sorumludur. 
 
Nötronun kendisine manevi dilde “Gülcihan” denildiği gibi “feyz” de denilmiştir. Nötronun 
nurani rengi beyazdır. 
 
Günümde nötron bozunumu denilen şey nötronun bozunumu değil, nötronun hareket tavrını 
değiştirişidir. “Nötron protona bozunur” denilen noktada ortaya çıkan proton, aslında normal 
protonun kendisi değildir. Üstelik protonun anti madde parçacığı olan protondur. Nötronu 
oluşturan kuarklar protondaki gibi tavır sergilerler. Lakin ters simetride olduğu için, bu proton 
anti protonun kendisidir. Bir ışık fotonunun kendisinde anti proton üretilir ise; bu nötron 
protonunun kendisidir. 
 
“Her nerde ışık ışını var ise; o nötronun kendisidir.” 
 
Her tanecik kendisini oluşturan bir üst boyuttaki taneciklerin normal hallerindeki etkileşiminden 
farklı olarak daha yakın etkileşimde bulunmaları sebebiyle foton olarak ışın düzeyinde 
belirebilirler. 
 
5) Zayıf nükleer kuvvet; bu kuvvet irdeleyeceğimiz birleşik alan kuvvetlerinin 
sonuncusudur. 
 
Bu kuvvetten sorumlu kuvvet taşıyıcısı olan elektromanyetik etkileşimde bulunan bozonlar, 
günüm biliminde W bozon ve Z bozon dedikleri kuvvet tanecikleridir. 
 
Lakin çekirdek içi kuvvette bütün protonları tutan bozon hz. Sıddık nuru olan W bozondur. 
Nötronları tutan bozon ise; Z bozondur ve çekirdek içi kuvvet etkileşiminde nötronları ve 
protonları bir arada tutan, bozon görevi yapan elektromanyetik etkileşimde olarak bütün 
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çekirdeği kabz-bast ilkesi ile aynı anda dalga davranışıyla bastta olarak kavrayan ve kabz 
davranışıyla parçacık durumunda olarak nötron ve protonları bir arada tutan bir bozon daha 
vardır. Bu bozon ise hz. Muhammed nurunun kendisidir. 
 
Bu bozon elektromanyetik kuvvet etkileşiminde olarak bir taraftan enerji yayımı, bir taraftan da 
yaydığı enerjiyi tutuşuyla çekirdek içi tanecikleri yek vucud yapar. 
 
Hz. Muhammed nuru olan bu bozon, hz. Ahmed nurunun ilk var kılındığı çok açık olan şeffaf yeşil 
nurun dışlaşmasıdır. 
 
Hz. Muhammed nuru kâinattaki bütün etkileşimleri yönlendiren nur olduğu için ve etkileşimi ile 
nötrinolar dışında bütün kuvvetlere içkin ve dışkın olarak yek vucud olduğu için ve levhalar 
düzeyinde bütün kâinatın varlık düzeylerine içkin ve bütün kâinata dışkın olan yek vucud haliyle 
kâinatı kuşatan, idare ve idame eden nur olarak kainatın sultanı olan arş-ı âlâ makamıdır22. 
 
Arş-ı Âlâ makamında beliren bütün melâikeler (kuvvetler) ise; bu mertebeye içkin ve bu 
mertebeye dışkın halleri ile kuvvet olarak etkileşim düzeylerinde varlık seyrinde olarak aklın 
üstündeki akıl mertebesi olan külli aklı var kılarlar. 
 
Nur-u Muhammed içkinliği ile Nur-u Ahmed’in ilk varlık hali olduğu için, Nur-u Ahmed’in 
nötrinolar olarak kendi boyutunun bir alt boyutu olan ve hepsini kendisinin var ettiği kuarklar 
düzeyinde en yetkin belirişidir. 
 
Hz. Muhammed nuru da Refik-i Âlâ’dandır. Ve Refik-i Âlâ içinde bu nur, hz. Ahmed nurunun ilk 
enerji yoğunluğun dışlaşması olduğu içindir ki Cemalullah olarak bilinir. “Adını adımla yâd ettim” 
hadis-i kutsisini de anlattığım anlam içkinliğinde anlaşılması gerekir23. 

                                                 
22

 Kur’an-ı Kerimde; “O’nun arş-ı su üzerindeydi” (Hûd 7) ve “Sonra arş’ı istivâ eden” (A’raf 54) ayet-i 
kerimelerini burada bir parça anlamlandırmak yerinde olur. Tasavvuf terbiyesinde insan varlığı veya başı, 
arş-ı arzi olarak yorumlanır. Arş-ı semavi ise; yukarıdaki paragraflarda belirttiğimiz külli akıldır. Ayette 
Allah'ın arşı suyun üzerinde idi. Sonra onu istiva eyledi denilirken; 

1) Bütün varlık etkileşimlerinin temeli olan arş-ı semavi esir dedikleri Allah nurları üzerindeydi. Ve 
Allah, ilk yaratılışı itibarı ile bütün kainat etkileşimlerini (arşını) kuşatan olarak biçimlendirmiştir. 
2) Arştan kast edilen mana insandır. İnsan anne karnında suyun içindedir. İnsan vucudundaki 
etkileşimler su üzerindendir ve Allah insanı, arş-ı arzın doruğu olan kürsü-i âlâsında kuşatıcı bir hal ile 
biçimlendirmiştir. 
3) Dünya bir zamanlar tamamıyla su içerisindeydi. Manyetik etkileşimlerinin tamamı su üzerinden 

yapılmaktaydı ve Allah elektromanyetik etkileşimler ile bütün dünyayı kuşatıcı olarak varlık 
sıfatlarının, esmalarının belirmesi için dünyayı biçimlendirmiştir. 

4) Arş-ı arzi olan insan vucudunun dörtte üçünün su olması sebebiyle, su üzerindeki etkileşimler ile 
Allah’ın; kürsü-i âlâ olan beyin içkinliğinde bütün varlık mertebeleri ile insanı, insan arşının en doruk 
mertebesi olan başından itibaren kuşatan olarak varlık mertebeleri ve kendi varlık sıfatlarıyla biçimlendirişi 
söz konusudur. 
23

 Muhammed esmasının, Ahmed esmasının başına ve ortasına getirilen mim harfleriyle yazılması da 
yukarıda belirtilen sırrın ilahiyat tecellisindendir. 



 46 

 
Bir hadis-i şerifte hz. Muhammed “Allah evvela nuru, sonra kalemi, aklı ve ruhları yarattı”der. 
 
Bu hadis-i şerifte belirtilen nur, nur-u Ahmed olarak kendisinin zatı olan nötrinolardır. 
 
Anlattıklarımdan, bütün nötrinoların, ilk varlık buluş hallerindeki enerji yoğunluğunun yeşilimsi 
olan halinde bulundukları anlaşılmamalıdır. 
 
Hadiste geçen kalem ise atomlar ve kalem nurları olarak enerji tanecikleri olan atomları var kılan 
kuarklar, protonlar, nötronlar ve elektronlardır. 
 
Hadiste belirtilen akıl mertebesi ise; kalem nurlarının elektromanyetik etkileşimde olarak 
bütünsel ilişkilerinde (yüce divan melâikelerinin = muhabbeti) Tanrı’nın, külli akıl olan arş-ı 
âlâsını var kılışlarıdır. Bu mertebe de var kılındıktan sonra her biri bir ruh taneciği olan 
nötrinoların kuark düzeyinde belirmiş hallerinden altısı negatif, diğer altısı da pozitif enerji 
yükünde olan insan ruhu yaratılmıştır. Ve diğer canlı varlıkların ruhları da kuarklardan 
yaratılmıştır. 
 
Anlayış zevki olması adına şunu da belirtmek yerinde olur. İnsan ruhu, insanın kalbi üzerinde 
bulunur. Bu sebepten dolayı kalp; kalb-i âlâ’dır, gönlü âlâ’dır. Kalp kalp dedikleri et parçası 
aslında ruha içkin olan can parçasıdır. Lakin manevi zatların beyin merkezlerinde yani kürsü-i 
âlânın merkezinden, ruhaniyetleriyle beraber bağlı oldukları nötrinolar düzeyinde salınım da söz 
konusudur. 
 
İnsanın kendisi varlık birliğinde gönül olarak hakkın kudret aynasıdır. 
 
Özet olarak birleşik alan kuvvetleri için şunu söyleriz. 
 
Tanrı varlığında beş tane asli olan temel kuvvet vardır. Bunlar başta bütün diğer kuvvetleri var 
kılan uzay manyetik ortamı kuvveti, elektromanyetik etkileşim kuvveti ve elektromanyetik 
kuvvet içkinliğinde beliren gravitasyon ve bu kuvvetler içkinliğinde beliren şiddetli çekirdek 
kuvveti ve zayıf çekirdek kuvvetidir. 
 
Şiddetli çekirdek kuvveti ile zayıf çekirdek kuvveti, elektromanyetik kuvvet ile beliren kuvvetler 
olduğu için uzay manyetik ortamında aslında her şey gravitasyon kuvvetine de içkin olan 
elektromanyetik etkileşim düzeyinde olup bitmektedir. 
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DERS 5: 

Zaman 
 
Zamanı, Sonsuzdan Uzanan El kitapçık serisinin, Yakaza kitapçığının sekizinci dersinde tinsel bir 
anlatımla anlamlandırmaya çalışmıştık. 
 
Bu derste zamanı irdelemeye devam ederiz. 
 
Gündelik hayatımızda zaman, tabiat olaylarındaki belirli yasalara göre yaşamamızın kolaylığı için 
belirlediğimiz vakitlerden ibarettir. 
 
Bu zaman anlayışı Kur’an-ı Kerimde; “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı 
bilmeniz için onlara menziller takdir eden O’dur” (Yunus 5) ayetinde belirtilir. Zaman için anlatır 
olduğum bu hadise bilindik olduğu için üzerinde durmayacağım. 
 
Zamanın dört okunu da önceki sayfalarda anlamlandırdığımız için üzerinde durmayacağım. 
 
Bunlar yerine, zaman üzerine özlü bir anlatım ile beraber Tanrı varlığında zamanların hepsinin 
hazır kılındığını anlamlandırmaya çalışacağım. 
 
Lahudtan (uzay) itibaren daha önce bahsettiğimiz her boyutta kütle yoğunlaştıkça enerji akışı 
uzay manyetik ortamında yavaşlar. Her boyutta kütle azaldıkça enerji akışı uzay manyetik 
ortamında hızlanır. Her gök boyutunun kendisinde, boyutun kendisindeki elektromanyetik 
etkileşimler doğrultusunda, boyutun enerji yoğunluğunun ters orantısında enerji akış hızının ve 
bu hadisenin kendisiyle ters orantıda olarak, enerji tanecikleri dahil olmak üzere, bütün kütleli 
cisimlerin, bulundukları boyuta göre, enerji yoğunluklarının ters orantısında olarak enerji akış 
hızına göre uzay manyetik ortamında etkileşimde olarak varoluşları = zaman demek olur. 
 
Boyutun enerji yoğunluğu bölü enerji akış hızı o boyutun kendi varlık zamanıdır. Yani aslında 
boyutun kendisidir. Çünkü bu şekilde o boyut varlık bulmuştur. Boyutların kendisinde var olan 
varların kendisi de, enerji yoğunluklarının ters orantısında olarak enerji akış hızı ile beraber 
kendileri olarak kendi varlık zamanlarını yaşarlar. Lakin zaman farkındalıkta belirir. Özdeşlikte 
yaşanandır. Bu sebepten dolayı var olunan boyutun kendisinin varlık zamanı ile o boyutun bir 
birimi olan varın kendi varlık zamanın birbirine ters orantıda olarak etkileşimde bulunmaları, 
farkındalıkta olarak zamanın belirlenimini sağlar. Boyut zamanının ve boyutta var olan varın 
zamanının birbirilerine ters orantıda olarak etkileşimleri = zamanının kendisinin belirlenme 
enerjisidir. Başka bir deyişle; boyut zamanı bölü varın zamanı = etkileşim enerjisi olarak zamanı 
aşikâr eder. 
 
Bu konuyu anlamak adına örnek olarak; sıfatlar âlemi olan özdek boyutunda yaşadığımız dünya 
ile insanı gösterebiliriz. 
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Bizler, dünyanın içinde yaşarken özdek boyutunda olarak, dünyanın varlık zamanı ile özdeş 
olarak dünyayı yaşarız. Lakin dünya zamanında etkileşim olarak zaman farkındalığına gelişimiz 
yukarıda belirttiğimiz gibidir. Şöyle ki; (dünyanın kütlesinin karesi x ışık hızı)2 = dünyanın enerji 
yoğunluğunu verir. Dünya enerji yoğunluğu bölü dünyanın hareket hızı = dünyanın varlık 
zamanıdır. İnsanın kendisi de dünya ile var olan, dünya ile dünya da yaşayan bir birim olarak 
dünya zamanını onunla özdeşlikte olduğu için duyumsamaz. Bu da özdeşliklerde farkındalık 
olmaması sebebiyledir. Lakin (insanın kütlesinin karesi x ışık hızı)2 = insanın enerji yoğunluğunu 
verir. İnsanın enerji yoğunluğu bölü insanın genel olarak kendi varlık organizmasının hareket hızı 
= insanın kendi varlık zamanını verir. Dünyanın varlık zamanı ile özdeşlikte olan, lakin onun 
varlığında onunla ters orantıda olarak ilişkide olan insanın etkileşimi zaman farkındalığını ortaya 
çıkararak zamanı aşikâr eder. Bu da dünya varlık zamanı bölü insan varlık zamanı = etkileşim 
kuvveti olarak zamandır. Bu örnek genel anlatımlı bir örnektir. Dünya varlık zamanını belirleyen 
ve insan varlık zamanını belirleyen birçok faktör vardır. Lakin konumuzun anlaşılması adına çok 
güzel bir örnektir. 
 
Yukarıdaki örnekte verdiğim enerji yoğunluğu denklemi; enerji = kütle x ışığın karesi denklemi ile 
elbetteki örtüşmez. Lakin bir varın enerji yoğunluğu gene o varın kendisi üzerindedir. Bu sebep 
içkinliğinde kütlenin karesi alınmalıdır, ışığın karesi değil. Hakikat itibarı ile enerji = (kütlenin 
karesi x ışık hızı)2 = kütledeki enerji yoğunluğunu verir. Çıkan sonucun karesinin enerji 
yoğunluğunu vermesinin sebebi ise; kuarkların ışık hızının karesiyle potansiyel enerjileriyle 
hareket etmesindendir. 
 
Her boyutta zaman, diğer boyutlar kriter alındığında görecelidir. Yani farklılık arz eder. Ve uzay 
manyetik ortamında boyuttan boyuta farklı olarak, başlayan ve sonlanan her enerji akışının 
ölçüsüne göre zaman, göreceli olarak varlık kazanır. 
 
Zaman varlığı itibarı ile soyut bir durumda olarak yokluktadır. Lakin enerji akışının şuursal 
belirlenimine göre ve şuursal belirlemede bir etkileşim sonucu olduğu için uzay manyetik 
ortamında bir enerji akış seviyesinde gerçekleşir. Ve bu sebepten dolayı zaman, her boyutta 
farklı bir düzeyde belirerek varlık bulmuş olur. 
 
Zaman olarak zamanın kendisi, mutlak şuur olarak Tanrı’nın kendi varlığını, boyut boyut enerji 
yoğunluğu ve akışlarına göre açışı, yayışı ve mutlak enerji olarak kendinde tutarak 
toparlayışından başka bir şey de değildir. Bu sebepten dolayı zamanı farklı bir boyut olarak ele 
almamak gerekir. Zaten en aşağı boyutta insan bilinci, en yukarı boyutta hahud olarak mutlak 
şuur ve diğer boyutlarda ise mertebelerine göre melâike (kuvvetlerin) şuur düzeyleri, hareket 
hızının beliriminde belirlenimlerde olarak zamanı yaşarlar. 
 
Zaman özdeşlikte yaşandığı için soyut olması sebebiyle varlığı ile yokluktadır. Hakikatiyle de 
enerjinin boyutlardaki yoğunluğu ve akışına göre şuursal düzeyde var oluşunun beliriminde ve 
belirlenimlerinde yaşanışıdır. Bütün varlar bunun içindir ki zamana zorunlu katılıştadırlar. Çünkü 
her var, belli enerji düzeyindeki şuuruyla zamandır ve zaman olarak kendini yaşar. Tanrı 
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varlığının Zat’ı dahi mutlak enerji (nur) ve enerjinin (nurunun) mutlak şuur olmasıyla beraber 
yaratışta bulunması içkinliğinde zamandır ve zaman olarak kendi varlığını yaşar24. 
 
Bu sebepten dolayı zaman boyut olarak ele alınırsa, şuursal duyumsamadaki derinliktir! Neyi 
duyumsamak? Enerjinin akışı olan hareket hızında yaşamın kendisini. Bu sebepten dolayı her 
varlık yaratıldığı enerji düzeyinin akışına göre yukarıda belirttiğimiz gibi zamanı zorunlu yaşar. 
 
Zaman, zorunlu olarak yaşanandır. Bunun içindir ki; ayrı bir boyut olarak anlaşılmaması ve kabul 
edilmemesi gerekir. Zaman, ayrı bir boyut olarak anlaşılmaya çalışılır ve kabul edilirse eğer; 
enerji olarak şuurun kendi varlığının derinliğidir. 
 
Ayrıca şunu da belirtmek yerinde olur; her boyuttaki enerji yoğunluğu o boyuttaki hareket hızı ile 
aynı doğrultuda olarak ve etkileşim alanıyla da aynı doğrultuda olarak zaman genişliğine sahiptir. 
Bu da boyuttan boyuta değişir. Hz. Muhammed fahri kâinat efendimiz bir hadis-i şerifte; “Her 
gök katı (içsel boyutlar) bir üst gök katına göre deryanın yanındaki damla gibidir” 
buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifte belirtilmek istenen; her boyuttaki, o boyutun zaman 
genişliğidir. Her boyut birbirine içkin ve dışkın olduğu için ve bir üst boyut bir alt boyutu her daim 
içkinliğinde kuşatıcı olarak bulundurduğu için, bir nevi zaman içinde zaman, mekân içinde mekân 
var olmuştur. Bu da zaman içinde zaman, mekân içinde mekân var eden Allah’tır dersi olarak 
tasavvuf derslerindendir. Başka bir deyişle buna boyut içinde boyutlar var kılınmıştır da 
diyebiliriz. 
 
Her boyuttaki zaman genişliğine göre o boyutta var olan her var, o boyuttaki zaman genişliğine 
göre etkileşim tavırlarındadır. Her var, bulunduğu boyut içinde etkileşim hızı ne ise; o hız ile 
içinde bulunduğu boyutun zaman genişliğine göre o boyutla varın özdeş olması sebebiyle hiç 
zaman yokmuşçasına hareket tavrında olarak varın etkileşim tavırlarında bulunması, boyuttan 
boyuta çok farklı algılanabilinir. Şöyle ki; bir ışık zerresi kendi zaman genişliği boyutunda aslında 
normal bir şekilde hareket ediyordur. Lakin bu bize çok hızlı bir hareket hızı olarak görünebilinir. 
Bizim hareket hızımız ise; bir ışık zerresi için yerinde duran bir hedef gibi görünebilir. 
 
Bu anlattıklarım zamanın dedikodusu değil zamanın bizatihi kendisidir. Kendi varlık katında 
bütün zamanlarda hazır ve nazır olan Tanrı’nın kendi varlık zamanına An’ın An’ı denilir. An’ın 
Anı’nda bütün varlık zamanları hazır olarak Tanrı varlığı tarafından kendi varlığında var kılınmış 
bir mahiyette bulunur. Ve bizler An’ın Anı'ndaki ışık hızının karesinin karesi olan titreşim hızında 
iş gören Tanrı varlığının bütün zamanları kendi varlığında var kılışıyla beraber perdeleyişi 
sebebiyle sadece kendi varlık boyutumuzda zamanı yaşarız. Bu anlattıklarım kimilerine göre çok 

                                                 
24

 Tanrı’nın, varlığında kendi varlığını yaşayışının bir günü altı milyar senedir. Bu bir günde Tanrı, en üst 
boyuttan en alt boyuta kadar varlığında var kıldığı bütün varları idare ve idame ederken, her varın Rabbi ve 
mevlası olmayı bütün sıfatları içkinliğinde yaşar. Burada Tanrı yaşar derken, keyfi ve ölümlü bir yaşamı kast 
etmiyorum. Tanırı’nın, kendi varlığının uluhiyetinde olarak rububiyetiyle kendine varlık verme tavrında 
bulunarak, kendine varlık vererek, varlığının her şey de olarak her şeye mutlak olan aşkın şuursal 
durumunu belirtmekteyim. 
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fantastik olabilir. Lakin hakikaten böyledir. Zaman için, kimilerine göre fantastik gibi görünecek 
buna benzer bir şey daha anlatırsak. 
 
Ruhaniyetiyle bir veli daha önceki sayfalarda anlattığımız levhalara yetişir ise, orada bütün 
zamanların hazır olduğunu görür. 
 
Hz. Muhammed efendimiz miraç hadisesinde ümmetinin bütün hallerini kendi nuru olan 
levhalarda seyir etmiştir. Diğer çekirdek içi etkileşimler ile beraber hz. Muhammed nuru bütün 
nurani tanecikleri ile (buna levhalar dâhildir) diğer melekût taneciklerine içkin ve dışkın olması ile 
beraber uzay manyetik ortamında, uzay manyetik ortamının kendisine olan içkin ve 
dışkınlığındaki kuşatıcılığında yek vucud’tur. Bu hali ile bu nur, daha önceki sayfalarda 
belirttiğimiz kâinatın sultanı (kâinatı bir arada tutan idare ve idame eden güç olması belirtilmek 
istenmektedir) olmasıyla beraber bütün zamanlara içkin ve dışkın olan bir mahiyette de varlık 
bulmuştur. 
 
Veli bir zat, levh-i mahfuza yetişirse eğer; bütün zamanları ve hz. Muhammed makamını da sabit 
kayıt edilmiş olarak hazır bulacaktır. Veli zat bu mertebede hz. Muhammed nurunu zümrüt 
yeşilinin koyu renginde bulacaktır. Ve istediği bir zamanı, ilk nötrinolar ve nötrinoların seyir 
ettirmesi ile seyir edeceği gibi, seyir edeceği zamana levhalardan girecek olsa, Tanrı varlığı 
nurları olan ilk nötrinolar ve nötrinoların uzay manyetik ortamda, anda sıfır zaman 
duyumsamasında olarak veli zatı, o zaman boyutunda var kılması gerçekleşir. Ve veli zat, var 
kılındığı zamanda hazır olarak seyir eder. Maneviyatta zaman gezgini olarak bilinen hz. Hızır; bu 
seyir itibarı ile aynı anda birçok zamanda, uzay manyetik ortamda hahuduyla bütün zamanları 
ışığın karesinin karesi olan titreşim hızıyla kendinde var kılmış olarak kendinde tutan ve bir 
filimin kareleri gibi birbirine bağlayan ve perdeleyen Tanrı’nın, zamanlar üstünden değil de, 
zamanlar içinde zamanların kendisinde, kudret eli olarak dışlaştırdığı kulu eliyle zaman akışına 
yön verdiği varlık mertebesidir. Bu dahi anda, levhalarda hazır kılınmış olarak Tanrı zatı 
tarafından gerçekleştirilmiş olur. Bu sebepten dolayı hz. Hızır, zamanlarda Tanrı zatının kudret eli 
olarak “yetişen veli” sıfatında, Tanrı varlığının kulu üzerinden vasıf kazanışının aracısı olur.25 
 
İsterse Tanrı, levhalardan itibaren levhalara nötrinolar düzeyinde nazar etmiş olarak varların 
kaderini varların evveli olan mikroskobik evrende değiştirmiş olarak kaderlerine yön verebilir. Bu 
da “O ol derse oluverir” (Yasin 82) ayetinin farklı bir tecellisidir. Varlar ise kaderlerini, Tanrı zatı 
olan uzay manyetik ortamında levhalardaki değişime paralel olarak eş zamanda hazır kılınan 
zaman boyutlarında yaşarlar. Bu da kaderin zamanda kaza olarak yaşanışıdır. Lakin Tanrı, zaten 
buna kadirdir. Böyle de yapar. Ama böyle yapması ile zamanlar içinde yarattıklarının velisi olan 
ve yetişeni olarak “yetişen veli” sıfatında vasıf kazanması söz konusu olmazdı. Bu sebepten 

                                                 
25

 Hızır (a.s.) ruhani makam mertebesinde burada belirtilen görevinde seyir eder. Ayrıca, maneviyatta 
yıldızlar göğünün efendisi olarak da bilinir. Hızır (a.s.) bu varlık mertebesinde yıldızlardan açılan varlık 
bilgisinin elektromanyetik etkileşim ile alemlerde dışlaşmasının varlık seyrinde de bulunur. Yani, hz. Cem 
mertebesinde bilginin dağıtılışı hz. Hızır’ın ruhani mertebesinin kendisi ile gerçekleşir. Ayrıca Hızır (a.s) hz. 
Osman ve hz. Ömer’in ruhani makamlarıyla da ruhani etkileşimde olarak birçok görevde bulunur. Ehli için 
bunu da belirtmek yerinde olur. 
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dolayı Tanrı, var ettiği varların yaşadığı zaman boyutuna aşkın olarak hem onlara zaman 
boyutlarıyla beraber içkin oluşu, hem de onlara zaman boyutları ile beraber dışkın oluşuyla 
kuşatıcılığında irade ettiğini yapar. Ama zamanlarda, “Kullarımızdan bir kul buldular” (Kehf 65) 
ayetinde bahsi geçen kullarından bir kulu olan Hızır ile hazır olan olarak “yetişen veli” vasfına 
bürünür. Yani Hızır diye görünen Hak’tır. Bunu bilmeyenler Hızır olan hile-i rabbaniyi görürler. 
 
Zaten her şey bir “Hile-i Rabbani” olarak Tanrı varlığının ayet, sıfat ve esma seyrinde tavır 
sergileyerek var olura gelme (bilinmeyi irade etme) iradesinin bir dışlaşmasından ibaret değil 
midir! Konumuz olan zamana dönersek eğer; Tanrı zatı, ışık hızının karesinin karesi olan etkileşim 
kuvveti ile sonsuz olan nur deryasının enerji yoğunluğu ve bu doğrultuda sonsuz olan vucud 
haliyle şuur-u mutlak olarak mutlak olan zaman genişliğinde irade ettiği her şeyi anda kendisi için 
hiç zaman geçmiyormuşçasına hazır kılar. Ve hazır kıldığı her zamanda, kendi varlık tavırlarında 
olarak seyir eder. “O ol derse oluverir” (Yasin 82) ayetinin sırrı bundan ibarettir. 
 
Bizler ve var edilen her var (buna melâikeler de dâhildir) kendi zaman boyutlarımızda yaşarken, 
Tanrı’yı kendi zaman boyutumuzdaki ilahi sıfatlarının seyrinde tanımaya, bilmeye çalışırken; 
Tanrı zatıyla, her anda ve kendi varlık halinde (şuur-u mutlak) olarak maneviyatta “An’ın An’ı” 
denilen mertebede hep kendi olarak var olandır. Bu sebepten dolayı Tanrı dediğim, Allah (c.c.) 
hz.’lerini hiçbir şekilde tam kemâlâtıyla, zıtların tavırlarında ikilikte var olan anlayış yetimizle 
bilemeyiz. Tasavvufta bu ders; “Elif’i tamamı ile hiç kimse bilemez” dersidir. 
 
Lakin tam kemâlâtıyla bilemeyeceğimiz, bildiğimizde ise dualite sebebiyle bir sıfatıyla bileceğimiz 
Tanrı’yı mutlak olduğu için, O’nun varlığından ayrıştırılamayacağımız ve O’nun varlığından 
ayrıştırılamayacağımız sebebi ile zorunlu olarak O’nun sıfatlarının yine O’nun üzerimizdeki 
tavırları olmasından dolayı sıfatlarından da ayırt edilemez olduğumuz için, O’nunla özdeşlikte 
bulunan kul mertebesinde olarak O’nu kendi varlığımız olarak zorunlu yaşarız (abduhu ve 
resuluhu makamı)26. 
 
O zorunlu yaşanandır. Bunun içindir ki yaratılışımız ile bizim yaşadığımız ve melâikelerin yaşadığı 
şeyler dahi sadece bir zevk-i rabbaniden ibaret olur. Bizler, bütün melâikeler ve diğer varlarla ait 
olduğumuz zaman boyutunda kulluğumuzla kendimizi yaşarken ilahiyatı ile Tanrı varlığını 
yaşıyoruzdur. 
 
Bilmek değil, yaşadığımızda yalnızca O’dur var olan. 
 
Sıfatları üzeri O’nu bilmekliğimizde ise bilinmek iradesinin ereğinde olarak kendini var olura 
getiren O olduğu için ve gene her bilme eyleminin mana yoğunluğu esnasında kendi varlığımızın 
yokluğunda bildiğimizi var kıldığımız içindir ki; O var olmuş olur. Zaman varlığının yegane sebebi 
de budur. Ve zaman için sonuç olarak şunu söyleriz. Zaman, uzay manyetik ortamında olan enerji 
düzeylerinde Tanrı’nın kendi varlığının matematiksel (ölçü üzeri) açılımıdır. 

                                                 
26

 Maneviyatta, irfan anlayışında Resul demek, bütün olan demektir. Yani ilahi varlık sıfatlarıyla Tanrı 
varlığını, kişinin bağlı olduğu ilahi sıfatlar üzeri Tanrı varlığını kendi varlık birliğinde yaşayışıdır. 
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DERS 6: 

Melâikeler 
 
İslam dini terminolojisinde melâike, nurdan yaratılmış varlık olarak anlamlandırılır. Nur enerjidir. 
Ve melâike kavramı; melâikeler Tanrı varlığının bir dışlaşması olarak O’nun kendi nuru yani 
enerjisiyle var ettiği mertebeler olduğu için ve var edeceği bütün mertebeleri de onların 
varlığıyla var edeceği için kuvvet anlamını ontolojik olarak kendinde barındırır. Arşın 
melâikelerinden itibaren enerji olarak şuurlu varlıklar olan melâikeleri makam düzeylerince 
irdelersek. 
 
Arş için daha önceki sayfalarda açıklamalarda bulunduk. Ek olarak arş için şunu da söyleriz: Arş 
kavram itibarı ile Tanrı’nın mülkü ve Tanrı’nın mülküne içkin ve dışkın olarak mülkünü var kılışı ve 
malik-ül mülk olarak idare ve idame edişi mertebesidir.  
 
Tanrı’nın arş-ı âlâsını, temel olarak dört büyük melâike (kuvvet) elektromanyetik etkileşimde 
bulunarak var eder. Bunlar; kuarklar, protonlar, nötronlar ve elektronlardır. Kuarklar dahilinde 
boyut boyut, aşağı boyut olan anasır-ı erbaya doğru bu melâikeler birbirileriyle elektromanyetik 
etkileşimde olarak arş-ı âlâyı var ederler. Bu melâikelerin elektromanyetik etkileşimleri 
içkinliğinde var olan atomlar ve atomların aşağı boyutları var kılmanın aracısı olmalarıyla beraber 
elektromanyetik etkileşimde bulunarak anasır-ı erba olan; toprak, hava, su, ateş moleküllerini 
yani melâikelerini oluşturmaları ve molekül melâikelerinin de elektromanyetik etkileşimleri ile 
arzın melâikeleri olarak anasır-ı erba olan; toprak, hava, su, ateşi27 var kılışları ile beraber arş, 
Tanrı’nın mülkü olarak ve mülkünü kendi varlığında melâike kuvvetleri ile var kılışı, idare ve 
idame edişi olarak belirir. Yukarıda belirttiğimiz melâikelerin dışında arş-ı âlâ’yı varlıkları ile var 
kılmış olarak Tanrı’nın mülkünden olan birçok melâike de vardır. 
 
Arşı var kılan olarak en temel melâikeler kuarklardır. Çünkü kuarklarla beraber kütle 
yoğunlaşması söz konusudur. Diğer melâikelerde en temel melâikeler olarak arşın büyük 
melâikeleridir. Arşın üst boyutlarında arşı var kılan dört melâike protonlar, nötronlar, elektronlar 
ve bunlar içkinliğinde var olan, alt boyutlara dışlaşmanın temeli olan bağlayıcı nur olarak 
atomların birbirileriyle etkileşimleri söz konusudur. Bu melâikeler arşı var kılan olarak taşıyan 
dört büyük melâikedir. Bir alt boyutta olan anasır-ı erba molekülleri de birbirileriyle etkileşimde 
olarak var kıldıkları kendi boyutları ile arşın melâikelerindendir. En alt boyut28 olan anasır-ı erba 
melâikeleri de arzın dört büyük melâikesi olarak Tanrı arşını kendilerinde bulunduran olarak 
taşıyan ve böylece arşın melâikelerinden sayılan dört büyük melâikedir. Hz. Muhammed bir 
hadis-i şerifte; “Allah arşını dört melâike taşır, ahirette bu sekizdir” buyurmuşlardır. Bu hadis-i 

                                                 
27

 Anasır-ı erbanın cüzlerinden olan ateşin, kızıl ve kızıl ötesi ısı ışımaları düzeyi olarak kullanılması belki 
fiziksel anlamda daha yerinde olur, ayrıca dünya merkezindeki magma da kast edilir. 
28

 En alt boyut olarak belirtmek istediğim Kur’an-ı kerimde “Aşağıların aşağısına attık” (Tin 5) ayetinde 
“aşağıların aşağısı” olarak geçen “âlem-i sâfilin” de denilen “aşağı âlem”dir. Âlem-i sâfilin nurun örtündüğü 
aşağıların aşağısı olan boyut olarak âlem olduğu gibi, ilahi sıfatların belirdiği sıfatlar âlemidir de. 
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şerifte geçen dört melâike, arzın melâikeleri olan anasır-ı erba melâikeleridir. Varlıkları itibarı ile 
her şey nurdan yaratıldığı için anasır-ı erba, kendi formlarında Tanrı emri olarak üzerlerinde 
beliren varlık bilgileri ve varlık bilgileri doğrultusunda etkileşimlerde bulunarak (ekolojik sistem), 
kendi zaman genişliklerinde iş gören kuvvetler olarak melâikelerdir. 
 
Anasır-ı erba melâikelerinin zatı olan moleküller arşın melâikeleridir. Anasır-ı erba bunların 
surete gelişidir. Bu melâikelerin manevi isimleri; Havanın zatı Semi, Ateşin zatı Ursul, Suyun zatı 
Yaft, Toprağın zatı Zamir’dir. Bunlar arşın anasır-ı erbada dışlaşan melâikeleridir. Kendi 
varlıklarındaki bütünsel ilişkide arzın melâikeleri olan anasır-ı erba olarak dışlaşırlar. 
 
Ahirette aşikâr olacak ve var edici olan temel melâikelerden olarak arşı taşıyan diğer dört 
melâike ise; protonlar, nötronlar, elektronlar ve atomlardır. Bunların manevi isimleri şunlardır. 
Proton İsrafil’in zatıdır. Arştaki diğer manevi ismi ise “Yersebut’tur”. Nötron Cebrail’in zatıdır. 
Arştaki ışık melâikesi olarak manevi ismi “Feyz’dir”. Elektron Mikail’in zatıdır. Arştaki diğer 
manevi ismi ise “Yasef’tir”. Atom Azrail’in zatıdır. Arştaki manevi ismi “Soguul’dur”. Arşın en 
temel ve var edici enerji taneciği olan kuarklar ise “Refik-i Âlâ’dır”(yüce dostlar). Hz. Muhammed 
ise; nuraniyetiyle arşın melâikelerini içkin ve dışkın olarak kuşatıcılığında arş-ı âlâ olarak aklı 
küllinin kendisidir. Aklı küll olan arş-ı âlâya maneviyatta “An” makamı da denilir. 
 
Kur’an-ı Kerimde; “Rabbinin arşını sekiz melâike taşır” (Hakka 17) ayetinde geçen sekiz melâike 
ise; Yersebut, Feyz, Yasef, Soguul, Semi, Ursul, Yaft ve Zamir’dir. 
 
Hususen şunu belirmek yerinde olur; Yersebut Protonun bizzat kendisidir. İsrafil kendi 
boyutundaki zaman genişliği ile protonların bütünsellik hali olarak varlık bulduğu melâike 
mertebesidir. Misalli olarak şöyle örnekleyebiliriz. Her proton sanki İsrafil’in varlık hücreleridir. 
Aynı şekilde Feyz (Nötron) Cebrail’in, Yasef (Elektron) Mikail’in, Soguul (Atom) Azrail’in, Semi 
Hava’nın, Ursul Ateş’in, Yaft Su’yun ve Zamir Toprak’ın zatı durumunda bulunur. Bu sebepten 
dolayı bu sekiz melâike Yersebut, Feyz, Yasef, Soguul, Semi, Ursul, Yaft ve Zamir zati isimleri ile 
beraber de yad edilirler. 
 
Özel bir konu olduğu için, zat-ı kibriya nurlarıyla beraber en temel olan arşı oluşturan melâikeleri 
isimleri ile beraber sırasıyla irdelersek. 
 
İlk nötrinolar: Zatı kibriyanın ahadiyet nurlarıdır. Bu nurlara elif noktacıkları da denilebilir. Temel 
renkleri ile siyahtırlar. Titreşim hızlarına göre beyaz renkte de görünebilirler. Tamamıyla 
kayyumiyet üzeridirler. Potansiyel halleri şuur-u mutlak olarak saf diriliktir. 
 
Nötrinolar: Nur-u Ahmed nurlarıdır. Şuur-u mutlak düzeyinde saf diriliktirler. Bu nurlar alemleri 
var kılan, idare ve idame eden “Rabb’ül Alem-in” nurlarıdır. Bu nurlar Tanrı varlığında Tanrı 
varlığının, titreşimlerine göre en alacalı ve en parlak nurlarıdır. Birçok renkte titreşim düzeylerine 
göre görünebilirler. 
 
Kuarklar: Nötrinoların üç tanesinin sarmal zigzag prensibi içkinliğinde var kıldığı kuarklar, arşı 
oluşturan en temel nurlardır. Hz. Muhammed nuru dahi kuarklardandır. Tanrı’nın varlığına olan 



 54 

en üstün yakînliklerinden sebebiyet Refik-i Âlâdırlar. Arşı oluşturan birçok bozon dahi kuarklar 
düzeyinde vardır. 
 
Protonlar: hz. İsrafil’in zatı olan nurlardır. Proton üzerine daha önceki sayfalarda açıklama 
yapmıştık. En alt âlem içinde İsrafil’in sembolü olan kuş; Şahindir. 
 
Nötronlar: hz. Cebrail’in zatı olan nurlardır. Bu nurlar içinde daha önceki sayfalarda açıklama 
yapmıştık. En alt âlem içinde Cebrail’in sembolü olan kuş; Hüdhüd tür. 
 
Elektronlar: hz. Mikail’in zatı olan nurlardır. İhtiyaçlılıkları gideren rızk melâikesi olarak bilinir. 
Kimya biliminin kendisi elektronlar bilimidir. Elektronlar hz. Muhammed nuru olan yeşil nurdan, 
üç tane kuarktan var kılınmışlardır. En alt âlem içinde Mikail’in sembolü olan kuş; Serçedir. 
 
Atomlar: hz. Azrail’in zatı olan nurlardır. Her ne kadar ölüm melâikesi olarak bilinse de aslında 
varların varoluşluluğunun temel taşıdır. Canları nasıl alıyor diye akla bir soru gelirse eğer; insan 
tam öleceği sırada kalbin altından başlayan atomların elektromanyetik etkileşimi ile beraber 
atomlar düzeyinde kabz hadisesi gerçekleşir. Kalbin üzerinde bulunan ruh ağızdan dışarıya çıkar 
ve havadaki atomlar aracılığıyla elektromanyetik etkileşimle açılan kapıdan, ait olduğu ruhani 
âleme yani boyuta intikal eder. Böylece ölüm hadisesi gerçekleşir. Bu hadise kuarklar ve atomlar 
olarak her taneciğin kendi boyutundaki etkileşimi ile gerçekleşir. Hava atomlarında bu melâike 
tam bir gözetleyicidir. Atomların hepsi şuurlu olarak gören birer gözdürler. En alt âlem içinde 
Azrail’in sembolü olan kuş; Kartaldır. Ayrıca kendisini oluşturan melâikeler içkinliğinde kalem 
nuru olarak zikredilen nurun kendisidir. 
 
Pozitronlar: Protonları oluşturan en temel parçacıklardan olan üç tane krem nuru kuarktan var 
kılınmıştır. Pozitronun manevi ismi Samiryel’dir. En alt âlem içinde Samiryel’in sembolü olan kuş, 
krem nurlarına içkin olduğu için Şahindir. Lakin güvercin de Samiryel’in en alt âlemdeki nişanı 
olarak sembollerindendir. 
 
Anti proton, nötronun protona bürünmüş halidir. 
 
Fotonlar: foton özelliği gösteren melâikeleri daha önceki sayfalarda açıklamıştık. 
 
Taular: maneviyattaki isimleri sprialdir. 
 
Mezonlar: maneviyattaki isimleri spindir. 
 
Taularla mezonların üstlendiği görevler; enerji olarak nur tanecikleri yayılırken sürtünme 
kuvvetleri olan etkileşim kuvvetleriyle beraber sürtünme şiddetini arttırmak ve bunu da 
yaparlarken enerji akışının akışkanlığına, değişkenliğine, yayılım ve açılımına yön vermektir. 
 
Nötronda bulunan gluon; krem nuru olarak hz. Sıddık nurudur. Ayrıca hz. Sıddık nuru protonları 
bir arada tutan W bozon nurani taneciğidir. Z bozon ise Hz. Ali nurudur. Ayrıca Hz. Muhammed 
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nuru çekirdeğin kendisini de bir arada tutar. Ayrıca protonda bulunan gluon Hz. Muhammed 
nurudur. Daha önceki sayfalarda bunu açıklamıştık. 
 
Daha bunlar gibi arş-ı âlâ’yı oluşturan birçok Tanrı nuru vardır. Yukarıda renk olarak verdiğimiz 
enerji tanecikleri olarak nur renkleri, taneciklerin en temel renkleri olsa da tanecikler enerji 
yoğunluklarındaki titreşimlerine göre farklı renklerde de görünebilirler. 
 
Arşta etkileşim, elektromanyetik kuvvet olarak belirir. Her şey bu kuvvet içkinliğinde olup biter. 
 
İlk nötrinolar ve nötrinolardan itibaren noktadan noktaya dönüşüm prensibinde var olan bütün 
enerji tanecikleri kendilerini var eden bir üst boyuttaki enerji taneciklerinin kendisi ve onların 
yaydıkları kütlesiz olan boşluk enerjisi ile varlık bulurlar. Boşluk enerjisi olarak belirtmek 
istediğim kütlesiz enerji, hiçbir zaman kütle yeterliliğinde olarak bir enerji taneciği olmaz. Sadece 
enerji tanecikleri tarafından yayılır ve titreşimlerine göre geri emilir. Her enerji taneciğinin 
kütlesiz enerji yayıp geri emmesi bulunduğu boyuta göre farklı düzeydedir. Bu sebepten dolayı 
keşif ehli bir veli, her boyutta farklı bir düzeyde enerji taneciklerinin elektromanyetik 
etkileşimleri sebebiyle aydınlık bir ortam ile karşı karşıya kalır. 
 
Her boyutta o boyutun melâikeleri yani enerji tanecikleri eş düzeyde oldukları taneciklerle yek 
vucud olarak hareket ederler. Her boyuttaki enerji tanecikleri sarmal zigzag prensibinde olarak 
bulundukları boyutta, bir üst boyutta olan içkinlikleri ve zorunlu bağlılıkları ile üst boyutun 
kuşatıcılığı olan elektromanyetik ortamın kendisinde ve kendi varlık boyutlarında birbirileriyle 
etkileşimde ilişkide bulunurlarken hareket olarak akarlar. Bu da sanki bir alt boyutları 
yokmuşçasına gerçekleşir. 
 
Nötrinoların uzay manyetik ortamında özdek yoğunluklarını kendi boyutunda akarak geçip 
gitmesi yukarıda anlatılan sebepten dolayıdır. 
 
Her boyutta melâikeler, nokta olarak enerji taneciğiyken, eş düzeydeki tanecikleri ile etkileşimde 
ilişkide olarak sarmal zigzag prensibinde hareket etmeleri sebebi içkinliğinde kendi boyutlarında 
hareket hızları olan enerji akış hızına göre dalga davranışında bulunurlar. Bir taraftan bağlı 
oldukları manyetik ortamda tanecik olan, bir taraftan da birbirleriyle olan etkileşimlerinde kendi 
boyutlarında bütünsel olarak dalga davranışı gösteren tanecikler uzay manyetik ortamında alt ve 
üst boyutlarıyla beraber akarlar. 
 
Nötrinolar uzay manyetik ortamında bütünsel olan etkileşim birliğinde sarmal zigzag prensibinde 
olarak bir taraftan taneciktirler, bir taraftan da zorunlu olarak dalga davranışında bulunmuş 
olurlar. Kuarklar ve diğer boyutlardaki enerji tanecikleri de kendi boyutlarında varlık zamanlarına 
göre hem tanecik hem de zorunlu olarak dalga davranışında bulunmuş olurlar. Zaten sadece bir 
enerji taneciğin kendisi dahi sarmal zigzag sebebiyle hareket ederken yaydığı enerji ile beraber 
dalga davranışında seyir etmektedir. 
 
En üst boyuttan itibaren sarmal zigzag sebebiyle durum itibarı ile tanecik olan ve davranış itibarı 
ile de dalga olan enerji, boyuttan boyuta dalgalanışta olarak belirir. 
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Enerji boyutları; “O nur üstüne nurdur” (Nur 35) ayetinin sırrı olduğu gibi bir taraftan da 
mertebe mertebe saf tutan melâikeleri de, melâikelerin nurdan var kılınması sebebiyle mana 
içkinliğinde belirtmiş olur. 
 
Yukarıda belirttiğimiz nötrinolardan itibaren kuarklar, nötronlar, protonlar, elektronlar, atomlar 
vb. gibi enerji tanecikleri olan melâikeler, bütün varlık mertebelerin dillenişi olan Kur’an-ı 
Kerimde, “Sen yücelerden mi oldun” (Sad 75) ayetinde geçen yüceler (aliyy) olarak anılırlar. 
Onlar “illiyun” olarak da bilinir ve anılırlar. Tasavvuf öğretisindeki irfan zevkinde yüce divan 
melâikeleri olarak belirtilirler ve “Biz” lafsıyla Kur’an-ı kerimde hitap ederler.  
 
Hakikat ehli olmayan birçok kimse Kur’andaki “Biz” lafsını Tanrı’nın nezaketinden hitabı olarak 
bilirler. İşin aslı, bu hitabın “illiyun” denilen mertebenin makam sahipleri olan melâikelerin 
hitapları oluşudur. Bu da “Biz” lafsıyla hitap edenlerin Kur’an-ı kerimdeki sırlarıdır. Zaten Kur’an-ı 
kerimin Saffat suresinde, “Biz” hitabı ne demektir sorusunu soranlara cevap verilmiştir. “And 
olsun o kuvvetlere o saf dizip de duranlara” (Saffat süresi 1-2) ve “Bizden ise her birimiz için 
belirli bir makam vardır. Ve biz elbette biz o saf saf dizilenleriz ve biz elbette biz tesbih 
edenleriz” (Saffat süresi 164-165-166) 
 
Arş-ı âlâ’da en yüce illiyun makamında kuarklar bulunur. İlliyunun doruk noktası nötrinolardır. 
 
Cansız bildiklerimiz o melâikeler o kadar canlı ki bizler onlara, onların zaman genişliğine göre 
cansız olan, onların varlık verdiği varlarız desek yerinde olur. Kur’anda “Biz” ve çoğul tavır içeren 
hitaplarla varlık bulan birçok ayete bakılırsa eğer, ne demek istediğim çok net anlaşılacaktır. 
Örnek olarak şu ayetleri verebiliriz; 
 
“Bir sûre ki onu indirdik. Ve farz kıldık, hem içinde açık açık ayetler indirdik ki öğrenip 
tutarsınız” (Nur 1) 
 
“Biz insanı en güzel surette yarattık” (Tin 4) 
 
“Bununla beraber kim dünya sevabını isterse ona ondan veririz, kim de ahiret sevabını isterse 
ona da ondan veririz, şükredenlere ise muhakkak mükâfat vereceğiz” (Ali İmran 145) 
 
“Arza bir bakmadılar da mı, biz ondan her hoş çiftten ne kadar bitirmişiz” (Şuâra 7-9) 
 
“Bizde kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır” (Nisa 151) 
 
“O işaret olunan resuller, biz onların bazısını bazısından üstün kılmışızdır” (Bakara 253) 
 
Melâiklerin bulundukları boyutların zaman genişliğine kıyasen, bizim bulduğumuz boyutun 
zaman genişliği çok dar ve kısadır. Bizim normal zaman akışımızda yaşadığımız ve yaşayacağımız 
olay ve olgular, melâikelerin bulunduğu boyutların zaman genişliğine göre göz açıp kapayıncaya 
kadar biten veya bir olmuş bitmişten ibarettir. Kur’an-ı Kerim’in bir ayetinde; “Sizler yeryüzünde 
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aciz bırakıcı da değilsiniz” (Şûrâ 31) denilirken melâikeler, bu paragrafta anlatılanlar içkinliğinde 
kendi zaman genişliklerindeki varlık durumlarını da bu ayetin anlam içeriğinde betimlemişlerdir. 
Bu ayetin kendisinden, Tanrı’nın da aciz bırakılamayacağının anlaşılması gerekir. 
 
Bizim varlığımızı üst boyutlarımız var kıldığı için oradaki sonlanışı biz, en alt boyutta olan aşağı 
âlemde var olduğumuz an olarak yaşarız. Üst boyutlarımızda ise yaşadığımız an, olmuş bitmişten 
ibarettir. Her bir alt boyutta var olanlar, bir üst boyutta, o boyutun varlık etkileşimlerinin sonucu 
olarak var olurlar. Ve üst boyutun zaman genişliğinde, bir alt boyuttaki varlık durumları olmuş 
bitmişten ibaret olarak üst boyutun varlık içkinliğinde, üst boyutun içkin-dışkın prensibinde 
olarak kendi varlık dışlaşmasında hazır bulunmuş olur. Bir önceki derste anlatılan Tanrı varlığının 
Zatı olan uzay manyetik ortamında zamanların olmuş bitmişten ibaret olarak hazır bulunuşunun 
aklı da bu anlatılanlardan ibarettir. Bizler yaşarken, kendi yönlendirmelerimizle yaşayacağımız, 
ulaşacağımız geleceğimizi hazırladığımızı sanırız. Aslında her şeyin varlığı dahil olmak üzere her 
şey, mertebe sırasıyla varlığımızın evveli olan, üst boyutlardan bulunduğumuz alt boyuta doğru 
elektromanyetik etkileşimin sonucu olarak beliriştedir. Ve bu belirişin kendisinde bizler, 
evvelimiz olan üst boyutların zaman genişliğinde, yaşamadan önce hazır olan geleceğimizi var 
olduğumuz boyutta yaşarız. Zamanın psikolojik okunu anlatılanlarla birebir anlamak yerinde olur. 
Ve üst boyutlardaki çok büyük hızlar sebebiyle duyumsayamadığımız etkileşimlerde, 
değişimlerde olarak hiçbir zaman aynı kişi değilizdir. 
 
Bizlerin yaşadığı her olay ve olgu, üst boyutlarda hazırlanmış olarak elektromanyetik 
etkileşimlerin sonucunda duyumsadığımız niceliklerdir. Ve duyumsadığımız her ne ise; üst 
boyutun duyumsatmasından başka bir şey değildir. Ve biz dâhil olmak üzere duyumsatılan her 
şey, var olmak ve yok olmak arasında belirir. Bizlerin yaşadığı her olay ve olgu üst 
boyutlarımızda, olmuş bitmişten ibaret olduğu için; bizler üst boyutlardaki melâikelerin varlık 
hallerini elektromanyetik etkileşimin sonucu olarak yaşarız. Ve her olay ve olgu üst boyutun 
kendisinde olmuş bitmiş, alt boyutta ise üst boyutun iz düşümü olarak yaşanır. 
 
Melâikeler üzerinde varlık birliğinde olarak iş gören Tanrı’nın kendisidir. Bu sebepten dolayı 
melâikeleri Tanrı’nın varlığından ayrı tözler olarak görmemek gerekir. Bir ayeti kerime de “Hiç 
kuşkusuz güldüren de O’dur, ağlatan da O’dur” (Necm 43) buyurulur. Gülme ve ağlama 
tavırlarımız, en doğal özelliklerimiz olarak bir üst boyutumuzda melâikeler tarafından var edilir. 
Lakin melâikeler üzerinde varlığıyla şuur-u mutlak olarak iş gören Tanrı’dır. Bu sebepten dolayı 
ayette geçen “O’dur” hitabıyla, melâikeler üzerinde varlık birliğinde olarak, melâikeler üzerinden 
iş gören Tanrı işaret edilir. Bu ayette böylece yukarıda belirttiğimiz hadise tinsel bir biçimde 
anlam bulmuş olur. 
 
Melâikelerin yaratıcılık sıfatında bulunarak iş görüşlerini29 de yukarıdaki paragrafta anlatılan 
anlam içkinliğinde anlamak yerinde olur. Kur’an-ı Kerim de; “Biz göğü, yeri ve arasındakileri 

                                                 
29

 Burada kast edilen melâikeler, kuraklardan itibaren arşın melâikeleri olan protonlar, nötronlar vb gibi 
melâikelerdir. Ayrıca nötrinolar melâike-i aliyun’un doruk noktasıdır. Bu melâikeler Kur’an-ı Kerimde “Ey 
Musa haberin olsun Ben’im, Ben Rabbin” (Taha 11-12) ayetinde ve buna benzer ayetlerde “ben” hitabıyla 
varlıklarını anlamlandırmışlardır. Ayrıca nötrinolar “biz” hitabıyla da Kur’an da varlık tavrında bulunurlar. 
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boşuna, oyun olsun diye yaratmadık”(Enbiya 16) gibi birçok ayette “biz”ler olarak hitap eden 
melâikelerin yaratıcılık sıfatında bulunmalarını da bu şekilde anlamak yerinde olur. Bu 
beyanlarımdan kâinat kuvvetleri olan melâikelerden sebebiyet çok tanrıcılığın anlaşılmaması 
gerekir. Çünkü Tanrı varlığı ile tektir. Her mertebede de içkin ve dışkın prensibinde, hazır ve nazır 
olarak kendi varlık sıfatlarında seyir eden “tek hakikat”tir. 
 
Bu dersteki konumuz melâikeler olduğu için, hz. Mikail yani günümdeki bilim diliyle elektronların 
belirsizlik ilkesi denilen yanılgıyla belirlenmesini bir nebze açmak gerekir. 
 
Lakin belirsizlik ilkesinin yanılgı olduğunu idrak edebilmek için, bir enerji taneciğinin 
elektromanyetik etkileşim biçimleri ile dalga davranışı biçimlerini çok iyi bilmek gerekir. 
 
Ve bilinmelidir ki varlıkta belirsizlik yoktur. “Biz her şeyi bir ölçü üzeri yarattık” (Kamer 49) 
ayetinde belirtilen ölçünün, herşeyin matematiksel birer hesap üzeri oluştuğunu ve varlıkta 
belirdiğini anlamlandırdığını belirtmek gerekir. Varlıkta mademki belirsizlik yoktur; her şey bir 
ölçü üzeri oluşumda ve tavırdadır. Belirsizlik olarak belirleyeceğimiz her şey, aslında bizim 
bilgisizliğimizin sonucu sebebiyle belirsiz olarak belirlenecektir. 
 
Uzay manyetik ortamında ve uzay manyetik ortamında beliren her boyutta her şey 
elektromanyetik etkileşimde olarak varlık durumunda bulunur. Manyetik bir ortamda hareket 
etmenin zorunluğu sarmal zigzagdır. Sarmal zigzag sebebiyle varlar dalga davranışıyla 
bulundukları ortamda belirmiş olurlar. 
 
Elektromanyetik etkileşim ile dalga davranışı aslında aynı şeydir. Dalga davranışı, sarmal zigzag 
ile hareket ederek bulundukları manyetik ortamda akan enerji taneciklerinin elektromanyetik 
etkileşim biçimleridir. 
 
Elektromanyetik etkileşim ile dalga davranışı biçimleri:  
 
1) İlk nötrinolar ve nötrinolardan itibaren her boyutta var olan enerji tanecikleri tanecik 
durumlarıyla beraber uzay manyetik ortamında kütlesiz enerji yayar ve yayılan kütlesiz boşluk 
enerjisini30 kendi etraflarında dönüşleri ile beraber bir taraftan yayarlarken bir taraftan da 
emerek kabz ve bast titreşim hallerinde de bulunmuş olarak geri kendilerinde toplarlar. 
 
Elektromanyetik etkileşimin en temel yasası budur. 

                                                                                                                                                 
“Biz ona Tûr’un sağ tarafından seslendik” (Meryem 52) ayetini de buna örnek olarak verebiliriz. Lakin 
nötrinoların kendisi bizzat şuur-u mutlak düzeyinde olarak Tanrı varlığının nurlarıdır. Bu anlatımdan 
kuarklar, protonlar vb. gibi nurların Tanrı’nın nurları olmadığı anlaşılmamalıdır. Nur olarak bu 
melâikelerden Tanrı’nın kendisi, içkin ve dışkın prensibinde olarak dışlaşandır. Yani bu nurlar da 
nötrinolara içkin olarak Tanrı varlığının nurlarıdır. 
30

 Kütlesiz enerji olarak boşluk enerjisi derken elektromanyetik tayfın taneciği olan fotonları 
kastetmiyorum. Fotonlar her ne kadar günüm biliminde kütlesiz olarak kabul edilseler de aslında uzay 
manyetik ortamında yer kaplayan bir kütleleri vardır. 
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İlk nötrinolar ve nötrinolardan başlamak üzere bütün enerji tanecikleri bu prensip içkinliğinde 
varlık tavrı gösterirler. 
 
İlk nötrinolar ve nötrinolar enerji yayarak ve yaydıkları enerjiyi emerek etkileşimdedirler. Bu 
taneciklerin yaydıkları enerji kendi kütlelerinin karesi kadar bir alanda en şiddetli şekilde 
etkileşim gösterir. İlk nötrinolar ve nötrinolar birbirilerinden farklı nicelikte olarak, ilk nötrinolar 
kendileriyle, nötrinolar da kendileriyle eş düzeydeki tanecik niceliklerine göre aynı kütlelere 
sahip olarak her biri eş düzeyde var oldukları için noktacık olarak birbirilerine uzaklıkları, en 
şiddetli etkileşim alanlarının iki katı kadardır. Çünkü etkileşimde oldukları eş düzeydeki 
taneciklerinde etkileşim alanları aynı düzeydedir.  
 
Lakin kütleleri birbirinden farklı olan ve birbirileriyle etkileşimde olan tanecikler kütlelerinin 
karesi kadar olan etkileşim alanlarının toplamı kadar olan bir mesafede bulunarak birbirileriyle 
etkileşirler. Bu mesafe de bu taneciklerin en yakın düzeyde etkileşimde bulunacakları 
mesafedir31. 
 
İlk nötrinoların yaydığı enerji diğer taneciklere kıyasen belirlenemeyecek kadar azdır ve 
noktacıkların birbirine yakınlığı sebebiyle çok da kuvvetlidir. Sadece kara deliklerde, nötrinoların 
yaydığı enerjiden gene az olmakla beraber, daha fazla enerji yayarlar. 
 
Bu elektromanyetik etkileşim yasası sebebiyle her tanecik bulunduğu manyetik alanda yaydığı 
enerji ile bulunduğu ortamda sarmal zigzag prensibinde olarak akar. Bu yasada evvela enerji 
yayımı olduğu için, bu yasa ile beraber uzay manyetik ortamında etkileşim tavrı olarak önce itim, 
sonra da çekim belirmiş olur. 
 
Sarmal zigzag ilk nötrinolar ve nötrinolarda başlar ve bundan sonra var olacak her enerji 
taneciğinin zorunlu doğası olur. Ve ilk nötrino ve nötrinolardan sonra bütün enerji taneciklerinin 
elektromanyetik etkileşim biçimini belirler. Ve elektromanyetik etkileşim davranış biçimi olur. 
 
Bu birinci yasa ile beraber sarmal zigzag prensibi varlıkta belirdiği için, sarmal zigzag sebebiyle 
beliren dalga davranışını irdelemek yerinde olur. 
 
Dalga davranışı uzay manyetik ortamında dört biçimde belirir. Bunlar; 
1) Her taneciğin kendi boyutunda eş düzeyde olduğu taneciklerle elektromanyetik 
etkileşimde olarak bütünsellikte sarmal zigzag sebebiyle bütünsel dalga hareketlerinde 
bulunuşları. 
 
Bu dalga davranışında, her boyutta var olan tanecikler, iye oldukları bir üst boyuta içkin ve dışkın 
olarak eş düzeydeki taneciklerle bütünsellikte kendinde dalgalanan bir derya olarak uzay 
manyetik ortamında akarlar. 

                                                 
31

 Bu sebepten dolayı mikroskobik âlemde çarpışma olmaz. Sadece etkileşim düzeyinde tepki gösterme 
reaksiyonu belirir. Bu da melâikelerin zül celal-i vel’ikram sıfatında muhabbet etmeleridir. 
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Ama uzay manyetik ortamının tanecikleri olan ilk nötrinolar için bu söz konusu olmaz. Onlar; 
yukarısı-aşağısı, sağı-solu, içi-dışı olmayan olarak yanında hiç kimse bulunmayan şuursal 
derinlikte bir yere akmazlar. Sadece sonsuz bir dalga davranışında belirirler. Ama bu dalga 
davranışında boyutsal olarak her noktacık eş düzeyde olduğu için varlıksal hareketlilik olarak bu 
dalga davranışı, uzay manyetik ortamında belirmez. Uzay manyetik ortamı izotropunun en temel 
nedenlerinden biri de budur. 
 
Nötrinolar ise; kâinatın genişleme hızı doğrultusunda olarak uzay manyetik ortamında akarlar. 
 
2) Her tanecik bulunduğu manyetik ortamda bir doğrultuda akarken sarmal zigzag 
sebebiyle dalga davranışında belirişinin dalga hareketi. 
3) Bir tanecik, başka bir taneciğin etkileşim alanında yaydığı etkileşim enerjisiyle uyarıldığı 
zaman, kendisini bir üst boyutta oluşturan taneciklerin geniş açılım32 ile yayılarak, sarmal zigzag 
yaparak etkileşimlerinde yaydıkları kütlesiz enerjinin yoğunluğu sebebiyle, sadece bir enerji 
dalgası olarak belirmeleri ve tanecik durumlarının görünmemesi dalga hareketi. 
4) Bir taneciği oluşturan tanecikler birbirileriyle etkileşimdeyken başka bir taneciği var 
kılmak için ters simetrilerde olarak hareket tavrında bulunmak zorundadırlar. Ters simetrilerde 
hareket eden taneciklerin bulundukları boyutta oluşturdukları dalgalanım ters simetrilerde 
belirir. 
 
Ters simetrilerde hareket eden tanecikler bulundukları boyutta sarmal zigzag ile akarlarken ve 
ikinci şıktaki dalga davranışında seyir ederlerken, birbirileriyle olan etkileşimlerinde birbirilerinin 
etrafında, gene sarmal zigzagda olarak dönerler. Bu dönüş esnasında ters simetrilerde hareket 
etmelerinin sonucu olarak ve yayılım enerjilerinin kendi üzerlerinde daha kalıcı olmasıyla 
beraber yeni bir tanecik oluşturmuş olurlar. Tanecikler, ters simetride hareket ederek yayılım 
enerjileriyle beraber bütünsel dalga davranışında bulunurlarken; dalga davranışları, yeni oluşan 
taneciğin üzerinde belirmeden yeni taneciğin kendi boyutunda tanecik olarak gösterdiği dalga 
davranışı ikinci şıktaki dalga davranışı olarak taneciğin üzerinde belirir. 
 
Bu sarmal zigzaga örnek olarak; elektron ve proton taneciklerinin kuvvet etkileşimlerindeki 
ilişkilerini gösterebiliriz. Ayrıca gene bu dalga davranışında olarak kuarklarının elektromanyetik 
etkileşimleri ile varlık bulan proton ve nötronları örnek gösterebiliriz. Lakin tutucu kuvvetleri 
olan kuarkları (yani gluon) ile beraber proton ve nötronu var eden kuarklar, birbirileri etrafında 
dönmeden birbirilerine karşıt olarak ters simetrilerde dönerek, sarmal zigzag da bulunarak bir 
tanecik var kılmış olurlar. 
 
Bütün kainatın simetrisini oluşturan bu dalga davranışıdır. Kuarklardan itibaren kuarklar 
temeliyle var olan bütün tanecikler bu dalga davranışının sonucu olarak var olurlar. Kuarklardan 

                                                 
32

 Geniş açılım denilirken, bir taneciği oluşturan üst boyuttaki taneciklerin yaydıkları enerjinin yoğunluğu 
doğrultusunda sarmal zigzag yaparlarken birbirilerine olan etkileşim mesafelerinin, taneciğin tanecik 
durumundaki nicelik haline göre daha fazla olduğu anlaşılmalıdır. 
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itibaren her tanecik kendi içinde dalga davranışındadır. Kendi üst boyutundaki taneciklerin dalga 
davranışının sonucu olarak varlık bulmuş olurlar. 
 
Elektromanyetik tayfın foton denilen ışınları da bu dalga davranışında tek olarak değil, birçok 
fotonun başka bir foton grubuyla ters simetride etkileşimde olarak hareket tavrında 
bulunmasıyla etkileşimlerde bulunurlar. Lakin bu etkileşim sırasında foton grupları birbiri 
etraflarında dönmezler, biri birilerine girişirler. 
 
Bu dört temel dalga davranışında beliren dalga davranışı ilkeleri dört tanedir. 
1) frekans 
2) sarmal dönüş zigzagı 
3) taneciğin kat ettiği mesafe hızının dalgalanış mesafesi (dalga boyu uzunluğu) ve açtığı 
alan 
4) taneciğin bulunduğu boyutta sarmal zigzag ile dairesel döngüdeyken içsel olarak 
kapladığı alanın dalgalanışı. 
 
Ve bir tanecik bu dört ilke içkinliğinde dalga davranışında bulunur. Ve bulunduğu manyetik 
ortamı, kütlesinin karesi olan bir alandan itibaren karesiyle büyüyen bir etkileşim ile etkileyerek 
dalgalandırır. 
 
Farklı olarak yukarıdaki dört şıkkı şöyle de anlamlandırabiliriz. 
1) Frekans şiddetinde tanecik kendi varlık dalgalanışındadır ve gittiği istikameti de frekansı 
şiddetinde dalgalandırır. 
2) Taneciğin kendisi sarmal zigzag dönüşüyle, dalga boyu uzunluğu, dalga boyu şiddeti ve 
kendi varlığı ile de dalga davranışındadır. 
3) Taneciğin kat ettiği mesafe hızı doğrultusunda dışa büküm olarak kendi dalgalanış 
mesafesi (dalga boyu uzunluğu) ile açtığı alanda da dalgalanış olur. 
4) Tanecik sarmal zigzagda döngüsel hareketteyken bulunduğu boyutun manyetik ortamını, 
kuşattığı alan olarak içselliğinde dalgalandırır. 
 
Bu dalga davranış prensipleri içkinliğinde uzay manyetik ortamında en, boy, derinlik boyutları da 
belirmiş olur. Bu boyutlar dalga davranışının sonucu olarak belirmiş olurlar. Bu sebepten dolayı 
tanecik, her dalga davranışında dalga boyu uzunluğu, dalga boyu yüksekliği ve dalga boyu şiddeti 
ile bulunduğu boyutta sarmal zigzagla belirerek boyuta derinlik verir. Ve böylece mekân kavramı 
da mikroskobik âlemden itibaren ortaya çıkmış olur. 
 
Yukarıda anlatılan dört temel dalga davranışında bulunarak kuarklardan itibaren tanecikler 
birçok elektromanyetik etkileşim biçiminde bulunurlar. Bu elektromanyetik etkileşimler, 
elektromanyetiğin birinci yasası içkinliğinde belirirler. Bunlar, elektromanyetiğin birinci yasasıyla 
beraber şunlardır; 
 
2) “Taneciklerin itici kuvvet önde olarak bulundukları boyutta, bir üst boyutun içkinliğinde 
elektromanyetik etkileşim ile akmaları”. Bu elektromanyetik etkileşimde tanecikler, bulundukları 
boyutun bir birimi olarak ikinci şıktaki dalga davranışında bulunurlarken diğer taneciklerle itici 
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kuvvet öncelikli olarak etkileşimdelerken, birinci şıktaki dalga davranışında zorunlu belirmiş 
olurlar. 
 
3) “Taneciklerin bulundukları boyutta tutucu kuvvet olarak elektromanyetik etkileşimde 
bulunmaları”. 
 
Gluonlar, W bozonlar, Z bozonlar vb. gibi tutucu kuvvet önde olan tanecikler bu şıktaki 
elektromanyetik etkileşimde bulunurlar. 
 
Bu taneciklerin, kendilerini oluşturan bir üst boyuttaki taneciklerin geniş açılımda yayılarak 
sarmal zigzag ile dalga davranışı yaparlarken, üst boyuttaki taneciklerinin yayılım enerjilerinin 
yoğunluğu sebebiyle yerleri bellidir. Ve üçüncü şıktaki dalga davranışında bulunmaları sebebiyle 
tanecik durumunda belirmezler, tutucu kuvvet olarak elektromanyetik etkileşimde bulunurlar. 
Bu taneciklerde çok hızlı bir şekilde ışığın karesi hızla kabz-bast titreşimi olur. 
 
Mesela proton ve nötronları, W ve Z bozonları dışında bir arada tutan kuvvet hz. Muhammed 
nurudur demiştik. Bu nuru oluşturan üç tanecikten iki tanesi proton ve nötron etkileşiminden 
sebebiyet geniş açılımda çok hızlı açılarak yayılım enerjilerinin yoğunluğunda tavır sergilerken 
üçüncü tanecik, iki taneciğin yayılım enerjisi sebebiyle geride kalır. Böylece bu tanecikler kütlesiz 
enerjilermişçesine üçüncü şıktaki dalga davranışında bulunurlarken yerleri bellidir, lakin kütleleri 
ve açılım olarak yayılım hızları belirmez. Tanecik kendisini oluşturan taneciklerin geniş açılımda 
yayılmış durumu olarak taneciktir. Bu tanecikler aynı anda ışığın karesi (V2) hızında kabz tavrında 
tanecik olarak da belirirler. Gluon, W ve Z bozonlar da aynı şekilde dalga davranışı sergilerler33. 

 
Bu şekilde dalga davranışı sergileyen bütün tanecikler tam dalga davranışındayken etkileşimde 
bulundukları taneciklerin etkileşim alanlarında, onların etkileşim alan kuvveti olarak hiç 
yoklarmışçasına belirlenemeyebilirler de. 
 
Ayrıca yeri gelmişken şunu da belirtmek gerekir. Nötrinoların kendisi üçüncü şıktaki dalga 
davranışında yoğun yayılım enerjisinde bulunurlarsa eğer; günümde, varlıkları belirlenemeyen 
sanal tanecikler de denilen olguya sebebiyet verirler. Sanal tanecikler, birbirileriyle geniş 
açılımda etkileşimde bulunarak, üçüncü şıktaki gibi dalga davranışı gösteren nötrinoların 
kendileridir. 
 

                                                 
33

 Tutucu kuvvet olan kuarklar, yukarıda anlatılan dalga davranışında bulunurlarken elastiki bir tavırda 
olarak belirmiş olsalar da kuarkı oluşturan nötrinolar tanecik durumundadırlar. Bu sebepten dolayı tutucu 
kuarklar her ne kadar bu dalga davranışında elastiki gibi bir tavır sergileseler de tanecik durumları 
değişmez. 
Taneciklerin, tanecik durumunda hiç bir zaman elastiki bir davranış belirmez. Taneciklerin kendisini 
oluşturan taneciklerin enerji yoğunluğuyla beraber hareket hızları doğrultusunda yaydıkları enerji 
yoğunluğuna göre geniş açılımda yayılarak sarmal zigzag yapmaları sebebiyle elastiki dalga davranışı 
belirir. 
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Ayrıca şunu da belirtmek gerekir. Çekirdek füzyonu etkileşimi sırasında proton kaynaşması 
olurken bir üst boyuttaki kuarkların kendi boyutlarında ışığın karesi hızıyla akışına sebebiyet 
verilir. Bir üst boyut olan kuarkların boyutunda, kuarkları oluşturan nötrinoların geniş açılımda 
olarak üçüncü şıktaki dalga davranışında bulunmaları sebebiyle yüksek derecede enerjinin açığa 
çıkışıyla beraber, üçüncü şıktaki dalga davranışları sebebiyle kuark olarak belirmezler. Ve kendi 
boyutlarında yüksek derecede etkileşimlerindeki akışları alt boyutların kendisinde enerji açığa 
çıkışı olarak belirlenir. Bu anlattığım hadisenin kendisi kuarkların boyutunda termodinamiğin 
enerji korunumu yasasıyla birebir örtüşürken bir alt boyutta bu yasanın kendisini hiçe sayar. 
Lakin kuarkların boyutundaki akış, alt boyutundaki proton, nötron, elektron vb. gibi tanecikleri 
de uzay manyetik ortamında salınım olarak akıttığı için bu hadisede bir alt boyuttaki tanecikler 
belirlenirler. 
 
4) “Pozitif, negatif ve nötr olma durumlarına göre taneciklerin elektromanyetik etkileşimde 
bulunmaları”. 
 
Bu etkileşim biçimi üç nötrinonun birlikteliğinden oluşan kuarklarla başlar ve kuarkların 
birlikteliğinde oluşan bir alt boyuttaki diğer taneciklerde de görünür. 
 
Bu taneciklerin dalga davranışı dördüncü şıktaki dalga davranışı biçimi prensibi üzeri görünür. 
Lakin bu taneciklerin her biri diğer dalga davranışlarında da bulunabilirler. 
 
İki nötrino eşlenik olarak kendi boyutlarında sarmal zigzag ile akarlarken birbirilerine doğru 
olarak içe doğru sarmal zigzagda dalga davranışında bulunurlarken, yayılım enerjileri ile beraber 
kendilerinden dışa doğru sarmal zigzag yapan üçüncü bir nötrinoyu kendilerine doğru çekerler. 
İki nötrinoya doğru çekilen üçüncü tanecik, iki nötrinoyla sarmal zigzagda olarak yayılım 
enerjilerini emerek kenetlenir ve üç nötrino böylece negatif enerji yüklü sarmal zigzagda beliren 
bir kuark var ederler. 
 
İki nötrino eşlenik olarak dışa doğru sarmal zigzagda dalga davranışında bulunurlarken yayılım 
enerjileri ile beraber, bulundukları boyutta zorunlu olarak kendilerine doğru sarmal zigzag yapan 
üçüncü bir nötrinoyu iterler. İki nötrinonun ittiği üçüncü nötrino sarmal zigzagda olarak iki 
nötrinonun yayılım enerjisini emerken, iki nötrino da üçüncü nötrinonun yayılım enerjisini 
emmek zorunda olarak birbirilerine kenetlenirler. Ve pozitif yüklü sarmal zigzag da beliren bir 
kuark var ederler. 
 
Kuarkları var eden nötrinolar tutucu kuvvet etkileşiminde bulunan kuarkları da, daha önce 
anlattığımız üçüncü şıktaki dalga davranışında bulunmaları ile oluştururlar. Pozitif veya negatif 
enerji yüklü her kuark etkileşimde olduğu ortama göre tutucu kuark taneciği olarak da tavır 
gösterebilir. 
 
Nötrino boyutunda bütünsel dalga davranışında seyir eden nötrinolar, sarmal zigzag ile V2 
hızında uzay manyetik ortamında akarlarken birbirileriyle ters simetrilerde, sarmal zigzag yapmış 
olarak bir alt boyutları olan kuarklaşmaya doğru devinmiş olurlar. 
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Pozitif yüklü, negatif yüklü ve tutucu kuvvet olarak etkileşimleriyle beraber kuarklar, dışlaşma 
ilkesinde diğer tanecikleri de var ederek, bir alt boyutlarını da var etmiş olurlar34. 
 
En temel taneciklerden olan nötron ve proton üzerine açıklamalar yapmıştık. Bu sebepten dolayı 
en temel taneciklerden olan elektronun negatif yüklü enerji durumunu irdeleriz. Ve elektronu 
anti taneciği olan pozitronla beraber irdelemek gerekir. 
 
Elektronda, elektronu oluşturan iki negatif, bir de pozitif enerji yüklü hz. Muhammed nuru olan 
kuark bulunur. Pozitronda ise; ikisi pozitif, bir tanesi de negatif enerji yüklü hz. Sıddık nuru olan 
kuark bulunur. 
 
Elektrondaki iki negatif enerji yüklü tanecik birbirileriyle kendi üzerlerine doğru sarmal zigzag 
yaparak etkileşimdeyken birbirilerini iterler. Pozitif yüklü tanecik ise; bu etkileşimin kendisinde 
iki negatif yüklü taneciğin dengeleyici unsuru olarak, sarmal zigzagda yayılım enerjisiyle beraber 
V2 hızında, çekim kuvvetinde olarak iki tanecik ile kenetlenir. 

 
Elektronda negatif yüklü tanecikler içe doğru sarmal zigzag yaparlarken pozitif yüklü tanecik dışa 
doğru sarmal zigzag yapar. İki negatif yüklü tanecik ile bir pozitif yüklü tanecik birbirileri 
etrafında sarmal zigzagda dönerek, bulundukları boyutta akarlarken enerji yükü dengelenmiş 
negatif yüklü bir tanecik olan elektronu var kılmış olurlar. 
 
Pozitronda ise bu hadise tam tersi olan simetride gerçekleşir. İki pozitif enerji yüklü kuark ile bir 
negatif enerji yüklü kuark pozitronu var kılarlarken, iki pozitif enerji yüklü kuark dışa doğru 
sarmal zigzag yaparak birbirilerini iterlerken, elektronu oluşturan pozitif yüklü kuarkın ters 
yönünde, sarmal zigzag yapan negatif enerji yüklü kuark ile etkileşimde olarak kendilerine 
çekerlerken en yakın etkileşimde oldukları anda birbirilerini sıfırlayan güç olarak yayılım 
enerjileriyle beraber negatif enerji yüklü kuarkı iterler. Birbirilerinden itim kuvvetiyle 
ayrışırlarken de negatif enerji yüklü kuark taneciğini kendilerine doğru sarmal zigzagla çekerler. 
Böylece üçü kenetlenerek elektronun ters simetrisinde dönen, anti parçacığı olan pozitif enerji 
yükünde dengelenmiş pozitronu var kılarlar. 
 
Bir tanecikteki pozitif ve negatif enerji yükünü belirleyen olgu, taneciği oluşturan üst boyuttaki 
taneciklerin ters simetrilerindeki sarmal zigzag hareketleri ile, pozitif ve negatif enerji yüklü 
tanecik sayılarıdır. Ve pozitif ve negatif enerji yüklü tanecikler kendi varlıklarındaki zıt tavırlara 
da özdeş olarak belirirlerken, birbirilerinin zıttı olan tanecikler olarak da var kılınmış olurlar. 
 

                                                 
34 Kuarkları var eden nötrinolarda enerji yükü kuarklardan itibaren negatif ve pozitif enerji yükü olarak 

belirir. Her nötrino enerji yükü ile uzay manyetik ortamındaki en düşük pozitif yüklü noktacıklardır. İlk 
nötrinolar ise; nötrinoların kare kökü küçüklüğünde olarak sanki nötrinoların nötr yüklü noktacıkları gibi 
görünürler. Lakin ilk nötrinolardaki elektromanyetik kuvvet etkileşimi her ne kadar nötr gibi görünse de 
sonu olmayan etkileşim ortamında V

4
 hızındaki titreşimleri sebebiyle her şeyi var eden kuvvet olarak 

vardırlar. Ve nötrinolar, bu kuvvete kıyasen, bu kuvvetin varlığında sanki nötr enerji yüküne sahipmiş 
gibidirler.
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Daha önce proton ve nötronu anlatmıştık. Lakin belirtmek gerekir ki proton ve nötronda tutucu 
kuvvet olarak gluon denilen kuarklar bulunur. 
 
Protonun kendisi kuarklarının kendi üzerlerinden dışa doğru hareketi sebebiyle tutucu kuvvetiyle 
beraber pozitif yüklüdür. Nötronun kendisi ise kuarklarının kendi üzerlerine, içe doğru 
hareketleri sebebiyle tutucu kuvvetli kuarkı ile beraber nötr yüklü enerji seviyesinde belirir. 
Nötronun nötr olan enerji yükünü belirleyen faktör tutucu kuvveti haricinde dört tane kuarkı 
oluşudur da. 
 
Protonun pozitif enerji yüklü oluşu, en temel neden olarak özdeğin var oluşu içindir. Nötronun 
nötr enerji yüklü oluşunun en temel nedeni ise; ışığın var oluşu içindir. 
 
Arş-ı âlâ’daki en büyük kuvvet etkileşimini sağlayan melâikeler en temel tanecik olarak kuarklar 
ve kuarkların alt boyutları olarak beliren protonlar, nötronlar ve elektronlardır. Bu taneciklerin 
dördüncü şıktaki dalga davranışıyla beraber; pozitif, negatif, nötr enerji yükleriyle 
elektromanyetik etkileşimde oluşlarıyla beraber, boyut sırasıyla beraber bütün alemler var 
kılınmaya başlanır. 
 
Dördüncü şıktaki dalga davranışında olarak yukarıda belirtilen enerji tanecikleri elektromanyetik 
etkileşimde olarak atomlaşmayla beraber özdeği var kılmaya doğru devinirler. Ve özdeği var 
kılan en temel iki tanecik proton ve elektrondur. 
 
Dördüncü şıktaki dalga davranışında çok mühim olan, “Bir taneciğin kendi etrafında dönmesiyle 
beraber sarmal zigzagda olarak etkileşimde olduğu taneciğin de etrafında ona ters yönde olarak 
döndüğünü ve etrafında döndüğü taneciğin de sarmal zigzag hareket tavrında olarak kendisinin 
etrafında döndüğünü” özlü olarak belirtmiştik. 
 
Ayrıca her taneciğin bulunduğu boyutta kütlesinin karesi kadar bir alanı kütlesiz enerji yayımında 
olarak ve enerji emerek elektromanyetik etkileşimin birinci yasası içkinliğinde enerji yükünce 
etkileyerek etkileşimde olduğunu ve etkileşimde olduğu taneciğin de aynı biçimde kendisi gibi 
enerji yükünce etkileşimde olduğunu belirterek, iki taneciğin arasındaki manyetik alan olarak en 
yakın mesafenin, tanecik kütlelerinin karesi kadar olan ilk etkileşim alanlarının toplamı kadar 
olduğunu belirtmek yerinde olur. Bu da elektromanyetik etkileşim kuvvetinin birinci yasasının 
zorunlu belirimi olarak “etkileşim alan mesafesi ilkesi”dir. 
 
Lakin bu ilke nötronun etkileşimlerinde işlemez. Çünkü nötr haldeki nötronda enerji emme diğer 
taneciklerden farklıdır. Bir nötron başka bir tanecik ile etkileşimdeyken etkileşimde olduğu 
taneciğin en kuvvetli etkileşim alanı olan taneciğin kütlesinin karesi olan mesafeye kadar 
yakınlaşır. Ayrıca zıt yüklü parçacıklar aynı yönde olarak sarmal zigzag yaparlarsa eğer, 
birbirilerinin enerji yoğunluğu ile birbirilerini yok etmeden, birbirilerini kapatsalar da bu ilkeye 
uyma zorunlulukları vardır. Birbirilerine en yakın etkileşim mesafesinde bulunurlar. Bu anlattığım 
şey proton ve elektron için dahi geçerlidir. 
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İlk nötrinolar kendi aralarında ve nötrinolar da kendi aralarında eş düzeydeki nicelik 
durumlarında, bu ilke içkinliğinde etkileşim alan mesafeleri, eş düzeyde özdeş oldukları için 
aynıdır. Bundan dolayı kusursuz bir manyetik ortam olduklarını belirtmek yerinde olur. 
Kuarklarda aynı şekilde kusursuz manyetik bir ortamda yer yer varlık bulabilirler. 
 
Kusursuz olan ilk nötrinolar, nötrinolar ve kuarkların oluşturduğu bazı âlemler (sistemler), ayrıca 
foton düzeyindeki aynı frekans ve dalga boyuna sahip etkileşimlerde sarmal zigzag mesafe hızı 
aynı doğrultuda ve aynı olduğu için bütünsellikte, boyutsal dalga davranışı olarak mükemmel 
olan bir dalga davranışında manyetik alan olarak en kuvvetli etkileşim mesafeleri yukarıda 
belirtilen ilkeyle birebir örtüşür. 
 
Günüm biliminde elektronun, protonun etrafında spin dedikleri sarmal zigzag ile döndüğü bilinse 
de, protonun da elektron etrafında döndüğü bilinmez. 
 
Bir elektronlu hidrojen atomunu zihnimizde hayal ederek, anlatacaklarımı bilincimizde 
tasarlayarak anlamaya çalışmak yerinde olur. 
 
Elektronun kendisi kütlesinin karesi kadar olan en kuvvetli etkileşim alanıyla protonun kütlesinin 
karesi kadar olan en kuvvetli etkileşim alanının toplamı kadar birbirilerine en yakın 
elektromanyetik etkileşim mesafeleri vardır.  
 
Elektron ve protonun kütleleri doğrultusundaki en kuvvetli etkileşim mesafeleri kolayca 
hesaplanabilinir. Lakin elektron ve proton bulundukları boyutta sarmal zigzag ile akarlarken 
sarmal zigzag mesafe hızları birbirine ters orantıda olarak farklıdır. Bu sebepten dolayı elektron 
ve protonun en yakın elektromanyetik kuvvetli etkileşim alanlarının mesafesi eşittir: 
 
Elektronun dönencel hızı bölü protonun dönencel hızı eşittir hareket hızı farkındalığı. Hareket 
hızı farkındalığı taneciklerin yayılım enerjisinin oluşturdukları en yakın elektromanyetik etkileşim 
alanlarıyla doğru orantıda olarak ve doğru orantının sonucunda hareket hızı farkındalığıyla doğru 
orantıda, karesiyle büyüyen yayılım enerjisinin oluşturduğu elektromanyetik etkileşim alan 
mesafesinde, en yakın kuvvetli etkileşim mesafesinde tanecikler (proton ve elektron) bulunurlar. 
 
Yani; Elektronun kütlesinin karesi + protonun kütlesinin karesi = en yakın etkileşim mesafesi. 
 
Elektronun hareket hızı ÷ protonun hareket hızı = hareket hızı farkındalığı. 
 
(En yakın etkileşim mesafesi x hareket hızı farkındalığı)2, kütlesiz yayılım enerjisinin hareket hızı 
farkındalığı doğrultusunda karesiyle büyümüş olan etkileşim alan mesafesidir. 
 
Bu da bir elektronun proton etrafında sarmal zigzagla ters simetrilerde olarak dönebileceği en 
yakın etkileşim alanıdır. 
 
Elektron protonun etrafında dönerken, proton kendi etrafında sarmal zigzag içkinliğinde döner 
ve bulunduğu manyetik ortamda elektronla arasındaki hareket hızı farkındalığı sebebiyle 
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elektronun etrafında dönüşünü kendi etrafındaki bir tur dönüşüyle yapamaz. Proton, kütlesinin 
büyüklüğü ve hareket hızı doğrultusunda; elektrona kıyasen, bulunduğu manyetik ortamda daha 
geniş bir açıdan sarmal zigzagda akarak kendi ekseni etrafında döndüğü bir yörüngede seyir 
eder. Elektron ile proton ilişkisinde, proton kendi etrafındaki ilk dönencel yörüngesinde tam bir 
dönüşteyken elektron ile arasındaki etkileşim mesafesi belirir. Ve proton tam yedi dönüş 
sonucunda elektronla etkileşiminin sarmal zigzag döngüsünde, elektronu her döngüsünde ilk 
etkileşim mesafesinin, hareket hızı farkındalığı sebebiyle karesiyle dalga dalga büyüyen yayılım 
enerjisinin içine alarak, elektronun etrafında bir tur dönüşünü tamamlar. Bu dönüş esnasında 
proton ile elektron arasında dalga davranışı ile beraber karesiyle büyüyen ve büyüdükçe 
karesiyle de etkileşim gücü azalan yedi enerji seviyesi oluşur. Protonun elektron etrafında tam 
bir tur atması ve yedi enerji seviyesinin oluşması ile beraber, proton ile elektron arasındaki kütle 
ve hareket hızı farkındalığı ters doğrultuda olarak sıfırlanmışçasına nötr durumda olan bir atom 
meydana getirirler. Böylece hem elektron boyutu, hem de atom boyutu var kılınmış olur. Yedi 
enerji seviyeli olarak bir atomun varlığı, proton ve elektron ilişkisinin sonucudur. 
 
Lakin bu yedi enerji seviyesi, dünya atmosferi gibi veya bir kürenin üzerindeki katmanlar gibi 
anlaşılmamalıdır. Çünkü protonun kendisi hareket tavrı ile kendi ekseni etrafında dönerken; 
proton kendisini oluşturan ikili kollar gibi hareket eden kuarklarının hareket tavrı sebebiyle 
bulunduğu manyetik ortamda iki sarmal zigzag dalgası oluşturur. Proton bulunduğu manyetik 
ortamda oluşturduğu bu sarmal zigzag dalgasıyla beraber elektronla etkileşimdeyken atomun 
yedi enerji seviyesini var kılmış olur. Atomun yedi enerji seviyesi protonun oluşturduğu iki sarmal 
zigzag dalgası sebebiyle üst üste enerji katmanları gibi değil, dalgalanım sarmal olduğu için 
birbirine içkin dalgalanımlar olarak bükümlü enerji dalgalanımlarıdır. 
 
Anlattığım hadise iç boyutlarda bu şekilde gerçekleşirken, bize kıyasen dış göklerde olan dünya 
ile ay, dünya ile güneş arasında sarmal zigzag ile birbirilerinin etrafında dönmeleri sebebiyle 
benzer şekilde gerçekleşir. 

 
Bir atom çekirdeğinde proton sayısı ve nötron sayısı çok ise atomun da enerji seviyelerinde 
doğru orantıda olarak enerji artışı olur. Elektronun sayısı kıyasınca ters orantıda olarak atom 
enerji düzeyi nötrleşmeye doğru gider. 
 
Atomun enerji seviyeleri protonun hareket hızı doğrultusunda her an dalga davranışıyla belirir. 
Yedi enerji seviyesinin kuvvetli olarak en son etkileşim bölgesi atomun dış çeperi olarak belirir. 
Kararlı özdek atomlarının her enerji seviyesinde en az üç, en fazla altı tane elektron bulunma 
zorunluluğu vardır. 
 
Bir atoma içkin olan ve kendi boyutunda ona ve elektrona dışkın olan bir proton, her ne kadar bir 
elektronun etrafında dönmesi ile atomu var etmekte ise de, kendisi kendi boyutunda elektronun 
etrafında dönerek boyutlaşma ile beraber atom ve elektrona dışkın olarak onları kendi gök 
boyutunun içkinliğine alır, içkinliğinde barındırır. 
 
Dört büyük melâike olan; Proton (İsrafil), Nötron (Cebrail), Elektron (Mikail) ve Atom (Azrail)’un 
elektromanyetik etkileşim biçimleri birbirilerinden farklıdır. Bunları irdelersek: 
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Nötronun yaratılış ahlakı ile diğer taneciklerden farklı bir özelliği vardır. Bu özellik nötronun nötr 
olan enerji niceliğini belirlediği gibi, nötronun ışık ışını olma niceliğini de belirler. Nötronu 
oluşturan kuarklar, birbirilerinin doğrultusunda olarak içe dönen ters simetrilerde ve tutucu 
kuvvet kuarkı olan gluonu ile beraber diğer taneciklere kıyasen dışa doğru kütlesiz enerji 
vermekten daha çok, etkileşimde olduğu bütün taneciklerin yayılım enerjisi olan kütlesiz 
enerjilerini emerek kendinde toplar35. 
 
Nötronun kütlesi, kendi boyutunda normal hareket hızında diğer taneciklerin yaydığı kütlesiz 
enerjiyi emerken genişler. Kütlesi genişleyen nötronun kuarkları aldıkları enerji yükü sebebi ile 
birbirilerinden uzaklaşırlarken, nötronun tutucu kuvvet kuarkı uzaklaşan kuarkları üçüncü şıktaki 
dalga davranışı ile geri çekerek nötronun etkileşimde olduğu diğer taneciklerin yayılım enerjisini 
boşaltır. Bu esnada nötron, ışık ışını tepkimesinde olarak foton düzeyinde bulunduğu boyutta 
sarmal zigzag yapar. Bu da görmemizi sağlayan ışık ışınının oluşum biçimidir. Manyetosferden 
itibaren nötronlar, Güneşten gelen enerjiyi de alarak bulunduğumuz ortamı aydınlatırlar.  
 
Hafıza, zihin, anlayış bulma ve daha birçok özelliğimizin en temel nedeni nötronun 
elektromanyetik etkileşim biçimidir.  
 
Nötron, enerji emerek ve enerji vererek elektromanyetik etkileşimde bulunurken; nötronun 
etkileşim biçimi, nötron durumundayken (Cebrail çadırı) kapanmadır. Işık ışını fotonu 
durumundayken açılmadır. 
 
Nötronun girişimci olarak rahatlıkla sarmal zigzag ile hareket etmesinin en büyük nedeni, bir 
taraftan nötr iken bir taraftan da diğer enerji taneciklerine kıyasen çok fazla enerji emerek 
etkileşimde olduğu taneciğin kütlesinin karesi olan en kuvvetli etkileşim alanına kadar 
etkileşimde olduğu taneciğin enerjisini emmesidir. Böylece nötron etkileşimde olduğu taneciğin 
çok yakınına, başka bir taneciğin yakınlaşamayacağı kadar sokulabilir.  
 
Yeri gelmişken, en başta belirttiğimiz “Belirsizlik İlkesi”ni de anlamlandırmak yerinde olur.  
 
Nötron ile bir elektronun yeri ve kütlesi bulunmaya çalışılır. Nötron elektron çarpışması esnasında 
aslında çarpışma olmaz. Çünkü kâinatta çarpışma yoktur36. Sadece en yakın etkileşim 
mesafelerinde taneciklerin etki ve tepkileri vardır. Bir elektronun kütlesi ve hızı, bulunduğu yer ile 
beraber bulunmaya çalışılırken, nötron aldığı enerji yüküyle beraber iç kuarklarının geniş dalga 
hareketinde bulunmaları sebebiyle genişler. Bu nötron genişlemesidir. Nötron genişlemesiyle 
beraber elektronla çarpışma dedikleri etkileşime girdiği esnada, nötron elektronun negatif yüklü 
enerji yükünü emerek kendine çeker. Bu da nötronun yanına elektronun en kısa etkileşim 
alanında olarak yakınlaşmasını sağlar. Ve elektron bu etkileşim mesafesinde nötronun etrafında 
sarmal zigzag yapar. Elektron nötronun yanındadır. Bu esnada nötronun elektronu kendi varlığı 

                                                 
35

 Nötron daha önceki sayfalarda belirttiğimiz gibi çekirdekte protonla etkileşimdeyken kısmen az 
miktarda enerji de salar. Bu da bazı hususi durumlarda gerçekleşir. 
36

Çarpışma kelimesinin, maneviyata çok kaba gelen bir anlam içerdiğini hususen belirtmek yerinde olur. 
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etrafında kapatmasıyla beraber nötronla elektron birlermişçesine sarmal zigzagda hareket 
ederler. Bu sebepten dolayı elektronun ne yeri, ne de kütle ve hızı (momenti) belirlenebilir. 
Sadece günüm bilimi, çarpışma esnasında beliren etkileşim şiddetine göre elektronun 
momentinin ve yerinin kesinsizlik durumu sebebi ile olasılık hesaplarına göre tahmin ederler. 
Hiçbir zaman yeri şurasıdır ve momenti şu kadardır diyemezler. Çünkü elektron ve nötron o 
esnada beraberdirler. Yüz yıla yakın bir zamandan bu yana günüm bilimi, olasılık ve kesinsizlik 
denilen nicelik durumu üzeri, belirsizlik ilkesinde karar kılmıştır. 
 
Proton kendi varlık boyutunda uzay manyetik ortamında akarken, elektronla beraber 
oluşturduğu yedi enerji seviyesinde, protonla elektronun oluşturduğu enerji seviyelerinin 
yoğunluğuna göre ve devamlı hareket edilmesi sebebi ile dalga davranışı görünür. Enerji 
seviyelerinin yoğunluğu ve dalga şiddetlerine göre Protonun elektromanyetik etkileşim biçimi 
etkileşimde olduğu taneciğin enerji yüküne göre itim ve çekim olarak belirir. 
 
Protonun üzerinde beliren itim ve çekim elektromanyetik etkileşim biçiminin temel nedenini bir 
nebze irdelersek: Proton, nötronun ışık ışını düzeyinde enerji yayımında bulunduğu esnada 
nötrondan yayılan enerjiyi emerek yoğunlaşır. Proton enerji emerken etkileşimde olduğu 
tanecikleri kendine doğru çeker. Proton, nötron enerji emme durumundayken yoğunlaştığı 
pozitif enerji yükü ile kendini oluşturan dört kuarkın ikili kollar şeklinde dizilmesi sebebiyle 
bulunduğu manyetik ortamı iki sarmal dalgalandırış durumunda olarak büker. Bu esnada proton 
etkileşimde olduğu tanecikleri iter. Ve böylece protonun elektromanyetik etkileşim biçimi çekim 
ve itim olarak belirmiş olur. Proton sadece nötrondan emdiği enerji ile beraber itim ve çekimde 
bulunmaz. Ayrıca bir makas olduğu için üst boyutundan salınan nötrinolarla da enerji salınımında 
bulunarak kendi etrafından dönerken itim ve çekim elektromanyetik etkileşim biçiminde 
bulunur. Bu elektromanyetik etkileşim sebebi ile proton, kütlesel cisimlerin manyetik alan 
kutuplarını da var kılmakla sorumludur. 
 
Elektron bir atomun enerji seviyelerinde bulunurken, bir taraftan negatif enerji yükü ile atomun 
oluşmasını sağlar bir taraftan da atomlar arası etkileşimde atomları en yakın etkileşim alanlarına 
göre bir arada tutan ve atomların birbirilerinden uzaklaşmasını sağlayan olarak atomdan atoma, 
atomun enerji seviyelerinin enerji yoğunluğu ve dalga şiddetine göre sarmal zigzagda olarak 
salınımı ile kimyasal bağları kuran elektromanyetik etkileşim biçiminde görünür.  
 
Elektronun kendisi sarmal zigzag prensibi ile etkileşimde olduğu tanecik ile sarmal zigzagının 
titreşim hızı ve titreşimine göre atomdan atoma yine sarmal zigzag ile salınımdadır. Lakin 
elektron bu salınım esnasında elektronlar arası dalga davranışında olarak varlık tavrındadır.  
 
Elektronun kendi üzerinde de dört tane elektromanyetik etkileşim biçimi vardır. Bunlar;  
 
1) Elektronun enerji yükü az iken kuarklarının en yakın etkileşim mesafelerinde bulunmaları 
ile kabzda olarak tanecik durumunda oluşu. 
2) Elektronun enerji yükü fazlalaşınca kendisini oluşturan kuarkların, geniş açılımda bastta 
bulunmuş olarak daha önceki sayfalarda dalga davranış biçimleri olarak anlattığımız üçüncü 
şıktaki dalga davranışında bulunuşu. 
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3) Elektron kendisi üzerinde birinci şıktaki etkileşimi ile beraber, etkileşimde olduğu tanecik 
ile tanecik durumunda olarak sarmal zigzag ile etkileşimdedir. 
4) Elektron kendisi üzerinde ikinci şıktaki etkileşimi ile beraber, kendi üzerinde dalga 
davranışındaki titreşimi ile renkten renge girme özelliğine sahiptir. Ve kendi üzerinde dalga 
davranışında bulunurken titreşim hızı ile beraber diğer tanecikler ile etkileşimde olur. 
 
Elektron bağlı olduğu atomun enerji seviyesinde sarmal zigzagda dönerken, yukarıda anlatılan 
elektromanyetik etkileşim biçimleriyle iyonik, kovalent ve metalik bağlar olmak üzere üç 
kimyasal bağ biçimi ile diğer atomların enerji seviyelerinde salınımda olur. Bu da atomlar arası 
elektromanyetik etkileşim kuvveti olarak moleküllerin oluşmasını sağlar. 
 
Ehli zevk için hususen şunu da belirtmek yerinde olur. Hz. Osman ruhaniyeti düzeyindeki makamı 
ile yıldızlar göğünde (yıldız felekleri) açılan ve elektromanyetik etkileşim ile yayılan bilgilerin, 
atomlar düzeyinde kimyasal bağların kurulması noktasında dışlaştırma görevinde seyir eder. Hz. 
Ömer ise; ruhaniyeti düzeyindeki makamı ile moleküler düzeyde olan varlık bilgi dışlaşmasını, 
ters simetrilerde bağlar kurarak, suretler âlemine dışlaştıran görevde seyir eder. Ayrıca sıfatlar 
âlemindeki canlılık da buna dahildir. 
 
Atom, protonun ve elektronun oluşturduğu enerji seviyeleriyle beraber, protonun bulunduğu 
manyetik ortamda akması sebebi ile her an kütlesiz enerji yayar. Ve atom, diğer taneciklere 
kıyasen yaydığı kütlesiz enerjinin fazlalığı ile beraber atomlar arası etkileşim alanının 
genişlemesini sağlar. Böylece atom, atomlar arası genişleyen etkileşim alanında daha rahat ve 
hızlı sarmal zigzagda bulunarak ve elektronların atomlar arası etkileşimi ile beraber görüngülerin 
oluşmasının en temel varlık nedenselliği olur. 
 
Atom, kendisini oluşturan melâikelere içkin olarak Kur’an-ı Kerimde “Nun, Kaleme ve sıra sıra 
yazıp dizdiklerine and olsun ki” (Kalem “Nun” 1) ayetinin sırrı içkinliğinde kalem olarak yâd 
edilir. Lakin kalemi sadece atom olarak da anlamamak gerekir. Protonlar, nötronlar, 
elektronlarda kalemin nurlarındandır. 
 
Levh-i Mahfuz’dan itibaren protonların, nötronların, elektronların ve atomların elektromanyetik 
etkileşim biçimleri ile boyuttan boyuta etkileşimde olarak moleküler düzeydeki oluşumlarla 
beraber en alt boyut olan alem-i sâfilin (aşağı alem) var kılınmış olunur. 
 
Uzay manyetik ortamının kendisi de dâhil olmak üzere, uzay manyetik ortamında kuarklar 
dâhilinde dört büyük melâike (protonlar, nötronlar, elektronlar ve atomlar) ile beraber birleşik 
alan kuvvetleri de belirmiş olur. 
 
Eğer, özdek düzeyinde bir ortamdan bahsediliyorsa, bu ortam, uzay manyetik ortamında proton, 
nötron, elektron ve atom ile varlık buluyordur. Bu sebepten dolayı hz. İsrafil, hz. Cebrail, hz. 
Mikail ve hz. Azrail mekân olarak kendi boyutlarından itibaren alt boyutlarını var kılan dört 
büyük melâike olarak her yerde bulunurlar. Cennetler ve cehennemler de buna dâhildir.  
 



 71 

Bu melâikeler arasında çok ilginç zıt durumlar vardır. Zaten zıt durumları sebebi ile aşağı alemleri 
var kılarlar. Mesela proton pozitif enerji yüküne, elektron ise negatif enerji yüküne sahiptir. 
Nötron enerji yükünde nötrdür; atom ise kendisini oluşturan tanecik enerji değerlerine göre 
nötrleşmeye doğru varlık bulma durumundadır. 
 
Proton genelde kuvvetli yayılım enerjisinde enerji yayar, nötron ise yayılım enerjisi emer. Atom 
nötrleşmeye meyilli nicelik hali ile enerji yayımındadır, nötron ise biraz önce belirttiğimiz gibi 
enerji emme durumunda bulunur. Bu zıt durumlar, bu taneciklerin en genel varlık durumlarıdır. 
Nötronun kendisi de ışık ışını düzeyinde enerji yayar, protonun kendisi de enerji emer. Bir yanlış 
anlaşılma olmaması için bunu da belirtmek yerinde olur. 
 
Dört büyük melâike olarak İsrafil’in, Cebrail’in, Mikail’in ve Azrail’in varlık buldukları boyuttaki 
varlık halleri ile sorumlu oldukları birçok görevleri vardır. Ve bu görevlerinin kendisinde, varlık 
verdikleri mertebe düzeylerine bir taraftan varlık verirlerken, bir taraftan da verdikleri varlık 
durumunu geri alabilme özelliğini de zıtların özdeşliği prensibinde tavır sergilemiş olarak 
üzerlerinde bulundururlar37. Mesela, İsrafil diğer melâikelerden daha çok, özdeğin var 
olmasından sorumluyken, bir taraftan da özdeğin yok olmasıyla da görevlidir. Cebrail feyz 
vermekle sorumluyken, feyz vermeyebilir. Mikail rızk veren olduğu gibi, rızkı alandır. Azrail ruhu 
bedende tutandır ve ruhu bedenden çıkarandır. 
 
Ayrıca şunu da belirtmek gerekir. Proton, elektron ve nötron kendilerini oluşturan kuarkların, en 
yakın etkileşim mesafelerinde bulunarak hareket etmeleri ile elektromanyetik tayfın foton 
dedikleri ışınlar düzeyinde de görünebilirler. Kızıl ötesi ışıma düzeyinde atomların da bulunduğu 
görünür. 
 
Özdeklere renk veren, proton ile elektronların ilişkileridir. Lakin özdeğe renk verme noktasında 
elektron en büyük görevi üstlenir. Bizler ise özdeğin renklerini nötronun kendisiyle, onun kendi 
boyutundaki elektron ve protonla etkileşiminin sonucu olarak duyumsarız. 
 
Melâikeler dersinde ehli zevk için, hz. Cebrail ile hz. Mikail’in on bin senede bir saatlik yer 
değiştirdiğini de belirtmek isterim. Bu yer değiştirme esnasında âleme yayılan füyûzat diğer 
zamanlara kıyasen çok daha hızlıdır. Bunun içindir ki on bin senede bir gelen zatlar Hakka olan 
seyr-ü seferlerini çok hızlı tamamlarlar. 
 
Boyutlar anlaşılmadığı sürece kuantum düzeyinde etkileşimlerin insanlar tarafından hiç bir 
zaman anlaşılamayacağı kanaatindeyim. Boyutlar konusunu daha değişik bir açıdan anlamak 
adına fotoelektrik denilen hadiseyi irdelemek gerekir. Günümde fotoelektrik olayında, bir foton 
özdeğe çarptığı zaman ondan elektron salınımını sağlar denilmektedir. Lakin foton düzeyinde 
elektromanyetik etkileşimde olarak bir tanecik elektron veyahut da kütlesiz enerji salınımdayken 
hiçbir zaman dışarıdan gelecek olan foton aracılığıyla bu olay gerçekleşmez. Bunu anlamak adına 
örnek olarak; ışık ışını da olan nötronu gösterebiliriz. Nötron, kendi varlık boyutunda bir taraftan 
sarmal zigzag ile hareket ederken bir taraftan da bütün nötronlar kendi boyutlarında bütünsel 
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 Zıtların özdeşliği konusu, Sonsuzdan Uzanan El kitapçık serisinde genel açıklamalarıyla bulunabilinir. 
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dalga davranışındadırlar. Ve kendi boyutundan başlayarak nötronun kendisi ışık ışını 
tavrındayken bir elektronu dışarıdan etkilemez. Elektrona kıyasen bir iç boyut olan üst boyutta 
bütünsel dalga davranışındayken, ışık ışını düzeyinde etkileşimde bulunduğu yerde elektronun 
kendisini iç boyuttan dış boyut olarak bir alt boyuta doğru etkilemiş olur. Ve elektronun kendisini 
fotoelektrik düzeyinde de etkileyebilir. Yani elektron dışardan gelen bir fotonla değil, bir üst 
boyutunun kuvvet etkileşimi sebebiyle sanki dışarıya doğruymuşçasına salınımda olur. Bu kadar 
anlatım aslında boyutlar olarak belirtmek istediğim varlık durumunu anlamlandırmak adına 
yeterlidir. Her boyutta var olan, o boyutta bulunan enerji tanecikleridir. Her enerji taneciği kendi 
boyutunda kendidir. Bir üst boyutta bulunan taneciklerin bütünsel etkileşiminin dışlaşması 
olarak bir alt boyut var kılınır.38 
 
Önceki sayfalarda “protondan nötrino salınımı olur” dediğim olayda dahi, nötrinolar kendi 
boyutlarında elektromanyetik etkileşimdedirler. Nötrinoların kendi boyutlarında ters simetride 
olarak surdan geçmeleri sebebi ile protondan salınımda oldukları görünür. Aslında nötrinolar 
kendi varlık boyutlarında ters simetrilerde elektromanyetik etkileşimde bulunarak bir alt 
boyutlarında dışlaşmış olarak belirmişlerdir. 
 
Her alt boyut bir üst boyutun iz düşümü gibidir. Bu sebepten dolayı en alt boyut olan âlem-i 
sâfiline (aşağı âlem) maneviyatta “gölgeler vadisi” de denir. 
 
İlk nötrinoların bulunduğu boyut hariç olmak üzere39 her boyut bir alt boyuta göre taneciklerin 
birbirilerine daha yakın olması ile kuvvetli elektromanyetik etkileşim sebebiyle daha aydınlıktır. 
Bu sebepten dolayı âlem-i sâfilin en alt boyut olduğu için, en karanlık boyut olarak, kendisine 
âlem-i zulmet de denilir. 
 
Ne zaman boyutlar anlaşılır o zaman insanlık mikro evreni ve kendinin bulunduğu makro evreni 
tanımaya başlar. Ve bir de bakar ki mikro evrendir; külli olarak kuşatıcı olan ve makro evreni 
kendinde, ona içkin ve dışkın olarak barındıran. 
 
Mikro evren düzeyinde üst boyutların zaman genişliğinde makro evren, derya yanındaki damla 
misali gibidir. Bu anlayış içkinliğinde şunu söyleyebiliriz. Makro evren mikro evrenden dışlaşan 
olarak mikro evrenin zaman genişliğinde aslında mikro evren olur. Mikro evren olarak bildiğimiz 
üst boyutlar ise; etkileşim alanları genişliği sebebiyle makro evrenin kendisidir40. 
 
Eğer mikro evrende hz. İsrafil’in zatı olan protonu gözümüzle görecek olsak, O bizim için mikro 
evrende olmuş olurdu. Lakin mikro evrendeki zaman genişliği ile beraber hz. İsrafil bütün 
tanecikleri ile yek vucud olarak kendi boyutundan bize içkinken bize dışkın olarak baksa, O’nun 
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 Boyutlardan, günümde belirtilen paralel evrenler, kesişen evrenler gibi kavramlar anlaşılmamalıdır; 
kitabın bütünselliği içinde kullanılan boyut kavramı anlaşılmalıdır. 
39

 İlk nötrinoların boyutuna nötrinolar da dahildir. Lakin ilk nötrinolar, paragraftaki alem-i zulmet’in 
anlaşılması adına, diğer boyutlardan hariç olarak zikredilmiştir. 
40

 Konumuzu anlamlandırmak için makro ve mikro evren ayrışımı yaparak anlatımda bulunsak da, mikro ve 
makro evren aslında birdir. 
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varlığı karşısında biz mikro düzeydeki varlıklar oluruz. Ehli iman için şunu belirtmek yerinde olur. 
Bu söylediğim Hak sözdür. Gerçekten de melâikelerin kendi zaman genişliklerinde insana 
bakışları böyledir41 
 
Melâikeler (kuvvetler) dersinde anlatır olduğum anlamlar içkinliğinde, boyut olarak var olan her 
ortamın aslında bir elektromanyetik ortam olduğunu belirtmek yerinde olur. 
 
Melâikeler dersinde Kur’an-ı Kerime hizmet olması adına şunu da belirtmek yerinde olur. Bazı 
ayetlerde “bilelim” kavramı geçer. Örnek olarak şu ayetleri verebiliriz; “Sizi deneyeceğiz ta ki 
bilelim” (Muhammed 31) ve “Sonrada onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri 
gayeyi daha iyi hesap etmiş olduğunu bilelim” (Kehf 12). Bu Kur’an hitabında "bilelim" kavramı 
mealen kullanıldığı için birçok kişi tarafından; Tanrı bilmiyor, bilmek istiyor gibi yanlış bir yorum 
yapılabilinir. Kur’an bütün varlık mertebelerinin anlam bulduğu dışlaşma mertebesidir. Bu ayet-i 
kerimeler de, kendi zaman genişlikleri doğrultusunda etkileşimlerde olarak iş gören melâikeler 
hitaptadır. Tanrı zatında, kendisinin zaman genişliği boyutunda var ettiği bütün boyutlara ve 
zamanlara içkin ve dışkın olarak kuşatıcılığında her şeyi bilir. Bu konuyu anlamlandırmak adına; 
“O her şeyi çok iyi bilir” (Bakara 29) ayet-i kerimesini belirtmek yeterlidir. 
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 Burada hususen yeri gelmişken şunu da belirtmek yerinde olur. Daha önceki Kendinden Kendine ve 
Sonsuzdan Uzanan El kitapçık serilerinde “Dünya İnsan-ı kâmilin yanında bir damla kadardır” gibi bir 
beyanda bulunmuştuk. İnsan manevi terbiye ile ruhani etkileşim kuvvetlerini güçlendirirse ve Tanrı varlığı 
nurlarıyla da nurlanırsa mikroskobik evrende ruhani etkileşim alanı, dünyanın yanında bir damla kadar 
kalacağı boyuta kadar ulaşabilir. Bu da veliyullahların üzerlerinde bulunan ruhani kuvvet etkileşim alanları 
olarak ruhani vucudlarıdır. Bu da veliyullahlara Cenab-ı Hakkın lütufudur. Söylediğim bu söz de haktır. Ve 
böyle ruhani bir meziyete sahip olan zatlar için makro düzeyde bilinen dünya mikro düzeyde görünür ve 
belirlenir. İnsanın ruhani etkileşim alanı, Cenab-ı Hakkın nurlarıyla nurlanan insanın boyutsal olarak üst 
boyutlarda varlık bulduğu mertebeler kıyasınca biraz önce belirttiğimizden çok daha büyük veya küçük 
olabilir. 
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DERS 7: 

“Suretsiz Olmaz” İlkesi ve Kıyamet, Cennet ve Cehennem 
 

Tanrı kendi varlığında var ettiği her vara, var olduğu boyut ortamı içinde varın enerji yoğunluğu 
olarak en son etkileşim alanı doğrultusunda suret olarak biçim verir. Bu da Tanrı’nın bilinmeklik 
iradesi doğrultusunda varlığının bilinmesini murad ettiği için, hitap-muhatap ilişkisinde Tanrı’nın, 
var ettiği var ile var ettiği vara içkin ve dışkın olarak kuşatıcılığında muhabbette bulunmasının 
tavrıdır. 
 
Yukarıda anlatılan tinsel ilke içkinliğinde belirtmek gerekir ki, her boyutta var olan her varın, 
bulunduğu boyuttaki zaman genişliğine göre enerji yoğunluğu olarak etkileşim alanıyla beraber 
bir sureti vardır. 
 
Hz. Muhammed efendimiz atmosfer katı olan yedi göğü geçerken, bir taraftan da boyutsal olarak 
iç gök katlarının da etkileşimleri üzeri, her gök katında farklı boyutta ve biçimde olan varlık 
durumlarıyla karşılaştı. Her kattaki elektromanyetik etkileşim yoğunluğuna göre hz. Muhammed 
efendimiz hem peygamber ruhaniyetleriyle insan biçiminde sohbet etmiştir, hem de bundan 
önceki derste anlattığımız melâikeleri yaratıldıkları suret biçimleri ile görmüştür. 
 
Miraç hadisesinden haber veren hz. Muhammed’in; kanatlı melâikeler gördüğünü beyan etmesi, 
bu sebepten dolayıdır. Mesela hz. Muhammed, Kur’an-ı Kerimde “Sıdre-ül Münteha”42 olarak 
belirtilen dünyanın son gök katı olan manyetosfer atmosfer katını geçerken, hz. Cebrail’i enerji 
yoğunluğu ve etkileşim alanıyla beraber bulunduğu zaman genişliğindeki varlık durumuna göre 
(nötronların bütünsel dalga davranışının sonucu olarak), kanatlı bir melâike olarak görmüştür. 
Bunu da hadis-i şeriflerinde beyan etmiştir. 
 
Surette biçim bulmak her boyutta, o boyutun zaman genişliğinin ve elektromanyetik etkileşim 
yoğunluğu ve biçimlerine göre hitap-muhatap ilişkisinin sonucudur. Bu sebepten dolayı 
tasavvufta uruç, yani yükseliş denilen manevi dalınçlarda veliyullah, varlık biçimleriyle birçok 
yaratılan varlıklar görebilirler. Yer katlarının elektromanyetik etkileşimlerine göre de birçok varlık 
yaratılmıştır. Derin dalınçlar esnasında birçok veli suret biçimleri farklı olan varlıklar 
görmüşlerdir. Bunları da kitaplarında beyan etmişlerdir43. 
 
Var oldukları boyutun zaman genişliğinde birçok surette yaratılan melâikeler vardır. Seyran ehli 
için değil, ama seyran ehli olmayanlar için bir kaç örnek verebiliriz. Cennetin koruyucusu olan 
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Sıdre-ül münteha tasavvufta aşılması gereken bir mertebe olarak da insan bilincinin ben olmaklığına 
yorumlanır. Ve ben olmaklıktaki bu mertebeden külli ben olan Tanrıya rücu edilmesi gerektiği belirtilir. 
Hususen Kur’ana hizmet olması adına şunu da belirtmek gerekir. Kur’an da bahsi geçen Beyt-ül Mamur 
(imar edilmiş ev) manyetosfer deki elektromanyetik etkileşimleriyle beraber dünyanın varlık bulduğu 
makam halidir. Aynı zamanda tasavvuf öğretisindeki irfan anlayışında Beyt-ül Mamur’dan kast edilen 
mana İnsan-ı Kamil'dir. 
43

Abdulkerim-i Cîlî hazretlerini ve O’nun İnsan-ı Kamil kitabını örnek olarak gösterebiliriz.  
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melâike Rıdvan’dır. Rıdvan, kendi zaman genişliğindeki nurani haliyle elektromanyetik etkileşim 
ile varlık bulduğu vucuduyla uçan ejderha gibidir. Cehennem melâikesi olan Malik ise; tarif 
edemeyeceğim kadar korkunç bir surete sahiptir. Bunlara benzer olarak Tanrı, kendi varlığında 
nurundan olarak gezici olan veyahut da bulunduğu mekânda kalıcı olan birçok surette melâikeler 
yaratmıştır. 
 
Surette biçim bulmak hitap-muhatab ilişkisinin zorunluluğudur. Bu sebepten dolayı Tanrı 
varlığında hiçbir var, suretsiz var olmaz. Lakin surette biçim bulmak aynı zamanda maksat üzeri 
örtünmek olarak bir hile-i rabbanidir. Veliyullah olarak bir şahıs manevi dalınçlarında surette 
olarak biçimleri olan varlıklarla karşılaşırsa, bu Tanrı’nın velisine bir lütufu, aynı zamanda da hile-
i rabbanisi olduğu için veliyullah seyran ettiği mertebelerde fazla oyalanmamalıdır. Her zaman, 
Tanrı’nın bilinmeklik iradesi doğrultusunda O’nun varlığına yönelmelidir. Ve veliyullah bilmelidir 
ki suret olarak biçimlerde gördüğü her varın gerçek fiziksel hali aslında gördüğü gibi değildir. 
 
Kıyamet, tasavvuf öğretisinde ayağa kalkış olarak kişinin, kendi varlığına içkin olan Tanrı ile varlık 
buluşunun şuuruna ermesine ve O’nun varlık bilgisi ve ilahi sıfatlarıyla varlık buluşuna 
yorumlanır. Tasavvuf öğretisinde, Tanrı varlığına seyr-ü sefer eden bir Tanrı talibinin başından 
geçen meşakkatler cehennem mertebelerinin tecellileri; Tanrı talibinin Tanrı’nın varlık bilgisi ve 
ilahi sıfatlarıyla varlık buluşu ise cennet mertebelerinin tecellisi olarak yaşanır44. 
 
Kıyamet, cennet ve cehennemler her ne kadar tasavvuf öğretisinde yukarıda anlatıldığı gibi 
yaşansa da insanın ölümüyle gerçekleşen, erenlerin kıyamet-i suğra (küçük kıyamet) dedikleri bir 
biçimde de yaşanılan mertebe halleri olur. İnsan, bedensel ölümüyle beraber Tanrı varlığında 
yokluk bulmaz. Bilakis ruhaniyetiyle beraber intikal ettiği yeni boyutta45, o boyutun zaman 
genişliğine göre daha diri olarak o boyutun varlık durumlarıyla karşı karşıya kalır. Bedensel ölüm 
aslında en alt boyut olan özdek boyutundan bir üst boyuta geçmektir. Ve bedensel olarak ölen 
kişi bulunduğu boyutta diri olan kişi olarak cennet ehli ise cennet nimetleri, cehennem ehli ise 
cehennem azabını yaşamak zorunda kalır. Birçok hadis-i şerifinde hz. Muhammed efendimiz bu 
hususiyette beyanlarda bulunmuştur. 
 
Lakin kıyamet olarak bütün varlıkların yok oluşu, yalnızca Tanrı varlığının kalışı, sorulacak 
olunursa; bu kıyamet iki düzeyde gerçekleşir. Bu kıyametin birincisi kanaatimce, güneş üzerinde 
deneyler yapacak olan insanların bir kara delik yaratarak dünyanın son bulmasıyla ve kara deliğin 
sonu olan bir kuasarla beraber gerçekleşir. Bundan sonra insanoğlu mahşer ortamında bir daha 
yaratılır. Bu yaratılış bulunduğumuz kâinat içerisinde, zaman genişliği dünya zaman genişliğinden 

                                                 
44

Daha önceki Kendinden Kendine ve Sonsuzdan Uzanan El kitapçık çalışmalarında bu konu 
anlamlandırılmıştır. 
45

 İnsan ruhu bir taraftan bedene içkin olarak beden ile etkileşimdeyken, bir taraftan da kendisini 
oluşturan kuarklarıyla kendi boyutundaki zaman genişliğinde de varlık etkileşimlerinde bulunur. Bu 
sebepten dolayı bedensel ölüm de ruhun kendi boyutuna intikal ettiği kelamından şunu anlamak gerekir. 
Bedensel ölüm ile ruh, sadece bedene içkin olarak beden ile etkileşimlerinden kurtulmuş olur. Ve kendi 
varlık boyutunda seyir etmeye devam eder. Lakin ruh, bedensel ölüm esnasında atomlar aracılığıyla açılan 
elektromanyetik kapıdan, bulunduğu boyutta gene bulunduğu boyuttaki farklı bir ortama intikal eder. 
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çok geniş olan bir boyutta gerçekleşir. Mahşer için; “Oranın bir günü sizin saydıklarınızdan elli 
bin senedir” buyurulmasının sebebi bundandır. Mahşer zamanının bitmesiyle beraber en büyük 
kıyamet olan kâinatın yokluk bulması gerçekleşir. 
 
Tanrı kendi varlığında günümde Big-Bang46 denilen her şeyi kudretinden yaratmasının sırrı olan 
hadise ile kâinatı yaratmıştır. Lakin Tanrı bir değil, birçok Big-Bang hadisesiyle kendi varlığında 
birçok âlemler yaratmıştır. Günümde buna bulunduğumuz evrenin dışındaki evrenler olarak 
paralel evrenler denilmektedir. Lakin İslam dini tasavvuf öğretisinde kâinattan farklı olarak 
yaratılan âlemlere cennet ve cehennemler denir. Çünkü Tanrı; bulunduğumuz kâinatın dışında, 
mahşer boyutundan sonra intikal edilecek olunan, Nur-u Ahmed ile yani nötrinolardan birçok 
cennetler ve cehennemler yaratmıştır. 
 
Kur’an-ı Kerimde bahsi geçen cennetler ve cehennemler bir taraftan bulunduğumuz kâinatın 
dışında hazırdırlar, bir taraftan da hem bu kâinatın farklı bölgelerinde mertebe düzeylerine göre 
var kılınmışlardır, hem de dünyada yersel ve göksel elektromanyetik etkileşim yoğunluklarına 
göre bedensel ölümle beraber intikal edilecek boyutsal yaşam biçimleri olarak hazır kılınmıştır. 
Hz. Muhammed dünya atmosferi göğünü miraç hadisesinde geçerken birçok cennet tecellisini 
seyran etmiştir. Bunu da yukarıda değişik bir şekilde belirtmiştik. Lakin hz. Muhammed 
efendimiz kâinat dışı cennetleri ve cehennemleri de miraç hadisesinde görmüştür. 
 
Bu anlattıklarım Hak sözdür. Herkes istese de istemese de boyutsal intikaller sürecinde olarak 
kıyametle, mahşerle, cennetle, cehennemle karşılaşacak ve yaşayacaktır. Bu da Kur’an-ı Kerimde 
insana uyarı niteliğinde olan ayetlerle belirtilmiştir. 

                                                 
46

 Big-Bang kelime olarak büyük patlama anlamını taşıyor. Büyük patlama denilen hadise aslında Tanrı’nın 
kendi varlığında kendi varlık açılımı olarak kendi varlığını dışlaştırarak kendini yayışı, kendini açışı, kendini 
aydınlık olan nuru ile aşikâr edişidir. Bu sebepten dolayı bu kavramın kendisi her şeyi kudretiyle yaratanın 
kudret açılımını anlamlandırmak adına çok kaba kalır. 



 77 

DERS 8: 

Yakînlik 
 
Yerleri ve gökleri, var ettiği bütün boyutları kendi varlığının kudretiyle kendinde tutan, idare ve 
idame eden Tanrı yalnızca Allah’tır. O Allah ki Kur’an-ı Kerimde; “Görmekte olduğunuz gökleri 
direksiz olarak yükselten” (Rad 2) ve “O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı” 
(Lokman 10) ayetleri ile kendi varlığının kudretini ve kendi varlığını haykırıştadır. 
 
Hz. Allah-u Âlemin kendinde var kıldığı yerlerin ve göklerin varlığında bizler, Allah ile ne kadar 
yakînlik içerisinde olduğumuzu diğer derslerde fiziksel düzeyde anlamlandırmıştık. Bu dersin 
kendisinde ise; Kur’an-ı Kerimdeki ayetler içkinliğinde O’nun varlığının yakînliğini 
anlamlandırmak yerinde olur. 
 
O Allah ki ne kadar yakîn? 
 
“Kullarım benden sana sual edecek olurlarsa, söyle onlara ben onlara yakînim. Dua 
ettiklerinde dualarına icabet ederim” (Bakara 186), “Üç kişinin gizli konuştuğu yerde 
dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur” 
(Mücadele 7), “Biz ona şah damarından daha yakîniz” (Kaf 16), “Her nereye bakar isen Allah'ın 
vechi ordadır” (Bakara 115) ayetlerinin belirttiği kadar yakîn olan Allah’ın yakînliğini bu ayetlerin 
manalarıyla anlamak kişinin kendi anlayış zevkinde olmalıdır. Bir hadis-i kutsi de Allah-u Âlem 
manevi terbiye ile ilahi sıfatlarıyla yakînlik kuran veli kulları için şöyle buyurur; “Kulum bana 
nafile ibadetlerle o kadar yakînleşir ki ben o kulumun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, 
yürüyen ayağı, konuşan dili olurum” bu hadis-i kutsinin manasıyla beraber Allah’ın bizlere olan 
yakînliğini anlamak farklı bir düzeyde olur. 
 
Var oluşumuzun gayesi Allah’ın varlığını bilmektir. Ve bizler O’nu, O’nun varlık sıfatlarına 
yetişerek O’nun varlık sıfatları içkinliğinde kâmil bir şekilde bilebiliriz. O’nu kâmil bir şekilde 
bilmek adına O’na yetişmek öyleyse haktır. Ve Allah-u Âlem kendine yetişmeyi murad eden bir 
kulu için bir hadis-i kutside şöyle buyurur; “Beni bilen talep eder. Beni talep eden bulur. Beni 
bulan sever. Beni seveni öldürürüm. Ben bir kimseyi öldürürsem diyeti bana düşer. Bir 
kimsenin diyeti bana düşünce onun diyeti bizzat Ben olurum.” 
 
Ya Rabbi…! Bizleri diyeti sen olanlardan eyle. Sen ki Allah-u Âlemsin, her var ettiğine içkin olarak 
ona yakîn ve kendi varlığında dışlaşan olarak var ettiğin var üzerinde, varlık sıfatlarıyla seyir eden 
aşkınlıkta bulunan ve var ettiğine dışkın olarak hep ona ötelerdeymişçesine varlık tavrında olan 
sensin. 
 
Ya Rabbi…! Mutlak olan varlığının, yokluğunu ben düşünemiyorum. Lakin senin mutlak olan 
varlığının kıyasıyla kendi varlığımın, yok iken var edildiğini ve senin varlığının aşkınsallığında 
yokluk hükmünde bulunduğunu ve kendi varlığımın yokluğunu idrak edebiliyorum. 
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Ya Rabbi…! Sana hamd olsun. İyi ki varsın. Bizleri, diyeti sen olanlardan eyle. Amin. 



 79 

SONSÖZ 
 

Bu kitabın temel anlayışı varlık birliğine dayanır. Bu kitapta anlamlandırmak istediğim olgulardan 
bir tanesi de fizik ötesi (metafizik) bir yaratıcının olmadığıdır. Fizik ötesinde bir yaratıcı, yaratıcı 
olarak Allah’ın hakikatiyle hiçbir şekilde örtüşmez. O var olandır. Varlığıyla da hep var olacak 
olandır. Nuruyla hiçbir zaman fizik ötesinde olan bir varlık olmamıştır. 
 
Fizik ölçünün felsefesi, Matematik ise onu en iyi anlatmanın delilidir. Estetik ise; ölçüdeki 
güzelliği görmektir. Bu fakir her ne kadar matematiği iyi bilmese de, her şeyi ölçü üzeri yaratan 
Allah’ın varlığını her şey üzerinde, ölçüdeki güzellik ile görmeye, anlamaya ve anlatmaya 
çalışmıştır. 
 
Bu kitap birçok kişi tarafından kabul görebilir, birçok kişi tarafından da kabul görmeyebilir. 
Kitabın kendisine olumsuz yönde bakanlar için bu fakirin cevabı şu olur: var oluşluluğumuzun 
tinsel ve fiziksel nedenleri hakkında hiçbir fikrimizin olmamasından daha iyidir. Olumsuz 
eleştirmekten daha çok kitaba bu yönüyle olumlu bakılması ve hüsn-ü kabûl görmesini temenni 
ederim. 
 

“Allah güzeldir, güzeli sever” 
Hz. Muhammed (s.a.v) 

 
Son olarak da Allah-u alem’i, çok iyi tanıyabilmek için İslam gençliğinin özellikle “kuantum 
fiziğini” öğrenmeleri, diğer pozitif bilimlerden de bilgilenmeleri ve İslam’ı hakikatiyle anlayarak 
yaşamaları gerektiğini hususen bir öğüt olarak da belirtmek isterim. Ve bilinmelidir ki İslam 
dininde ihlas ile yapılması gereken her türlü ibadet; insanın fiziksel varlık düzeyinde, yaratılış 
ahlakıyla örtüşmesini sağlayan olarak terbiye bulmasına ve birçok fiziksel uyarılmalara sebep 
olarak, fiziksel etkileşimlerde bulunarak Tanrı varlığına en kolay biçimde kavuşmak ve O’nun ulvi 
sıfatlarının yaşanmasının aracısıdırlar. Ayrıca ibadetler; Tanrı varlığını kabul etmiş olarak O’nu 
fiziksel değil (çünkü zaten var), tinsellikte var kılmanın aracısıdırlar. İslam dinindeki ibadetlerin 
tamamı fizikle alakadar olarak etkileşim düzeylerince insan üzerindeki manevi açılımların 
aracısıdırlar. 
 
Bütün semavi dinler, din olarak İslam’ın insanlık tarihinde varlık bulmuş biçimleridir. Lakin 
insanlık tarafından semavi dinlerin dejenere edilmesi sebebiyle. Hz. Muhammed efendimizle 
beraber Allah iradesi en kâmil şekilde din olarak İslam da dışlaşmıştır. Bu sebepten dolayı bütün 
semavi dinler her ne kadar geldikleri kaynaktan dolayı bir olsalar da din olarak İslam, Allah 
tarafından kabul görülen tek dindir. 
 

“Allah katında din İslam’dır” (Ali İmran 19) 
 
Sonuçta bu kitaptan: bilinmekliğini murad ederek nur (enerji) olan kendi varlığında; sarmal 
zigzag içinde sarmal zigzag da, hız içinde hızlar ile zaman içinde zamanlar, mekân içinde 
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mekânlar var ederek döngü içinde döngülerde varlık tavırları ile seyirde bulunan, var ettiği her 
varlık mertebesi üzerinden içkin ve dışkın prensibinde olarak kendine varlık veren ALLAH 
anlaşılması gerekir. 
 
Allah'ın selamı üzerimize olsun… 
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