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1. Adem 

2. “Çünki tek bir adem, hadsiz ademleri intac eder." (S: 167) 

3. “Gördüm ki: Esassız, fâni bir dünya, hiçlik derelerinde ve adem zulümatında 

yuvarlanıp gidiyor." (S: 209) 

4. “Lezzet, ayn-ı elem oldu  Vücudda bin adem gördüm." (S: 219) 

5. “Diğeri; tahrib, adem, şer, nefy, infial cihetidir." (S: 320) 

6. “Birinci: Evet Cenab-ı Hak tarafından adem ve esîr ve sema perdelerini açıp, 

Güneş gibi, dünyayı ışıklandıran pırlanta-misal bir lâmbayı, hazine-i rahmetinden 

çıkarıp dünyaya gösterdi." (S: 426) 

7. “Öyle de: Küfür ve masiyet, adem ve tahrib nev’inden olduğu için, cüz’-i ihtiyarî 

bir emr-i itibarî ile onları tahrik edip müdhiş netaice sebebiyet verebilir." (S: 465) 

8. “Vücud, hayr-ı mahz; adem, şerr-i mahz olduğuna; bütün mehasin ve kemalâtın 

vücuda rücuu ve bütün maâsi ve mesaib ve nekaisin esası adem olduğu, delildir." 

(S: 472) 

9. “Madem adem şerr-i mahzdır." (S: 472) 

10. “İşte şu hakikattandır ki, zîhayatlara âlâm ve mesaib ve meşakkat ve beliyyat 

suretinde bazı hâlât ârız olur ki; o hâlât ile hayatlarına envar-ı vücud teceddüd 

edip zulümat-ı adem tebâud ederek hayatları tasaffi ediyor." (S: 472) 

11. “Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki: Vücudunda adem, ademinde vücudu 

vardır." (S: 478) 

12. “Yani kendini bilse, vücud verse; kâinat kadar bir zulümat-ı adem içindedir." (S: 

478) 
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13. “Yani vücud-u şahsîsine güvenip Mûcid-i Hakikî’den gaflet etse; yıldız böceği gibi 

bir şahsî ziya-yı vücudu, nihayetsiz zulümat-ı adem ve firaklar içinde bulunur, 

boğulur." (S: 478) 

14. “Çünki dönmemek üzere adem, herşeyi abes eder, herşey israf olur." (S: 519) 

15. “Evet Mi’rac vasıtasıyla ve kendi gözüyle Cennet’i görmüş ve Rahman-ı 

Zülcelal’in rahmetinin bâki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi 

kat’iyen hakkalyakîn anlamış, saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve 

inse hediye etmiştir ki: Bîçare cin ve ins, kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve 

firak içindeki mevcudatı, seyl-i zaman ve harekât-ı zerrat ile adem ve firak-ı ebedî 

denizine döküldüğü olan vaziyet-i mevhume-i canhıraşanede oldukları hengâmda; 

şöyle bir müjde, ne kadar kıymetdar olduğu ve idam-ı ebedî ile kendilerini 

mahkûm zanneden fâni cin ve insin kulağında öyle bir müjde, ne kadar saadet-

aver olduğu tarif edilmez." (S: 582) 

16. “Ve beraberinde olan tabiatı (Haşiye) evham derelerine ve tesadüfü adem 

kuyusuna ve şerikleri, imtina’ ve muhaliyet zulümatına ve din aleyhindeki 

felsefeyi, esfel-i safilînin dibine atar." (S: 598) 

17. "Öyle de: Sû’-i ihtiyarından neş’et eden küfür sarhoşluğu ile ve dalalet 

divaneliğiyle Sâni’-i Hakîm’in şu misafirhane-i dünyasını, tesadüf ve tabiat 

oyuncağı olduğunu tevehhüm edip ve cilve-i esma-i İlahiyeyi tazelendiren 

masnuatın, zamanın geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden âlem-i gayba 

geçmelerini, adem ile îdam tasavvur ederek ve tesbihat sadalarını, zeval ve firak-ı 

ebedî vaveylâsı olduklarını tahayyül ettiğinden ve mektubat-ı Samedaniye" (S: 

633) 

18. “olan şu mevcudat sahifelerini, manasız, karmakarışık tasavvur ettiğinden ve 

âlem-i rahmete yol açan kabir kapısını zulümat-ı adem ağzı tasavvur ettiğinden ve 

eceli, hakikî ahbablara visal daveti olduğu halde, bütün ahbablardan firak nöbeti 

tasavvur ettiğinden; hem kendini dehşetli bir azab-ı elîmde bırakıyor, hem 

mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk’ın esmasını, hem mektubatını inkâr ve tezyif ve 

tahkir ettiğinden, merhamete ve şefkate lâyık olmadığı gibi, şiddetli bir azaba da 

müstehaktır." (S: 634) 
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19. “Hem bütün alâkadar olduğun ve zevalleriyle müteellim olduğun insanları, 

mevtleri hengâmında adem zulümatından kurtarıp şu dünyadan daha güzel bir 

yerde yerleştiren bir zâtın "Vâris, Bâis" isimlerine, "Bâki, Kerim, Muhyî ve 

Muhsin" ünvanlarına ne kadar ruhun muhtaç olduğunu dikkat etsen anlarsın." (S: 

642) 

20. "$ delaletince, mevt; adem, idam, fena, hiçlik, fâilsiz bir inkıraz değil, belki bir 

Fâil-i Hakîm tarafından hizmetten terhis ve tahvil-i mekân ve tebdil-i beden ve 

vazifeden paydos ve haps-i bedenden âzad etmek ve muntazam bir eser-i hikmet 

olduğu, Birinci Mektub’da gösterilmiştir." (S: 676) 

21. “Yani: Adem ve vücud, ikisi de müsavi olsa; bir tahsis edici, bir tercih edici, bir 

mûcid lâzımdır." (S: 684) 

22. “Hayatsız vücud, adem gibidir" (S: 702) 

23. “Vücud, adem-âlûddur; belki adem gibidir." (S: 703) 

24. “Adem ise, oluyor bir cüz’ün ademiyle; tahrib eshel oluyor." (S: 706) 

25. “İşsiz adam, vücudda adem hesabına işler" (S: 730) 

26. “En bedbaht sıkıntılı muzdarib, işsiz olan adamdır; zira ki atalet: Vücud içinde 

adem, hayat içinde mevttir." (S: 730) 

27. “Bediüzzaman ise, "Kâinattaki zeval, firak ve adem zâhirîdir." (S: 765) 

28. “Zeval ve adem yok, teceddüd var." (S: 765) 

29. “İdam ve adem ve fena değildir." (M: 7) 

30. “Birincisi: Cenab-ı Hak öyle bir Kadîr-i Mutlak’tır ki; adem ve vücud, kudretine ve 

iradesine nisbeten iki menzil gibi, gayet kolay bir surette oraya gönderir ve 

getirir." (M: 59) 

31. “Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir ve vücud-u ilmîye perde 

olmuş bir ünvandır." (M: 59) 
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32. “Onların hali ne kadar elîm olduğunu şununla kıyas ediniz ki: Bir ihtiyar hanım 

gayet sevdiği sevimli tek bir çocuğunu sekeratta görüp, dünyada tevehhüm-ü 

ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde; mevti, adem ve firak-ı ebedî 

tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet 

veya dalalet cihetiyle, Erhamürrâhimîn’in Cennet-i rahmetini, Firdevs-i nimetini 

düşünmediğinden, ne kadar me’yusane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas 

edebilirsin." (M: 80) 

33. “Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî 

değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil." (M: 226) 

34. “Mevt ve fena, adem ve zeval ona ârız olamaz." (M: 240) 

35. “Nasıl adem ona ârız olabilir?" (M: 240) 

36. “Evet bir hayat ki, vâcib bir vücud onun lâzımı ve ünvanıdır; elbette adem ve 

fena hiçbir cihetle ona ârız olamaz." (M: 240) 

37. “Sual: Eazım-ı Esma-i İlahiyeden olan Rahîm ve Hakîm ve Vedud’un iktiza ettikleri 

şefkatperverane terbiye ve maslahatkârane tedbir ve muhabbetdarane taltif, 

nasıl ve ne suretle, müdhiş ve muvahhiş olan mevt ve adem ile, zeval ve firak ile, 

musibet ve meşakkat ile tevfik edilebilir?" (M: 284) 

38. “Eğer zîruh ise, zevil-ukûlden değilse, onların zeval ve firakı, bir adem ve fena 

değil; belki vücud-u cismanîden ve vazife-i hayatın dağdağasından kurtulup, 

kazandıkları vazifenin semerelerini bâki olan ervahlarına devrederek; onların o 

ervah-ı bâkiyeleri dahi birer esma-i İlahiyeye istinad ederek devam eder, belki 

kendine lâyık bir saadete gider." (M: 287) 

39. “Eğer o zîruhlar zevil-ukûlden ise; zâten saadet-i ebediyeye ve maddî ve manevî 

kemalâta medar olan âlem-i bekaya ve o Sâni’-i Hakîm’in dünyadan daha güzel, 

daha nurani olan âlem-i berzah, âlem-i misal, âlem-i ervah gibi diğer menzillerine, 

başka memleketlerine bir seyr ü seferdir; bir mevt ü adem ve zeval ü firak değil, 

belki kemalâta kavuşmaktır." (M: 287) 

40. “Yani onun küfrü, onun dünyasına adem doldurur, onun başına boşaltır; daha 

Cehennem’e gitmeden Cehennem’e gider." (M: 288) 
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41. “Eğer onsuz olsa adem zulümatları, firak ve zeval elemleri herbir mevcudu ihata 

eder." (M: 289) 

42. “Haricî bir zulmet-i adem ona hasıl oluyor." (M: 289) 

43. “Bu yüze zeval ve firak ve adem giremez; belki tazelenmek ve teceddüd var." (M: 

289) 

44. “Herşey onun için âni bir vücud ile, hadsiz bir adem ihata ediyor." (M: 296) 

45. “Çünki vücud ve adem gibi ve nakızeyn gibi iki zıddırlar." (M: 310) 

46. “Kur’an-ı Hakîm’den alınan marifet ise, huzur-u daimîyi vermekle beraber, ne 

kâinatı mahkûm-u adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta hapseder." (M: 330) 

47. “Fakat bununla beraber, en mühim bir cihet budur ki: "Adem-i kabul" başkadır, 

"kabul-ü adem" başkadır." (M: 335) 

48. “Gökler ve zemin; iki muti’ kışla hükmünde ve iki muntazam ordu merkezi 

suretinde tek bir emirle veya boru gibi bir işaretle, o iki kışlada fena ve adem 

perdesinde yatan mevcudat, o emre kemal-i sür’atle ve itaatle "Lebbeyk!” (M: 

392) 

49. “Kabul-ü adem, delil-i adem ister." (M: 475) 

50. “Esma-i İlahiyenin azamlarından olan Rahîm, Kerim, Vedud’un iktiza ettikleri 

şefkatperverane ve maslahatkârane ve muhabbetdarane taltifleri; ne suretle pek 

müdhiş ve muvahhiş olan mevt ve adem ile, zeval ve firak ile, musibet ve 

meşakkat ile tevfik edilir?” (M: 501) 

51. “zâhir yüzünde, zeval, firak, mevt ve adem var; fakat esma-i İlahiyenin âyinesi ve 

âhiretin mezraası olan iç yüzlerinde, zeval ve firak, mevt ve adem ise, tazelenmek 

ve teceddüddür ve bekanın cilvelerini gösteren bir tavzif ve terhistir." (M: 502) 

52. “Öyle de gelecek günlerdeki, şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp, 

şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet 

olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki, hakkında şefkat ve 

merhamet liyakatını selbediyor." (L: 11) 
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53. “DÖRDÜNCÜ İŞARET: Adem şerr-i mahz ve vücud hayr-ı mahz olduğunu, ehl-i 

tahkik ve ashab-ı keşf ittifak etmişler." (L: 72) 

54. “Adem ise, ademî şeylere istinad edebilir." (L: 73) 

55. “Yani: Vakta ki o hükm-ü Kur’anın verdiği ihtimal-i beka cihetiyle idam-ı ebedî 

âlâmından kurtulur; ve meşkuk küfrün verdiği ihtimal-i adem cihetiyle tekâlif-i 

diniye meşakkati ona müteveccih olur, ona karşı küfür ihtimaline yapışır, o 

zahmetten kurtulur." (L: 79) 

56. “küfürde hem adem ve terk var ki, pek kolaydır, hareket istemez." (L: 81) 

57. “Yani madem sen varsın ve bâkisin; fena ve adem ne isterse bize yapsın, 

ehemmiyeti yok!.." (L: 136) 

58. “Belki bir cihette adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir." (L: 216) 

59. “Adem ise şerdir, karanlıktır." (L: 217) 

60. “Fena ve zeval, mevt ve adem bir perdedir, bir tazelenmektir; ayrı ayrı 

menzillerde gezmek hükmündedir diye düşünüp, tamamıyla o hirkatli, firkatli, 

hazîn, elîm, karanlıklı, dehşetli halet-i ruhaniye; sürurlu, neş’eli, lezzetli, nurlu, 

sevimli, ünsiyetli bir halete inkılab etti." (L: 245) 

61. “Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Müfarakat-ı umumiye hengâmında olan 

harab-ı dünyadan haber veren âhirzaman hâdisatı içinde müfarakat-ı hususiyemi 

ihtar eden ihtiyarlık ve âhir ömrümde bir hassasiyet-i fevkalâde ile fıtratımdaki 

cemalperestlik ve güzellik sevdası ve kemalâta meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri 

bir zamanda, daimî tahribatçı olan zeval ve fena ve mütemadi tefrik edici olan 

mevt ve adem, dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı 

hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu; fevkalâde bir şuur ve 

teessür ile gördüm." (L: 257) 

62. “DÖRDÜNCÜ İŞARET: Adem şerr-i mahz ve vücud hayr-ı mahz olduğundan; 

mehasin ve kemalât vücuda ve şerler ve musibetler ademe istinad ettiğini ve 

ondan neş’et ettiğini beyan ediyor." (L: 385) 



Adem / 9 

63. “Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Daimî tahribatçı olan zeval ve fena; ve 

mütemadiyen ayırıcı olan ölüm ve adem, dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve 

bu güzel mahlukatı hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu 

görmesi üzerine, fıtratındaki aşk-ı mecazî, bu hale karşı şiddetli galeyan ve isyan 

ettiği zamanda, bir medar-ı teselli bulmak için, bu Âyet-i Hasbiyeye müracaat 

ettiğinde "Beni oku ve dikkatle manama bak!” (L: 424) 

64. “Meselâ sırr-ı vahdet ile kâinat öyle cesîm ve cismanî bir melaike hükmünde olur 

ki, mevcudatın nevileri adedince yüzbinler başlı ve her başında o nevide bulunan 

ferdlerin sayısınca yüzbinler ağız ve her ağzında o ferdin cihazat ve ecza ve a’za ve 

hüceyratı mikdarınca yüzbinler diller ile Sâniini takdis ederek tesbihat yapan 

İsrafil-misal ubudiyette ulvî bir makam sahibi bir acaib-ül mahlukat iken hem sırr-ı 

tevhid ile âhiret âlemlerine ve menzillerine çok mahsulât yetiştiren bir mezraa ve 

dâr-ı saadet tabakalarına a’mal-i beşeriye gibi çok hasılatıyla levazımat tedarik 

eden bir fabrika ve âlem-i bekada hususan Cennet-i Alâ’daki ehl-i temaşaya 

dünyadan alınma sermedî manzaraları göstermek için mütemadiyen işleyen 

yüzbin yüzlü sinemalı bir fotoğraf iken; şirk ise, bu çok acib ve tam muti’, 

hayatdar ve cismanî melaikeyi; camid, ruhsuz, fâni, vazifesiz, hêlik, manasız 

hâdisatın herc ü merci altında ve inkılabların fırtınaları içinde, adem zulümatında 

yuvarlanan bir perişan mecmua-yı vâhiyesi, hem bu çok garib ve tam muntazam, 

menfaatdar fabrikayı; mahsulâtsız, neticesiz, işsiz, muattal, karmakarışık olarak 

şuursuz tesadüflerin oyuncağı ve sağır tabiatın ve kör kuvvetin mel’abegâhı ve 

umum zîşuurun matemhanesi ve bütün zîhayatın mezbahası ve hüzüngâhı 

suretine çevirir." (Ş: 13) 

65. “Çünki o sebebin muhit bir ilmi, müstevli bir kudreti olmadığından, o adem ise, 

yalnız zâhirî ve haricî bir adem olmaz, belki adem-i mutlak olur." (Ş: 24) 

66. “sevdası ve kemalâta meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda daimî ve 

tahribatçı olan zeval ve fena ve mütemadi ve tefrik edici olan mevt ve adem, 

dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını, parça 

parça edip güzelliklerini bozduğunu fevkalâde bir şuur ve teessürle gördüm." (Ş: 

74) 
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67. “Üçüncü Nükte: Bütün ehl-i tahkikin icmaıyla vücud hayr-ı mahzdır, nurdur; 

adem şerr-i mahzdır, zulmettir." (Ş: 80) 

68. “Eğer imana karşı mübareze eden ehl-i küfür, gayet müşkilât ile menfî itikadlarını 

kabul-ü adem ve tasdik-i adem suretinde isbat ve kabul etmeğe çalışsalar; o küfür, 

bir cihette yanlış bir ilim ve hata bir hüküm sayılabilir." (Ş: 102) 

69. “Şerr-i mahz olan adem ise," (Ş: 229) 

70. “herkes gibi bendeki aşk-ı beka ve hubb-u mehasin ve şefkat-i cinsiye ve 

hayatiyeye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki, böyle dünyayı bir 

manevî cehenneme ve aklı bir tazib âletine çevirdiği sırada, Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm’ın beşere hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı; idam, 

adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, firak yerlerinde o kavakların herbirinin yaprakları 

adedince hikmetleri ve manaları ve Risale-i Nur’da isbat edildiği gibi, üç kısma 

ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi." (Ş: 254) 

71. “Elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fena; hakikat noktasında ehl-i imanın 

dünyasında yoktur ve kâfirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fânilikle 

doludur." (Ş: 254) 

72. “Sureten vücudun altında, adem ve bozmak saklıdır." (Ş: 258) 

73. “Nasılki Cennet bütün vücud âlemlerinin mahsulâtını taşıyor ve dünyanın 

yetiştirdiği tohumları bâkiyane sünbüllendiriyor, öyle de; Cehennem dahi, hadsiz 

dehşetli adem ve hiçlik âlemlerinin çok elîm neticelerini göstermek için o adem 

mahsulâtlarını kavuruyor ve o dehşetli Cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, 

âlem-i vücud kâinatını âlem-i adem pisliklerinden temizlettiriyor." (Ş: 259) 

74. “Elhasıl: Vücud kâinatları ve hadsiz adem âlemleri birbirleriyle çarpışırken ve 

Cennet ve Cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücud âlemleri 

"Elhamdülillah Elhamdülillah" ve bütün adem âlemleri "Sübhanallah 

Sübhanallah" derken ve ihatalı bir kanun-u mübareze ile melekler şeytanlarla ve 

hayırlar şerlerle, tâ kalbin etrafındaki ilham, vesvese ile mücadele ederken; 

birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder, mes’eleyi halledip karanlık 

kâinatı ışıklandırır." (Ş: 262) 
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75. “İşte yalnız mana-yı işarî cihetinde bu sure-i azîme-i hârika: "Kâinatta adem 

âlemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insî ve cinnî şeytanlardan kendinizi 

muhafaza ediniz.” (Ş: 266) 

76. “Yoksa adem ve hiçlik ve zeval ve fena karanlıklarında yuvarlanan karmakarışık" 

(Ş: 630) 

77. “Fakat iman nazarıyla bakan bir mü’min, insanların o cihete gidişleri, seyahatları 

adem âlemine değil, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir." (Ş: 755) 

78. “Ve fâni menzilden bâki menzile, hizmet çiftliğinden ücret dairesine, zahmetler 

memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup, adem âlemine gitmek 

değil diye bu ciheti memnuniyetle karşılar." (Ş: 755) 

79. “Bunun izahı ise; bir şahıs, kudret-i ezeliye tarafından, adem zulümatından şu 

korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar, bakar." (İ: 28) 

80. “Ciddiyet ise, saadet-i ebediyenin gelmesiyle olur; yoksa bu varlık adem sayılır ve 

herşey abesiyete tahavvül eder." (İ: 53) 

81. “Zira istifham eden adamın bilgisine göre, vücud ile adem mütesavidir." (İ: 68) 

82. “Zira adem, şerr-i mahz olduğu gibi, bütün musibet ve masiyetlerin de 

merciidir." (İ: 81) 

83. “Buna binaen, O zât-ı nuranî olmasa idi kâinat da, insan da, her şey de adem 

hükmünde kalır, ne kıymeti olur ve ne ehemmiyeti kalırdı." (Ms: 25) 

84. “Ve o müzeyyen masnuat-ı fâniye, fena ve adem için değildir." (Ms: 44) 

85. “Eşyada esas bekadır, adem değildir." (Ms: 128) 

86. “Allah mûcid, vâcib-ül vücud olduğundan kurbiyetinde vücud nurları, 

bu’diyetinde adem zulmetleri vardır." (Ms: 130) 

87. “Vücud mes’uldür, adem ise mes’ul değildir." (Ms: 137) 

88. “Esma-i İlahiyeden birisinin hayt-ı şuaıyla temessük et ki, adem deryasına 

düşmeyesin." (Ms: 184) 
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89. “Adem ise büyük bir elem ve bir şerr-i mahzdır." (Ms: 190) 

90. “Fakat adem, tahrib, şer, infial cihetiyle semavat, arz, cibalden daha büyüktür." 

(Ms: 221) 

91. “Evet bu âyetlerin sarahatine göre: Ölüm; zeval, firak, adem kapısı ve zulümat 

kuyusu olmayıp; ancak Sultan-ı Ezel ve Ebed’in huzuruna girmek için bir 

medhaldir." (Ms: 226) 

92. “Öyle ise o meyvenin şeffaf yüzü, zulmete ve dünyanın bâtını olan adem 

fezasına müteveccih olacak." (BMs: 99) 

93. “Tâ ki, istidadının o parlak vechini zulmetten nura ve adem fezasından vücuda ve 

müntehadan" (BMs: 99) 

94. “Ve eğer el’iyazübillah küfür ile ölümü adem tevehhüm edersen, yine terk-i 

lezaiz evlâdır." (BMs: 242) 

95. “Zira lezzetin zevaliyle o korkunç adem, an be-an kendi elîm elemini zeval-i lezaiz 

içinde hissettirecek ve şu elem ise, -eğer düşünebilsen- visalin lezzetinden bin kat 

daha ağır basar, mahvettirir." (BMs: 242) 

96. “$ Ey kardeş bil ki, belahet-i nefsiyenin en acibi budur ki; kendisinde bir Rabb-i 

Muhtar-ı Hakîm’in masnuiyet ve memlûkiyet ve terbiye eserini gördüğü halde, 

sonra kendisine emsal olan sair enva’ ve ecnas ve efradlara bakarken, külliyet-i 

kaidenin sırrı, feyzin şümulü ve bir nevi icma ve tasdik-i fiilinin cezbi ve celbi 

tezahür etmekle; nefis bununla kaidenin külliyetini, hâdisenin düsturiyetini 

düşünerek, kendisinin daha çok mutmain olması lâzım gelirken, kör olası nefis 

daire-i afakta esma-i İlahiyenin umumî tecelliyatı ona kuvvet vermeye bedel, 

tutar za’fiyetine bir sebeb, tesettüre bir vasıta ve ihmale bir emare ve kendisini 

mürakabe eden bir rakibin olmadığına bir alâmet tahayyül eder ve der: "Daire 

genişledikçe imtina’ ve büyüdükçe adem peyda oluyor.” (BMs: 244) 

97. “Onun bu’duyla da zulümat-ı adem memlû olur." (BMs: 259) 

98. “Adem ise illeti iktiza etmez." (BMs: 272) 
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99. “Yani: madem Sen varsın ve bâkisin; fena ve adem ne isterse bize yapsın, 

ehemmiyeti yok!.." (BMs: 308) 

100. “Pek müdhiş bir adem zulümatını gördüm." (BMs: 349) 

101. “Kardeşin tabiat ve baban şirk ile birlikte def’olup, adem ve fena belki imtina’ 

cehennemine gidiniz, kaybolunuz." (BMs: 359) 

102. “hayt-ı nuranîsine temessük et ki, adem fezasına düşüp hiçahiçe gitmeyesin." 

(BMs: 365) 

103. “Adem ise, mahz-ı elem ve şerr-i sırftır." (BMs: 380) 

104. “İşte şu hatvede onun tezkiyesi budur ki; vücudunda adem, ademinde vücudu 

olduğunu bilmek, $ deyip mülk onun olduğu gibi, hamd da yalnız ona mahsus 

olduğunu düşünüp herşeyi Allah’a teslim etmektir." (BMs: 419) 

105. “Lâkin bulduğun şey, kuyu ağzından sukut ile gayet korkunç ve dehşet olan 

adem ve hiçlik karanlıklarının tâ dibine düşmeyi kabulden ibaret olan bir dalalet 

ile yol kesmek olmasın!" (BMs: 449) 

106. “Fakat adem, tahrib, şer ve infial cihetinde ise; semavat, yer ve dağlardan dahi 

büyüktür." (BMs: 451) 

107. “Hem dahi sen hayat seferinde aslâ ve kat’â tesadüf gûline rastlamayacağın gibi, 

adem ve hiçlik ile de mazlum olmayacaksın." (BMs: 521) 

108. “Adem ise, bir şeyin vücuda gelmesine illet ve sebeb olanlardan, tek bir cüz’ün 

terk ve ademiyle o ma’lul şey, mün’adim olur, vücuda gelmez." (BMs: 534) 

109. “İşte Risale-i Nur bu câmi’ ve küllî ve yüksek marifet caddesini tefsir edip, bin 

seneden beri Kur’an aleyhine ve İslâmiyet ve insaniyet zararına ve adem âlemleri 

hesabına tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur’an ve iman namına mukabele 

ediyor, müdafaa ediyor." (E: 104) 

110. “Biz mevcudat kafilesi, adem karanlıklarından Sultan-ı Ezelî’nin kudretiyle çıktık, 

ziya-yı vücuda girdik, varlık nurunu bulduk." (Em: 93) 
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111. “Şu üstadımız, bizi istikbalde adem zulümatı içinde düşünüp bizimle meşgul 

olurken, biz o mazide mevcud ve nur perdeleri içinde üstadımızı ve üstadımızın 

üstadı ve ceddi olan Fahr-ül Âlemîn Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin 

teveccühlerinden gaflet etmek, onlara istinad etmemek lâyık mıdır?" (St: 151) 

112. “Evet hukuk-u umumiye-i kâinata cinayet eden afvolunmaz, râh-ı adem 

verilmez." (Mu: 41) 

113. “Fakat ikinci cihette; adem ve tahrib, şer ve infial cihetinde, semavat ve arz ve 

cibalden daha büyüktür." (Ni: 56) 

114. “Vücudda bin adem gördüm." (Ni: 150) 

115. “Vücud, adem gibi; birinin vücudu ötekinin ademini ister." (STİ: 50) 

116. “Kabul-ü adem, delil-i adem ister." (STİ: 90) 

117. Adem-âbâd 

118. “İşte Mi’rac-ı Ahmediye’nin (A.S.M.) bir meyvesi olan nur-u imandan evvel, şu 

kâinatın mevcudatı, nazar-ı dalaletle bakıldığı vakit; yabancı, muzır, müz’iç, 

muvahhiş ve dağ gibi cirmler birer müdhiş cenaze, ecel herkesin başını kesip 

adem-âbâd kuyusuna atar." (S: 584) 

119. “Cereyan-ı umumî ise, muhalif harekette bulunanları adem-âbâd hiçahiçe 

atacaktır." (Mu: 152) 

120. “İşte saadet-i ebediye, o firak-ı ebediyeye öyle bir tokat vuracak ki, adem-âbâd 

hiçâhiçe atacaktır." (Mu: 170) 

121. Adem-âbâdda 

122. “Çünki inkâr ve dalalet, ancak kabrin ağzında zulümat-ı adem-âbâdda sukutu 

kabul demek olduğundan; şu katı-üt tarîklik çok defa uzun seferden daha müdhiş 

ve daha korkunçtur." (Ni: 30) 

123. Adem-âlûd 
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124. “İşte enaniyetine itimad eden, zulümat-ı gaflete düşen, dalalet karanlığına 

mübtela olan adam; o vakıada evvelki halime benzer ki: O cep feneri hükmünde 

nâkıs ve dalalet-âlûd malûmat ile zaman-ı maziyi, bir mezar-ı ekber suretinde ve 

adem-âlûd bir zulümat içinde görüyor." (S: 314) 

125. “Hem şuur-u imanî ve intisab-ı ubudiyet ile toprak perdesinin arkası 

ışıklanmasını ve ağır tabaka-i türabiye dahi ölülerin üstünden kalktığını ve kabir 

kapısıyla girilen yeraltı dahi, adem-âlûd karanlıklar" (Ş: 63) 

126. Adem-âlûddur 

127. “Vücud, adem-âlûddur; belki adem gibidir." (S: 703) 

128. Adem-nüma 

129. “Mevcudatın adem-nüma akibetlerini gör." (S: 216) 

130. Ademde 

131. “İşte haşir ve kıyameti ne kadar mu’cizane bir üslûb-u âlî ile ifade edip ve o 

davanın içinde bir delil-i iknaîye işaret ediyor ki: Bilmüşahede nasılki zeminin 

cevfinde saklanmış ve ölmüş hükmündeki tohumlar ve cevv-i semada, ademde ve 

küre-i havaiyede dağılmış, saklanmış katreler; nasıl kemal-i intizam ve sür’atle 

haşrolup her baharda meydan-ı tecrübe ve imtihana çıkıyorlar; zeminde hububat, 

semada katarat her vakit bir mahşer-nümun suretini alırlar; öyle de, haşr-i ekber 

dahi öyle kolay zuhur eder." (M: 392) 

132. “Çünki o şeyin istikbal halleri ademde kalır, yol bulup vücuda gelemez." (Ms: 

190) 

133. “Yoksa âlem, ademde kalıp vücuda gelmeyecekti." (BMs: 29) 

134. “Vücud desen onu giydim, âh ademde çok azab gördüm" (BMs: 348) 

135. “Şöyle: Deveran ile tabir olunan vücudda ve ademde iki şeyin mukarenetiyle 

biri ötekisine illet ve me’haz ve menşe’ zannolunması olan itikad-ı örfî üzerine 

müesses olan mağlata-i vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i hayalden neş’et 
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eden sihr-i beyanıyla sehhar gibi cemadatı hayatlandırır, birbiriyle söyletir." (Mu: 

89) 

136. Ademdeki 

137. “Yeknesak istirahat, sükût, sükûnet, tevakkuf gibi haletler ademe, hiçliğe 

yakınlığı içindir ki, ademdeki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor." (L: 217) 

138. Ademden 

139. “Ademden çıkıp, vücudda meşhergâh-ı san’atıma geliniz.” (S: 430) 

140. “ELHASIL: Denilebilir ki; hayat olmazsa vücud vücud değildir, ademden farkı 

olmaz." (S: 507) 

141. “İşte bu meşrebin ehemmiyetli bir hakikatı var ki: Vâcib-ül Vücud’un vücudu, 

iman kuvvetiyle ve yüksek bir velayetin hakkalyakîn derecesinde inkişafıyla, 

vücud-u mümkinat o derece aşağıya düşer ki, hayal ve ademden başka onun 

nazarında makamları kalmaz; âdeta Vâcib-ül Vücud’un hesabına kâinatı inkâr 

eder." (M: 448) 

142. “İşte bu halet-i ruhiyeye binaen; insan, eğer her insana ait enva’-ı ihsanat-ı 

İlahiyeden yalnız bunu düşünse ki: Benim Hâlıkım beni zulümat-ı ebediye olan 

ademden kurtarıp bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi, ecelim geldiği 

zaman beni idam-ı ebedî olan ademden ve mahvdan yine kurtarıp bâki bir 

âlemde ebedî ve çok şaşaalı bir âlemi bana ihsan ve o âlemin umum enva’-ı lezaiz 

ve mehasininden istifade edecek ve cevelan edip tenezzüh edecek zâhirî ve bâtınî 

hassaları, duyguları bana in’am ettiği gibi, çok sevdiğim ve çok alâkadar olduğum 

bütün akarib ve ahbab ve ebna-yı cinsimi dahi öyle hadsiz ihsanlara mazhar 

ediyor ve o ihsanlar bir cihette bana ait oluyor." (L: 58) 

143. “Onlardaki fenalık ve çirkinlik, ademden geliyor." (L: 73) 

144. “Çünki Hâlık-ı Ferd’den başka hiçbir şey, hiçten ve ademden icad edemediğine 

bütün ehl-i din ve ehl-i fen ittifak ediyorlar." (L: 323) 
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145. “En ziyade cây-ı dikkat ve cây-ı hayret şudur ki: Vücudun en kuvvetli mertebesi 

olan "vücub"un ve vücudun en sebatlı derecesi olan "maddeden tecerrüd"ün ve 

vücudun zevalden en uzak tavrı olan "mekândan münezzehiyet"in ve vücudun en 

sağlam ve tegayyürden ve ademden en mukaddes sıfatı olan "vahdet"in sahibi 

olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud’un en has hâssası ve lâzım-ı zâtîsi olan ezeliyeti ve 

sermediyeti; vücudun en zaîf mertebesi ve en incecik derecesi ve en mütegayyir, 

mütehavvil" (L: 343) 

146. “Evet sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki; bütün mevcudatı 

ademden çıkarıp, herbirisini bu nihayetsiz fezada $ sırrıyla durdurup, kıyam ve 

beka verip, umumunu böyle sırr-ı kayyumiyetin tecellisine mazhar eyliyor." (L: 

346) 

147. “Belki faaliyet, ayn-ı lezzet olan vücudun tezahürüdür ve ayn-ı elem olan 

ademden tebaud ile silkinmesidir." (L: 347) 

148. “Eğer cilve-i ferdiyete ve sırr-ı ehadiyete verilse; bir kibrit çakar gibi, eserleriyle 

azameti anlaşılan nihayetsiz kudretiyle, hiçten ve ademden veyahud anasır ve 

eşyadan toplamak suretiyle âyine-i ilmindeki muayyen ilmî kalıplarla, hadsiz 

derece kolaylıkla ve sühuletle eşyanın icad edildiği görülecek." (L: 435) 

149. “Eşyanın icadı, ya ademden olur, ya terkib suretinde sair anasırdan ve 

mevcudattan toplanır." (Ş: 24) 

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

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

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

bir maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya fotoğrafın âyinesindeki sureti 

kâğıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi gayet kolay bir surette Sâniin ilminde 

plânları ve proğramları ve manevî mikdarları bulunan eşyayı, "Emr-i Kün 

Feyekûn" ile adem-i zâhirîden vücud-u haricîye çıkarır." (Ş: 24) 

151. “Eğer inşa ve terkib suretinde olsa ve hiçten, ademden icad etmeyip belki 

anasırdan ve etraftan toplamak suretiyle yapsa; yine nasılki bir taburun istirahat 

için her tarafa dağılmış olan efradlarının bir boru sadasıyla toplanmaları ve 

muntazam bir vaziyete girmeleri ve o sevkiyatı teshil ve o vaziyeti muhafaza 
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hususunda, bütün ordu kendi kumandanının kuvveti ve kanunu ve gözü 

hükmünde olduğu gibi, aynen öyle de: Sultan-ı Kâinat’ın kumandası altındaki 

zerreler, onun kaderî ve ilmî düsturlarıyla ve müstevli kudretinin kanunlarıyla ve 

temas ettikleri sair mevcudat dahi, o Sultan’ın kuvveti ve kanunu ve memurları 

gibi teshilatçı olarak o zerreler sevkolunup gelirler." (Ş: 24) 

152. “Eğer eşya, ayrı ayrı ellere ve esbaba ve tabiat gibi şeylere havale edilse, o 

halde bütün ehl-i aklın ittifakıyla; hiçbir sebeb hiçbir cihetten, hiçten ademden 

icad edemez." (Ş: 24) 

153. “Çünki hayatımı ve bekamı maaliftihar onların tehlikelerden kurtulmaları için 

feda etmeyi fıtrî arzu ettiğim başta pederlerim ve validelerim ve bütün neslî ve 

nesebî ve manevî akrabalarım, Bâki-i Hakikî’nin bekası ve varlığıyla mahvdan ve 

ademden ve idam-ı ebedîden ve hadsiz elemlerden kurtulup o hadsiz rahmetine 

mazhariyetlerini şuur-u imaniyle hissettim." (Ş: 62) 

154. “Elbette vücudun en kuvvetlisi ve en yükseği ve en parlağı ve ademden en 

uzağı vâcib bir vücud ve ezelî ve ebedî bir varlık, en kuvvetli ve en yüksek ve en 

parlak ve kusurdan en uzak bir cemal ister, belki öyle bir cemali ifade eder, belki 

öyle bir cemal olur." (Ş: 81) 

155. “Demek haşri getirmekten ve bizi ademden kurtarmaktan ve saadet-i ebediyeyi 

vermekten daha büyüktür." (Ş: 234) 

156. “Ol nazar-ı gaflet, o mübarek nazeninleri; vazifesiz, neticesiz, bir mevsimde 

görünüp, hareketleri neş’eden değil belki güya ademden ve firaktan titreyerek 

hiçliğe düştüklerini göstermekle," (Ş: 253) 

157. “Çünki bütün kusurlar ademden ve kabiliyetsizlikten ve tahribden ve vazife 

yapmamaktan -ki birer ademdirler- ve vücudî olmayan ademî fiillerden geliyor." 

(Ş: 262) 

158. “Halbuki ademden başka hiç tesirleri ve cüz’î bir kesbden hariç bir kuvvetleri 

yoktur." (Ş: 262) 

159. “Fakat o şerler ademden geldiklerinden, o şerirler hakikî fâildirler." (Ş: 262) 
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160. “git gide tâ dâr-ı âhiretin bir mahzeni dünyadır ve Cennet’in bir tarlası ve 

deposu, bu âlemdeki hüsünleri ve hasenatları ve nurları mahsul veren âlem-i 

İslâmiyet ve hakikatlı insaniyet; ve Cehennem’in bir anbarı ise, şerleri ve çirkinleri 

ve küfürleri mahsul veren ve şer olan ademden gelen ve hayır olan vücud 

âlemlerini telvis eden pis maddeler, taifeler; ve yıldızların hararet mahzeni 

Cehennem ve nurlar hazinesi bir Cennet’tir ki; "Biyedihilhayr" kelimesi, bütün o 

hadsiz hazinelere işaretle pek parlak bir hücceti gösteriyor." (Ş: 603) 

161. “Birinci İşaret: Bu kâinat sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve sermedî 

uluhiyetine ve nihayetsiz ihsanatına küllî bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele 

eden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, bu kâinatta güneş lüzumu gibi 

elzemdir ki; nev’-i beşerin üstad-ı ekberi ve büyük peygamberi ve Fahr-i Âlem ve 

$ hitabına mazhar ve hakikat-ı Muhammediye (A.S.M.) hem sebeb-i hilkat-i âlem, 

hem neticesi ve en mükemmel meyvesi olduğu gibi, bu kâinatın hakikî kemalâtı 

ve sermedî Cemil-i Zülcelal’in bâki âyineleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli 

ef’alinin vazifedar eserleri ve çok manidar mektubları olması ve bâki bir âlemi 

taşıması ve bütün zîşuurların müştak oldukları bir dâr-ı saadet ve âhireti netice 

vermesi gibi hakikatları, hakikat-ı Muhammediye (A.S.M.) ve Risalet-i Ahmediye 

(A.S.M.) ile tahakkuk ettiğinden, nasıl bu kâinat onun risaletine gayet kuvvetli ve 

kat’î şehadet eder; öyle de: Başta âlem-i İslâm, bütün beşer ve bütün zîşuur; 

Cehennem’den daha acı ve korkunç olan ademden, hiçlikten, idam-ı ebedîden, 

fena-i mutlaktan kurtulmak için daimî aşk ve şevkle her zamanda ve câmi’ 

mahiyetinin bütün kuvvetleriyle, bütün istidadat lisanları ile, bütün dualar ve 

ibadetler ve ricalarının dilleriyle istedikleri hayat-ı bâkiyeyi kuvvetli ve kat’î 

beşaret veren risalet-i Ahmediye (A.S.M.) ve hakikat-ı Muhammediyeye (A.S.M.) 

şehadet edip nev’-i beşerin medar-ı iftiharı ve eşref-i mahlukat olduğuna imza 

bastığı gibi.." (Ş: 621) 

162. “Aynen öyle de: İrade-i İlahî kanunlarına kemal-i itaate ve tekvinî emr-i 

Rabbanînin işaretine emirber nefer ve emir kulu misillü fıtrî meyil ve şevk içinde 

ve ilm-i ezelî ve hikmetin tayin ettikleri hatt-ı hareket düsturları dairesinde ve 

ordu neferlerinden bin derece ziyade itaatli ve emir dinler ve emir kulu 

hükmünde olan masnuat, hususan zîhayatlardan birtek ferdi, "Ademden haydi 

vücuda çık, vazife başına gir!” (Ş: 659) 
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163. “Vücudun velev Cehennem’de olsun, ademden daha hayırlı olduğu vicdanî bir 

hükümdür." (İ: 81) 

164. “Aksi halde, suubet, güçlük öyle bir derece-i imtina ve muhaliyete çıkacaktır ki, 

o cins ve nevilerin ademden vücuda çıkmalarına bir sed çekilmiş olur." (Ms: 18) 

165. “Çünki suubetten, güçlükten dolayı âlemin ademden çıkmamasına sebeb olur." 

(Ms: 18) 

166. “Cenab-ı Hak seni ademden vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve 

vaziyetlerinden en yükseği müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir." (Ms: 136) 

167. $ Ademden çıkıp vücuda gelmek." (Ms: 141) 

168. “İşte bu da bizzarure delalet eder ki, meselâ bir zîhayatın hâlıkı kim ise, elbette 

onu ademden çıkarıp suret giydiren ve ona pek çok nimetler bahşedip onu 

perverde eden yine odur." (BMs: 86) 

169. “Fakat eşyayı esbab ve kesrete isnad etmekte ise, mutlak ademden icad 

edilmesi lâzım gelir." (BMs: 129) 

170. “Fakat şirket ve kesrette ise, bütün ehl-i aklın ittifakıyla ademden ibda’ etmek 

kat’iyyen mümkün değildir." (BMs: 130) 

171. “Senin mûcidin, seni ademden vücuda getirip, sonra seni vücudun en edna 

etvarından terakki ettirip in’am ve ihsanıyla tâ bir insan-ı müslim suretine kadar 

isal etmiştir." (BMs: 272) 

172. “İşte meselâ $ ademden çıkıp vücuda gelmek için güç ve kuvvet yoktur." (BMs: 

281) 

173. Ademdi 

174. “Vücud desen onu giydim  Ah ademdi çok bela gördüm." (S: 219) 

175. “Âh ademdi çok bela gördüm." (Ni: 149) 

176. Ademdir 
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177. “Suret-i zâhiriyede ne kadar müsbet ve vücudlu görünse de, hakikatta intifadır, 

ademdir." (S: 168) 

178. “Elcevab: Çünki küfür ve isyan ve seyyie, tahribdir, ademdir." (S: 465) 

179. “Zira tevakkuf, sükûnet, sükût, atalet, istirahat, yeknesaklık; keyfiyatta ve 

ahvalde birer ademdir." (S: 472) 

180. “O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun mazrufu, o dakikada ademdir, 

hiçtir." (S: 474) 

181. “Hayatsız şey, ona nisbet ademdir cümle eşya." (S: 702) 

182. “Halbuki zâhiren mevt; inhilâldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, 

hâdimüllezzattır.." (M: 7) 

183. “Zâten sükûn ve sükûnet, atalet, yeknesaklık, tevakkuf; bir nevi ademdir, 

zarardır." (M: 45) 

184. “İmkânat ise ademdir, hem nihayetsizdir." (M: 285) 

185. “Amma inkâr ise; o adem-i kabul değil, belki o kabul-ü ademdir, bir hükümdür." 

(M: 314) 

186. “Çünki o hal, bir derece medar-ı özür olan cahilane adem-i kabul değil, belki o 

kabul-ü ademdir ve o inkârdır." (M: 336) 

187. “mayesi; ademdir, nefiydir." (L: 73) 

188. “Çendan suret-i zâhirîde müsbet ve vücudî de görünseler, esası ademdir, 

nefiydir." (L: 73) 

189. “Hakkı kabul etmemektir, bir terktir, bir ademdir, bir adem-i kabuldür." (L: 78) 

190. “Adem-i kabul değil ki kolay olsun, belki kabul-ü ademdir." (L: 78) 

191. “Madem küfrün ve dalaletin mahiyeti nefiydir ve inkârdır, cehildir ve ademdir, 

küffarın kesret ile ittifakı ehemmiyetsizdir." (L: 121) 
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192. “Bil ki, başka risalelerde tafsilâtıyla kat’î bir surette isbat edildiği gibi; 

musibetlerin, şerlerin, hattâ günahların aslı ve mayesi ademdir." (L: 217) 

193. “Elcevab: Küfür ise hakaik-i imaniyeyi inkâr ve nefy olduğundan ademdir." (Ş: 

81) 

194. “Enaniyetin vücudu ise, haksız temellük ve âyinedarlığını bilmemek ve 

mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden, vücud rengini ve suretini almış 

bir ademdir." (Ş: 81) 

195. “Madem bütün güzelliklerin menbaı vücuddur ve bütün çirkinliklerin madeni 

ademdir." (Ş: 81) 

196. “Sureten isbat ve vücudî görülse de manası ademdir." (Ş: 102) 

197. “İkincisi: Kabul-ü ademdir." (Ş: 103) 

198. “Evet bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mâyesi ve esasları ademdir, 

tahribdir." (Ş: 258) 

199. “İkincisi: Enaniyetin terkiyle ademdir." (Ms: 70) 

200. “Gelecek ahvalin ademdir." (Ms: 137) 

201. “Binaenaleyh mümkin olan bir şeyin daima bir halde tevakkuf ve sükût etmekle 

atalette kalması, o şeyin ahval ve keyfiyetleri için bir nevi ademdir." (Ms: 190) 

202. “Madem küfrün ve dalaletin mahiyeti nefiydir ve inkârdır; cehildir ve ademdir, 

küffarın kesret ile ittifakı ehemmiyetsizdir." (BMs: 322) 

203. “Zira şer, bir ademdir." (BMs: 534) 

204. “Dünya ve mâfîhanın saltanatı milyonlar sene ömür ile beraber sana 

verilecektir, fakat akibetin dönmemeksizin fena ve ademdir.” (Mu: 138) 

205. “Evet küfür, çendan isbat suretinde de olsa; nefiydir, inkârdır, cehildir, 

ademdir." (Ni: 100) 

206. Ademdirler 
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207. “Vücudunun zuhur ve tezahürü ancak tegayyür ve tahavvülüne bağlı olan bir 

mümkinde; atalet, sükûn, tevakkuf ve yeknesaklık, ahval ve keyfiyatta birer nev’-i 

ademdirler." (BMs: 380) 

208. Ademe 

209. “bütün geçmiş zamandaki mu’cizat-ı kudreti olan vukuatı şehadet eden ve 

kıyamet ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bilmüşahede icad eden bir 

Kadîr-i Zülcelal’den, insan nasıl ademe gidip kaçabilir, toprağa girip saklanabilir?" 

(S: 79) 

210. “Hane-i insan olan dünya ise, zulümat-ı ademe sukut eder." (S: 212) 

211. “İşte zâhirperest ve sermayesi âfâkî malûmattan ibaret olan akl-ı dünyevî böyle 

silsile-i efkârı, hiçe ve ademe incirar ettiğinden, hayretinden ve haybetinden 

me’yusane feryad ediyor." (S: 217) 

212. “Yoksa imtina’ derecesine çıkan bir suubet, o cinsi in’idama ve o nev’i ademe 

götürecekti." (S: 305) 

213. “Diğeri, fenaya, ademe bakar." (S: 346) 

214. “Hem fena, hem fâni, hem ademe düşer." (S: 364) 

215. “Yani, size ağaçtan meyveyi ve ateşi ve ottan erzakı ve hububu ve topraktan 

hububatı ve nebatatı verdiği gibi, zemini size hoş -herbir erzakınız içinde 

konulmuş- bir beşik ve âlemi, güzel ve bütün levazımatınız içinde bulunur bir 

saray yapan bir zâttan kaçıp başıboş kalıp, ademe gidip saklanılmaz." (S: 400) 

216. “Bütün mazi ve istikbali ademe verip, yalnız zaman-ı hazırı vücuda bırakır." (S: 

437) 

217. “Bütün o tahribat, bir ademe terettüb ediyor." (S: 465) 

218. “Ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi şerri tazammun 

eder." (S: 472) 

219. “Bir yüzü de şerre bakar ve ademe gider." (S: 537) 
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220. “Çünki harab olmuş dünyanın zerratını dünyada bırakmak veya ademe atmak 

israftır." (S: 556) 

221. “Gel vehmini ele al, hayal üstüne de bin, şimdi seninle gideriz zulümat-ı 

ademe." (S: 740) 

222. “Şimdi de gel kardeşim, o ademe döneriz." (S: 741) 

223. “Fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette 

boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip düşünmeyiniz!" (M: 228) 

224. “Ademe değil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz." (M: 228) 

225. “Üçüncü Remiz: Eşya zeval ve ademe gitmiyor, belki daire-i kudretten daire-i 

ilme geçiyor; âlem-i şehadetten, âlem-i gayba gidiyor; âlem-i tegayyür ve fenadan, 

âlem-i nura, bekaya müteveccih oluyor." (M: 287) 

226. “Ademe ve fenaya gitmiyor; belki yalnız itibarî taayyünleri değişir ve medar-ı 

hüsn ü cemal ve mazhar-ı feyz ü kemal olan hakikatları ve mahiyetleri ve hüviyet-

i misaliyeleri bâkidirler." (M: 287) 

227. “Birinci İşaret: $ fıkrası ifade ediyor ki: Bir mevcud vücuddan gittikten sonra, 

zâhiren kendisi ademe, fenaya gider; fakat ifade ettiği manalar bâki kalır, mahfuz 

olur." (M: 292) 

228. “Öyle de: Yeryüzünün saksısında güzel masnuatla münakkaş olan bahar 

mevsimi, bir çiçektir; zâhiren zeval bulur, ademe gider, fakat onun tohumları 

adedince ifade ettikleri hakaik-i gaybiye ve çiçekleri adedince neşrettiği hüviyet-i 

misaliye ve mevcudatı adedince gösterdikleri hikmet-i Rabbaniyeyi kendine bedel 

olarak vücudda bırakıp sonra bizden saklanır." (M: 293) 

229. “Ve diğer bir kısmı hakikî tevhidi ve tam huzuru bulmak için "Lâ mevcude illâ 

hu" diyerek kâinatı hayale sarar, ademe atar, sonra huzur-u tam bulur." (M: 333) 

230. “ÜÇÜNCÜ REMİZ: Zevale giden eşya ademe gitmediğini, belki daire-i kudretten 

daire-i ilme geçtiğini ve eşyadaki hüsn ü cemale ait istihsan ve şeref ve makam, 

esma-i İlahiyeye ait olduğunu gayet güzel bir surette isbat eder." (M: 501) 
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231. “Birisi: Vâcib-ül Vücud’a intisabını iman ile hisseden adam, hadsiz envar-ı 

vücuda mazhar olduğunu ve hissetmeyen, nihayetsiz zulümat-ı ademe ve âlâm-ı 

firaka maruz bulunduğunu gösterir." (M: 502) 

232. “Ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar emvacı 

üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde, Kur’an-ı 

Hakîm’in tezgâhında yapılan bir sefine-i maneviye hükmüne geçen hakikat-ı 

İslâmiyet içine girip selâmetle o denizin üstünde gezip, tâ sahil-i selâmete çıkarak 

hayatımızın vazifesi bitsin." (L: 7) 

233. “Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuddan ziyade, şerr-i 

mahz olan ademe yakındır ve ona gider." (L: 9) 

234. “Rabbin olan Rahmanurrahîm’in rahmetine itimad edip, dövülmeden ağlama, 

hiçten korkma, ademe vücud rengi verme." (L: 11) 

235. “Eğer bütün mevcudat seni bırakıp fena yolunda ademe giderse, eğer 

zîhayatlar senden müfarakat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni 

terkedip mezaristana girerse, eğer ehl-i gaflet ve dalalet seni dinlemeyip 

zulümata düşerse, merak etme!" (L: 52) 

236. “Ve o halde, o gidenler ademe gitmediler." (L: 52) 

237. “Yeknesak istirahat, sükût, sükûnet, tevakkuf gibi haletler ademe, hiçliğe 

yakınlığı içindir ki, ademdeki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor." (L: 217) 

238. “Dördüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, 

mağlubiyet gibi vücudumu sarsan ârızalar, bir gaflet zamanıma rastgelip şiddetle 

alâkadar ve meftun olduğum vücudumu, belki mahlukatın vücudlarını "ademe 

gidiyor" diye elîm bir endişe verirken, yine bu Âyet-i Hasbiyeye müracaat ettim." 

(L: 256) 

239. “Hem zeminin yüzünde her sene mevt ve hayatın değişmeleri ve döğüşmeleri 

yüzünden yüzbinler hayvanat milletlerinin cenazeleri ve ikiyüzbin nebatatın 

taifelerinin enkazları, berr ve bahrin yüzlerini fevkalâde öyle kirleteceklerdi ki; 

zîşuur, o yüzleri değil sevmek, âşık olmak belki öyle çirkinlikten nefret edip mevte 

ve ademe kaçacaklardı." (L: 305) 
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240. “Eğer o cilve-i Kayyumiyet bir dakikada yüzünü çevirse, bir kısmı Küre-i Arz’dan 

bin defa büyük milyonlarla küreler, feza-yı gayr-ı mütenahî boşluğunda dağılacak, 

birbirine çarpacak, ademe dökülecekler." (L: 344) 

241. “Hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp ademe sukut edecek." (L: 346) 

242. “DÖRDÜNCÜ İŞARET: Adem şerr-i mahz ve vücud hayr-ı mahz olduğundan; 

mehasin ve kemalât vücuda ve şerler ve musibetler ademe istinad ettiğini ve 

ondan neş’et ettiğini beyan ediyor." (L: 385) 

243. “Dördüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Kendi vücudu, belki bütün mahlukatın 

vücudları ademe gidiyor diye elîm bir endişede iken, yine bu Âyet-i Hasbiyeye 

müracaat ettiğini ve iman dürbünü ile baktığında; ölümün firak değil visal 

olduğunu, bir tebdil-i mekân ve bâki bir meyvenin sünbüllenmesi olduğunu beyan 

etmiştir." (L: 423) 

244. “Eğer olsa, bütün mevcudatı değiştirmek ve dünyayı ademe boşaltıp, yeniden 

ehemmiyetsiz müzahrafatla doldurmak lâzım gelecek." (Ş: 26) 

245. “Dördüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, 

mağlubiyet gibi vücudumu sarsan ârızalar bir gaflet zamanıma rast gelip -şiddetli 

alâkadar ve meftun olduğum vücudum, belki mahlukatın vücudları ademe gidiyor 

diye- elîm bir endişe verirken yine Âyet-i Hasbiyeye müracaat ettim." (Ş: 69) 

246. “İman olmazsa, bütün o vücudlardan mahrum olmakla beraber zâhirî vücudu 

dahi onun hakkında ademe ve hiçliğe gider gibi zayi’ olur." (Ş: 70) 

247. “Bütün hayırlar, iyilikler, güzellikler, lezzetler -tahlil neticesinde- vücuddan 

neş’et ettiklerini ve bütün fenalıklar, şerler, musibetler, elemler -hattâ 

masiyetler- ademe raci’ olduğunu ehl-i akıl ve ehl-i kalbin büyükleri ittifak 

etmişler." (Ş: 80) 

248. “Ve başta nev’-i insan olarak bütün zîhayatlar ve bütün eşya, fenaya düşmek ve 

ademe sukut etmek ve hiçlikte mahvolmak ve başta nev’-i beşer olarak zîhayatlar 

idam edilmek için yaratılmamışlar." (Ş: 215) 

249. “verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin?" (Ş: 223) 
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250. “Şu halde sen ey mülhid, dalaletin itibariyle ya idam-ı ebedî ile ademe 

düşeceksin veya Cehennem’e gireceksin!" (Ş: 229) 

251. “Herşey senin küfrün ile ademe düşer." (Ş: 230) 

252. “Cehennem aleyhinde bulunmak, ademe tarafdar olmaktır ki, hadsiz 

dostlarının saadetlerinin hiç olmasına tarafdarlıktır." (Ş: 230) 

253. “Eğer bir dakika yolunu şaşırsa veya bir serseri yıldıza çarpsa, parçalanarak 

hadsiz fezada sukut ile, bütün o bîçare zîhayatları ademe, hiçliğe boşaltacak, 

dökecek diye anladı." (Ş: 636) 

254. “Ve vazifesi bitmiş ise, zâhirî vücud libasını çıkarıyor, sureta ademe, belki daire-

i ilimdeki manevî vücuda gönderir." (Ş: 659) 

255. “Yani, ademe gider, yok olurlar." (Ş: 755) 

256. “O kâfir, ya ademe gidecektir veya daimî bir azab içinde mevcud kalacaktır." (İ: 

81) 

257. “Bu ise, ademe gider ve ademe kalbolur." (Ms: 70) 

258. “Vücud ademe inkılab eder." (Ms: 110) 

259. “Eğer vücuduna itimad edersen, ademe düşersin." (Ms: 119) 

260. “Tecelliyatın genişliğini imtinaa, büyüklüğünü ademe hamletmekle şeytanı bile 

yaptığı mugalatadan utandırıyor." (Ms: 122) 

261. “Hattâ ademe gittiklerini zannettiğimiz kelimat, elfaz, tasavvurat gibi seri-üz 

zeval olan bazı şeyler de ademe gitmiyorlar." (Ms: 128) 

262. “Yoksa eğer bu eserler kesrete havale edilirse; imtina’ derecesine çıkan bir 

suubet içinde kalıp, bütün bu enva’ hep beraber ademe gideceklerdi." (BMs: 29) 

263. “Ve keza yine gördüm ki, insan-ı mümkinin enaniyete tabi olan vücudunun yüzü 

ademe götürür ve ona inkılab eder." (BMs: 148) 

264. “Sâlisen: Eğer o vücuda itimad edip bel bağlasan, ademe düşersin." (BMs: 241) 
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265. “Zira ona itimad ve bel bağlamak ise, ademe giden bir kapıya girmek demektir." 

(BMs: 241) 

266. “Zira şükürlü nimet, zevale gitmekle yerini ademe vermiyor ki, elem versin." 

(BMs: 246) 

267. “Öyle ise, sana verilmiş zerreden tâ ademe kadar olan bütün meratib-i vücudun 

her bir menzilinde suale çekileceksin." (BMs: 272) 

268. “İşte insan enenin mahiyeti ne olduğunu bildiği vakit, yani ene insan 

vücudunun şeridinde şuurlu bir tel ve mahiyet-i beşeriyenin sevbinde ince bir ip 

ve şahsiyet-i âdemiyet kitabında iki vecihli bir elif olduğunu; ve o elifin bir yüzü 

hayra baktığını, bu yüzde yalnız feyze kabil olup fâil olmadığını, ikinci yüzü ise, 

şerre ve ademe baktığını ve bu yüzde kendisi fâil olduğunu bildi." (BMs: 401) 

269. “Halbuki tek bir cüz’ün ademi ve bir şartın fukdanı ile bütün vücud, ademe 

gidebilir." (BMs: 465) 

270. “Bil ki; ademin semeresi, ademe sebebiyet vermiş olana raci’ olmasından, senin 

fahr ve gurura hiç bir hakkın yoktur." (BMs: 465) 

271. “şu âyetler, insanlara der: "Dünyadaki mevt ü zeval ve dünyadan firak u fena, 

ademe açılan birer kapı olmadıkları gibi; fena ve in’idam zulümatına sukut da 

değillerdir." (BMs: 470) 

272. “Bu asrın sisli, semli revacı (şecere-i kâinatın meyvesi olan insanın nüve, lüb, 

kışır gayelerini) zâil ve fâniye, zillet ve gurura, âfil firaka, zâhir bâtıla, atalet 

ademe, hırs ve hayvaniyete, camid ve abesiyete, başıbozukluk ve hiçliğe sevk ile, 

o meyvenin kısm-ı azamının ölüp ekallinin de ölmek ve tefessühü ânında, mezkûr 

şecerenin merkez üzerine karib, Isparta dalına ta’lik edilen, Hakîm-i Mutlak’ın 

etemm, ekmel şifahanesi olan Kur’andan nebean eden (Tiryak Notalar) tesmiyesi 

ile, her Nota’nın binler harfler damlaları ile imdada yetişerek, küre-i arz bahçesini 

iska ve binler meyvelere hayat bahşeden ve bu yüzden menba’ı gibi, kıyamete 

kadar hârika bir keramet ve taklid edilmez bir turra ile çağlayacak olan eser-i 

mübareki, elhamdülillah istinsah ettim." (B: 354) 
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273. “Yoksa âlemin muntazama ve mükemmele ve evamir-i İlahiyeye mutia olan sair 

enva’ ve ecnas; bu perişan ve şekavetçi olan nev’-i beşeri kendileri içinde kabul 

etmeyerek, hukuk-u vücuddan iskat ve zulmethane-i ademe nefy ve vazife-i 

hilkatten tardetmek, iktiza ve arz-ı hal edeceklerdir." (Mu: 41) 

274. “Veyahut o ikisi bazı arkadaşımız gibi küreviyetten razı olmayarak sefere 

gittiklerinden ayakları sürçerek umman-ı ademe gitmeleri muhtemeldir." (Mu: 76) 

275. “Halbuki imkân-ı aklî ise: Vâcib ve mümteni’ olmayan bir maddede, vücud ve 

ademe bir delil-i kat’iye dest-res olmayan bir emirde tereddüd etmektir." (Mu: 76) 

276. “Yoksa, imtina derecesine çıkan bir suubet, o cinsi ve o nev’i in’idama, ademe 

götürecekti." (Ni: 119) 

277. “Elbette beşer bu kadar zulmî küfriyatlarıyla zemin yüzünü mülevves ve perişan 

ettikleri halde, cezasını görmeden ve kâinattaki maksud-u hakikîye mazhar 

olmadan, dünyayı bırakıp ademe kaçamayacak." (H: 39) 

278. “Diğeri: Fenaya, ademe bakar; bildiğimiz marzî-i İlahî olmıyan ehl-i dalaletin 

dünyasıdır." (Ko: 77) 

279. Ademî 

280. “Çünki o cereyan eden namuslar, şu hükmeden kanunlar; itibarî emirlerdir, 

vehmî düsturlardır, ademî sayılır." (S: 510) 

281. “Belki âyineleri, daireleri hakikî olmazsa; hayalî, ademî dahi olsa, onlara zarar 

etmez." (M: 84) 

282. “Evet bütün âzâ-yı esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam 

eden hayat-ı insan, Hâlık-ı Zülcelal’in kudretine mahsus olduğu halde; bir zalim, 

bir uzvu kesmesiyle, hayata nisbeten ademî olan mevte o insanı mazhar eder." (L: 

70) 

283. “Sureten menfî ve ademî de olsa, esası sübutîdir ve vücudîdir." (L: 72) 

284. “Adem ise, ademî şeylere istinad edebilir." (L: 73) 
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285. “Ademî birşey, madum birşeye illet olur." (L: 73) 

286. “Belki bir emr-i ademî ile ve bir şartın bozulmasıyla koca bir tahribat olur." (L: 

73) 

287. “Çünki sâbıkan dediğimiz gibi, şeytan cüz’î bir emr-i ademî ile insanı mühim 

tehlikelere atar." (L: 74) 

288. “Elcevab: Sâbık işaretlerde tebeyyün etti ki: İnsan, icadsız bir cüz’-i ihtiyarî ile ve 

cüz’î bir kesb ile, bir emr-i ademî veya bir emr-i itibarî teşkil ile ve sübut vermekle 

müdhiş tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi, nefsi ve hevası daima şerlere 

ve zararlara meyyal olduğu için, o küçük kesbin neticesinden hasıl olan seyyiatın 

mes’uliyetini, o çeker." (L: 84) 

289. “Ve şerr ademî olduğu için, abd ona fâil oldu." (L: 84) 

290. “Çünki bütün kusurlar ademden ve kabiliyetsizlikten ve tahribden ve vazife 

yapmamaktan -ki birer ademdirler- ve vücudî olmayan ademî fiillerden geliyor." 

(Ş: 262) 

291. “Zâten şerli ve ademî ve tahribçi işlerde kuvvet ve iktidar lâzım değil, az bir fiil 

ve cüz’î bir kuvvet, belki vazifesini yapmamak ile bazan büyük ademler ve 

bozmaklar oluyor." (Ş: 262) 

292. Ademîdir 

293. “Elcevab: Hikmeti ve sırrı şudur ki: Ekseriyet-i mutlaka ile dalalet ve şerr, 

menfîdir ve tahribdir ve ademîdir ve bozmaktır." (L: 70) 

294. “Fenalıklar ve kusurlar, ademîdir ve tahribîdir." (Ş: 360) 

295. Ademîye 

296. “Halbuki azîm tahribat ve hadsiz ademler, birtek emr-i itibarîye ve ademîye 

terettüb edebilir." (S: 465) 

297. Ademi 
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298. “şerait ve esbabın vücuduna mütevakkıf olduğu halde; o şeyin ademi, intifası, 

tek bir şartın intifasıyla ve tek bir cüz’ün ademiyle netice itibariyle mün’adim 

olur." (S: 168) 

299. “Ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi şerri tazammun 

eder." (S: 472) 

300. “Yani: Onun vücudu zâtîdir, ezelîdir, ebedîdir, ademi mümteni’dir, zevali 

muhaldir ve tabakat-ı vücudun en rasihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en 

mükemmelidir." (M: 249) 

301. “Ve o hadsiz tağyir ve tebdil dahi; mevt ve ademi, zeval ve firakı iktiza ediyor." 

(M: 286) 

302. “Ademi ise, bir cüz’ünün ademiyle olduğundan; zaîf adam, iktidarını göstermek 

için tahrib tarafdarı oluyor, müsbet yerine menfîce hareket ediyor." (M: 471) 

303. “Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve in’idamı, bir rüknün ademiyle hasıl olur." 

(L: 73) 

304. “Ve o ademi isbat etmekle kabul edilebilir." (L: 78) 

305. “Hem bir şeyin ademi, bir nimetin madum olmasına illet olduğundan," (L: 133) 

306. “Halbuki o nimetin ademi, birtek şartın ademiyle oluyor." (L: 134) 

307. “Ve madem herşeyin zâtında vücudu ve ademi, bir sebeb bulunmazsa 

müsavidir; elbette vâcib ve ezelî olamaz." (Ş: 140) 

308. “Acaba birtek âyetin birtek işareti, gözümüz önünde ulûm-u İslâmiyede 

müteaddid ilmî, kevnî hakikatları meyve veren bir kitabın binler böyle şehadetleri 

ve davaları ile, Güneş gibi zuhur eden iman-ı haşrî; hakikatsız olması güneşin 

inkârı belki kâinatın ademi gibi hiçbir cihet-i imkânı var mı ve yüz derece muhal 

ve bâtıl olmaz mı?" (Ş: 185) 

309. “Fakat onun ademi ve harab olması birtek şartın ademiyle vâki’ ve bir 

serserinin bir kibritiyle yanıp mahvolduğu gibi, ins ü cinn şeytanları az bir fiil ile 

büyük tahribat ve dehşetli manevî yangınlar yaparlar." (Ş: 258) 
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310. “Ve o şeyin ademi ve bozulması ise, bir şartın ademi ile ve bir rüknün bozulması 

ile olur, mahvolur, bozulur." (Ş: 360) 

311. “Bir hayrın ademi şer ve bir güzelliğin bozulması çirkinlik olması itibariyle; o 

neticeler adedince şerler, çirkinlikler, merhametsizlikler husul bulur." (Ş: 610) 

312. “Bu itibarla sebebin ademi farzedilirse, müsebbebin de farz-ı ademi lâzımgelir." 

(İ: 75) 

313. “O makine mümkinattan olduğundan, vücud ve ademi mütesavidir." (İ: 87) 

314. “Kezalik mümkin olan bir şeyin tarafeyni, yani vücud ve ademi arasında, 

terazinin gözleri gibi müsavat olduğundan, kudret-i ezeliye hangi tarafa basarsa, 

öteki taraf heba gibi havaya kalkar." (İ: 158) 

315. “Hem bir şeyin ademi, bir nimetin madum olmasına illet olduğundan, 

tevehhüm eder ki: O şeyin vücudu dahi, o nimetin vücuduna illettir." (BMs: 305) 

316. “Halbuki o nimetin ademi, birtek şartın ademiyle oluyor." (BMs: 305) 

317. “Halbuki tek bir cüz’ün ademi ve bir şartın fukdanı ile bütün vücud, ademe 

gidebilir." (BMs: 465) 

318. “İkinci Madde: Bir şeyin vücudu ve tamiri ve hayatı, ona ait bütün erkân ve 

şeraitin vücuduyla olabilmesi; ve o şeyin ademi ve tahribi ve ölmesi, bir tek şartın 

bozulmasıyla olduğu bir kaide-i hakikattır." (E: 285) 

319. “Ciğerşikâf ve tahammülsûz ve emel öldürücü bütün kemalâtı zîr ü zeber eden 

hicran-ı ebedî olan ademi, insana musallat etmez." (Mu: 105) 

320. “Halbuki bir şeyin ademi, bir cüz’-i vâhidin ademiyle veya bir şartın fıkdanıyla 

oluyor." (Ni: 45) 

321. “Meselâ, bir hadîsin kabulü, adem-i kabulü, kabul-ü ademi vardır." (STİ: 90) 

322. Ademin 
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323. “İşte bu üçüncü yüzündeki fena ve zeval, mevt ve ademin acılarına ve 

yaralarına merhem için o üçüncü yüzün iç yüzündeki beka ve hayat cilveleri var." 

(M: 290) 

324. “Zira atalet ademin biraderzadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın 

yakazasıdır." (M: 479) 

325. "$ kaidesiyle: Ademin isbatı elbette kolay değildir." (L: 78) 

326. “Çünki, ezelden ebede kadar her kimden ve her kime karşı bütün hamd ve 

şükür Ona mahsustur, ifade ettiğimden, bütün nimetlerin başı ve nimetleri hakikî 

nimet yapan ve bütün zîşuuru ademin hadsiz musibetlerinden kurtaran, yalnız 

saadet-i ebediye olabilir." (Ş: 235) 

327. “İşte mahlukat mümkündürler ve imkân dairesinde vücud ve ademleri müsavi 

olmasından, Vâcib-ül Vücud’un hadsiz kudret-i ezeliyesi birtek mümküne vücud 

vermesi kolaylığında bütün mümkinatın vücudu, ademin müvazenesini bozar, 

herşeye lâyık bir vücudu giydirir." (Ş: 659) 

328. “Yoksa hayat şartları bulunmadığından ademin dairesine girmiş değildir." (İ: 

179) 

329. “Fakat enaniyetin terki ile olan zâhiren yokluk ve ademin yüzü ise, Vâcib-ül 

Vücud’a nazar eder." (BMs: 148) 

330. “O kusur ve noksan ise, ademin renklerinden iki çeşit levndirler." (BMs: 176) 

331. “Lâkin o cüz’-i ihtiyarîyi ademin iki levni olan kusur ve noksanda 

sarfetmektedir." (BMs: 280) 

332. “Fakat hasaret, ademin semeresidir." (BMs: 465) 

333. “Bil ki; ademin semeresi, ademe sebebiyet vermiş olana raci’ olmasından, senin 

fahr ve gurura hiç bir hakkın yoktur." (BMs: 465) 

334. “Hem ister yerin batnında ol, yine onun vatanındasın ve ister ademin cevfinde 

bulun, yine onun taht-ı nazarındasın." (BMs: 521) 
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335. “Mevtin biraderi ve ademin ammizadesi olan atalet-i mutlak ile, rahmeti 

bırakmamış ki kaydedilsin." (Mu: 81) 

336. “Hasaret ise, ademin semeresidir." (Ni: 45) 

337. “Öyle ise ademin semeresi, in’idamın sebebine verilecektir." (Ni: 45) 

338. Ademin kabahatını, vücuda vermek kadar ahmaklıktır." (Mü: 92) 

339. Ademinde 

340. “Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki: Vücudunda adem, ademinde vücudu 

vardır." (S: 478) 

341. “Bu mertebede onun tezkiyesi; vücudunda ademini, ademinde vücudunu 

bilmekle $ yü kendisine vird ittihaz etmektir." (Ms: 208) 

342. “İşte şu hatvede onun tezkiyesi budur ki; vücudunda adem, ademinde vücudu 

olduğunu bilmek, $ deyip mülk onun olduğu gibi, hamd da yalnız ona mahsus 

olduğunu düşünüp herşeyi Allah’a teslim etmektir." (BMs: 419) 

343. Ademinden 

344. Kemal-i zuhurundan ve zıddın ademinden." (Ms: 247) 

345. “Evet vücudlarından zarar gelmemiş, istediğimiz ülemanın ademinden 

gelmiştir." (Mü: 92) 

346. Ademine 

347. “Adem-i ilmimiz, onun ademine delalet etmez." (S: 466) 

348. “İşte şu sırdandır ki; bazı ehl-i velayet, dünyanın dünya cihetiyle ademine 

hükmetmişler." (S: 474) 

349. “Eğer hâşâ ben kendimi sâlih bilsem; o alâmet-i gururdur, salahatin ademine 

delildir." (M: 14) 
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350. “bak ki; nihayetsiz bir kudretin delilini, onun ademine delil yapar; nihayetsiz 

muhalât kapısını açar." (M: 252) 

351. “Meselâ: Bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam, o bahçenin 

kurumasına ve o nimetlerin ademine sebeb ve illet oluyor." (L: 134) 

352. “Nimetin ademine illet olurdu." (L: 134) 

353. “(Haşiye): Evet, bir kısım hastalık duanın sebeb-i vücudu iken, dua hastalığın 

ademine sebeb olsa, duanın vücudu kendi ademine sebeb olur; bu da olamaz." (L: 

215) 

354. “Meselâ: Bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam, o bahçenin 

kurmasına ve o nimetlerin ademine sebeb ve illet oluyor." (BMs: 305) 

355. “Nimetin ademine illet olurdu." (BMs: 306) 

356. “Hem zıddıyet itibariyle de ubudiyet, rububiyetin bir mir’atı olduğundan âdeta 

sahife-i zulmet üstünde huruf-u nuriyenin kitabeti gibi, ne kadar ubudiyetteki 

mahviyet ademine yaklaşılırsa o derece Vâcib-ül Vücud’un vücub-ü vücud 

cilvelerinin meratib-i âliyeleri onun üstünde tezahür edeceklerdir." (BMs: 353) 

357. “Binaenaleyh o şeyin ademine sebeb olan o cüz’e, bütün vücuda gelen zarar da 

terettüb eder." (BMs: 534) 

358. “Aynen bu parça-i Nur, âlem–i asgar olan ve esma-i hüsnaya âyine olan ve 

hilkat-i dünyanın ruhu mesabesindeki beşerin, kemal ve sukutuna, ebediyet ve 

ademine sebeb olan en büyük vesile ve desiseleri, pek yakînen keşfedip 

gösteriyorlar." (B: 176) 

359. Ademini 

360. “Hem meselâ: Cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, 

Cehennem’in tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün 

ruhuyla Cehennem’in ademini arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şübhe, 

Cehennem’in inkârına cesaret veriyor." (L: 9) 
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361. “iki şahid-i sadıkın sübutuna şehadetleri kâfi gelirken; onu inkâr eden hadsiz bir 

kâinatı, hadsiz ebedî zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkârını 

isbat edebilir, ademini gösterebilir." (L: 227) 

362. “Meselâ bir şeyi dünyada var diye ben isbat etsem, sen de "dünyada yok" 

desen; benim bir işaretimle kolayca isbat edilebilen o şeyin sen nefyini yani 

ademini isbat etmek için, bütün dünyayı aramak ve taramak ve göstermek, belki 

geçmiş zamanların her tarafını dahi görmek lâzım geliyor." (Ş: 101) 

363. “Kalben, ademini tasdik etmektir." (Ş: 103) 

364. “Nihayet, ademini, yok olduğunu itikad etmekle dinden çıkar." (Ms: 81) 

365. “Her şeyde illetin ademini tevehhüm eden vehmin vâhi hükmünde bir kıymet 

yok." (Ms: 184) 

366. “Bu mertebede onun tezkiyesi; vücudunda ademini, ademinde vücudunu 

bilmekle $ yü kendisine vird ittihaz etmektir." (Ms: 208) 

367. “Eğer farz-ı muhal olarak Cennet’i ve saadet-i ebediyeyi iktiza eden, gayr-ı 

mahsur olan bütün esbabın ademini kabul etsek dahi, yalnız şu sevgili abd gibi bir 

zâtın duası ve talebi, şu Cennet’in icad ve vücuduna kâfi gelirdi." (BMs: 66) 

368. “Sen amele muvaffak olmadığın ve azab-ı İlahîden de dehşet aldığın zaman, 

buna bir çare olarak azabın ademini temenni ediyorsun." (BMs: 107) 

369. “Nefis, kendi vazife-i diniyesinde yaptığı tenbellik sebebiyle, onu mürakabesi 

altında bulunduran bir rakibin ademini arzu eder." (BMs: 163) 

370. “Daha sonra bir Mâlik-ül Mülk’ün ademini mükerreren mülahaza eder." (BMs: 

163) 

371. “Sonra da Mâlikin ademini itikad ederek maazallah dinden çıkar." (BMs: 163) 

372. “Evet bülbülün şu gayelere tafsilatıyla adem-i marifeti, o gayelerin ademini 

istilzam etmez." (BMs: 610) 
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373. “[Haşiye: Çok yerlerde neşredilen ve müddeînin huzursuzluk ittihamının 

ademini gösteren ve Ankara Emniyet Umum Müdürlüğüne verilen bir 

hakikattir.]" (Em: 198) 

374. “Vücud, adem gibi; birinin vücudu ötekinin ademini ister." (STİ: 50) 

375. Ademinin 

376. “Elbette Kadîr-i Mutlak’ın zâtî ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin 

nuranî tecelliyatı ve melekûtiyet-i eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin 

intizamatı ve eşyanın evamir-i tekviniyesine kemal-i imtisali ve mümkinatın vücud 

ve ademinin müsavatından ibaret olan imkânındaki müvazenesi sırrıyla; az çok, 

büyük küçük ona müsavi olduğu gibi, bütün insanları birtek insan gibi bir sayha ile 

haşre getirebilir." (S: 91) 

377. Ademistan 

378. “Bütün zaman-ı mazideki zulümatı dağıtıp, o uzun zaman-ı mazi; felsefenin 

gördüğü gibi bir mezar-ı ekber, bir ademistan olmadığını, belki istikbale ve 

saadet-i ebediyeye atlamak için, ervah-ı âfilîne bir medar-ı envar ve muhtelif 

basamaklı bir mi’rac-ı münevver ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve 

dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir nuristanı ve bir bostanı olduğunu 

gösterir." (S: 540) 

379. “Evet nazar-ı gaflet ve dalalette, vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve elîm ve 

mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş karnlar ve asırlar; 

canlı birer sahife-i ibret ve baştan başa ruhlu, hayatdar bir acib âlem ve mevcud 

ve bizimle münasebetdar bir memleket-i Rabbaniye suretinde sinema perdeleri 

gibi, kâh bizi o zamanlara, kâh o zamanları yanımıza getirerek her asra ve her 

tabakaya gösterip yüksek bir i’caz ile dersini veren Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan aynı 

i’caz ile, nazar-ı dalalette camid, perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgâh olan ve firak ve 

zevalde yuvarlanan bu kâinatı bir kitab-ı Samedanî, bir şehr-i Rahmanî, bir 

meşher-i sun’-i Rabbanî olarak o camidatı canlandırıp birer vazifedar suretinde 

birbiriyle konuşturup ve birbirinin imdadına koşturup nev’-i beşere ve cinn ve 

meleğe hakikî ve nurlu ve zevkli hikmet dersleri veren bu Kur’an-ı Azîmüşşan’ın 

elbette her harfinde on ve yüz ve bazan bin ve binler sevab bulunması ve bütün 
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cinn ve ins toplansa onun mislini getirememesi ve bütün benî-âdemle ve kâinatla 

tam yerinde konuşması ve her" (Ş: 244) 

380. Ademistana 

381. “Ve o yol ise; hiçliğe ve ademistana değil, belki vücuda, nuristana ve saadet-i 

ebediyeye giden yol olduğunu tam kanaat verecek bir derecede gösterdiğinden, 

dertlerime hem derman, hem merhem oldu." (L: 230) 

382. Ademiyat 

383. “Daha sen nerede hak kazanıyorsun ki, Cenab-ı Hakk’ın sana verdiği mahz-ı 

nimet olan vücud mertebelerine mukabil şükretmeyerek imkânat ve ademiyat 

nev’inde ve senin eline geçmediği ve sen lâyık olmadığın yüksek nimetlerin sana 

verilmediğinden bâtıl bir hırsla Cenab-ı Hak’tan şekva ediyorsun ve küfran-ı nimet 

ediyorsun?" (M: 285) 

384. Ademiyede 

385. “Aynen öyle de: Cinnî ve insî şeytanlar ve muzır maddelerin umûr-u şerriyede 

ve ademiyede istimalleri dahi, yine kudret-i Sübhaniyeyi gadirden ve haksız 

itirazlardan ve şekvalara hedef olmaktan kurtarmak ile takdis ve tesbihat-ı 

Rabbaniyeye ve kâinattaki bütün kusurattan müberra ve münezzehiyetine hizmet 

ediyorlar." (Ş: 262) 

386. Ademiyle 

387. “şerait ve esbabın vücuduna mütevakkıf olduğu halde; o şeyin ademi, intifası, 

tek bir şartın intifasıyla ve tek bir cüz’ün ademiyle netice itibariyle mün’adim 

olur." (S: 168) 

388. “Adem ise, oluyor bir cüz’ün ademiyle; tahrib eshel oluyor." (S: 706) 

389. “Ademi ise, bir cüz’ünün ademiyle olduğundan; zaîf adam, iktidarını göstermek 

için tahrib tarafdarı oluyor, müsbet yerine menfîce hareket ediyor." (M: 471) 

390. “Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve in’idamı, bir rüknün ademiyle hasıl olur." 

(L: 73) 
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391. “Halbuki o nimetin ademi, birtek şartın ademiyle oluyor." (L: 134) 

392. “Ve bu üç ziya-yı azam gibi; rahmet, inayet, hafîziyet misillü yüzer ihatalı 

hakikatlar haşri, âhireti iktiza ve istilzam ettikleri halde, hiç mümkün müdür ki: 

Kâinatta ve umum mevcudatta hükümferma olan rahmet, inayet, adalet, hikmet, 

iktisad ve nezafet gibi pek kuvvetli ihatalı hakikatlar; haşrin ademiyle ve âhiretin 

gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, 

abesiyete inkılab etsinler?" (L: 310) 

393. “Fakat onun ademi ve harab olması birtek şartın ademiyle vâki’ ve bir 

serserinin bir kibritiyle yanıp mahvolduğu gibi, ins ü cinn şeytanları az bir fiil ile 

büyük tahribat ve dehşetli manevî yangınlar yaparlar." (Ş: 258) 

394. “Kalbde, o ulvî hüzünler yerine, ahbabın fıkdanıyla ebedî yetimlikler, mâlikin 

ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur." (İ: 70) 

395. “Halbuki o nimetin ademi, birtek şartın ademiyle oluyor." (BMs: 305) 

396. “Adem ise, bir şeyin vücuda gelmesine illet ve sebeb olanlardan, tek bir cüz’ün 

terk ve ademiyle o ma’lul şey, mün’adim olur, vücuda gelmez." (BMs: 534) 

397. “Halbuki bir şeyin ademi, bir cüz’-i vâhidin ademiyle veya bir şartın fıkdanıyla 

oluyor." (Ni: 45) 

398. Ademle 

399. “Ve ademle hasıl olan ebedî firaklar, mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına 

zulmetler veriyorlar." (S: 145) 

400. “Bütün mazi ve müstakbel, zulümat-ı ademle memlûdür; yalnız kısacık bir 

zaman-ı halde, bir hazîn nur-u vücud bulabilir." (M: 296) 

401. Adem-i kabul, kabul-ü ademle iltibas olunur." (M: 475) 

402. “Elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fena; hakikat noktasında ehl-i imanın 

dünyasında yoktur ve kâfirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fânilikle 

doludur." (Ş: 254) 
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403. “Birinci vecih ise âhiretin zıddı olup ademle muttasıldır." (Ms: 70) 

404. “Amma ademle bitişik olan evvelki yüz ise, âhiretin zıddıdır." (BMs: 148) 

405. Bazan, adem-i kabul kabul-ü ademle iltibas olunur." (STİ: 90) 

406. Ademler 

407. “Halbuki azîm tahribat ve hadsiz ademler, birtek emr-i itibarîye ve ademîye 

terettüb edebilir." (S: 465) 

408. “Ademler ise, illet istemezler." (M: 285) 

409. “Demek kendi şahsî vücuduna, hadsiz ademler ve firaklar yüklenir." (M: 289) 

410. “Eğer intisab olmazsa, her şey için eşya adedince haricî ademler var." (M: 289) 

411. “Ehl-i dalalet için dünya, firaklar ve zevaller ile dolu ve ademler ile mâlâmâldir." 

(M: 296) 

412. “Zâten şerli ve ademî ve tahribçi işlerde kuvvet ve iktidar lâzım değil, az bir fiil 

ve cüz’î bir kuvvet, belki vazifesini yapmamak ile bazan büyük ademler ve 

bozmaklar oluyor." (Ş: 262) 

413. “Dünyada görülen bilhassa nebatî ve hayvanî hayatlarda müşahede edilen 

ademler, idamlar, tebeddül ve teceddüd-ü emsalden ibarettir." (Ms: 112) 

414. “Bütün vücudun cihat-ı erbaasıyla ademler içerisinde kalır." (Ms: 119) 

415. “Bununla beraber zâhirde bir çok ademler vardır ki, eğer onu iktiham edip 

geçebilsen, onun ya arkasında veya altında veyahut içinde rahmetin 

hazinelerinden bir hazineyi göreceksin ki, o hazine bu kevn ve vücud içinde 

fenaya giden fânilerin cinsinden olarak ibka edilen vücudlarla doludur." (BMs: 

521) 

416. Ademlerden 

417. “Çünki o lezaizin zevaliyle vukua gelen hususî ve mukayyed ademlerden adem-i 

mutlakın" (Ms: 119) 
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418. Ademlere 

419. “Eğer o intisab olmazsa ve bilinmezse, hadsiz firaklara ve zevallere ve ademlere 

mazhar olur." (M: 289) 

420. Ademleri 

421. “Çünki tek bir adem, hadsiz ademleri intac eder." (S: 167) 

422. “Kâinatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları ihtar ve ihsasıyla kâinat 

dolusu firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı." (Ş: 253) 

423. “Yani, vâcib ve mümteni olmayan, belki mümkün ve muhtemel olan şeylerin 

vücud ve ademleri, bir sebeb bulunmazsa müsavidir, farkları yoktur." (Ş: 658) 

424. “İşte mahlukat mümkündürler ve imkân dairesinde vücud ve ademleri müsavi 

olmasından, Vâcib-ül Vücud’un hadsiz kudret-i ezeliyesi birtek mümküne vücud 

vermesi kolaylığında bütün mümkinatın vücudu, ademin müvazenesini bozar, 

herşeye lâyık bir vücudu giydirir." (Ş: 659) 

425. “İşte o şeffaflar, vücudlarıyla şemsin vücuduna ve ademleri ve ölümleriyle de 

şemsin devam ve bekasına delalet ediyorlar." (Ms: 19) 

426. “Evet eğer onun nur-u marifeti olmazsa, vücudları ağlayıp ademleri, nurlar 

zulümatı, zîhayatlar ölümleri ve lezzetler âlâm ve âsâmı senin üstüne yağdırırlar." 

(BMs: 223) 

427. Ademleridir 

428. “Fakat senin üstündekiler ise, imkânatın ademleridir ki, mümteniat gibi 

şeylerdir." (BMs: 272) 

429. Ademlerin 

430. “Gafletle zu’mediyorsun ki; o cemaller, o zîcemallerin kendi mülkü ve o 

semereler de ağacının malı iken, tesadüf fırtınaları, mülk ve mallarını onlardan 

gasbederek ademlerin zulümatına atmaktadır." (BMs: 351) 
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431. “Çünki nazar-ı ehl-i dalalette mevt ve zeval; hem onu, hem bütün sevdiklerini 

gayr-ı mütenahî korkunç ademlerin elleri arasında ve müdhiş firakların pençeleri 

mabeyninde parçalayıp dağıtmaktadır." (BMs: 470) 

432. Adem-i abesiyet 

433. “ÜÇÜNCÜ MEDAR: Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleri ile sabit 

olan hilkat-ı mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf, saadet-i ebediyeye 

işaret eder." (S: 519) 

434. “Ve keza mutlak olarak adem-i abesiyet ve israfsızlık sırrıyla, bir ferd-i vâhidi 

âlât ve cihazat cihetinden (hususan insanın başındaki âletleri) pek çok mütenevvi’ 

vazifelerle tavzif etmektedir." (BMs: 440) 

435. “İşaret: Sâni’in hikmeti ve ef’alindeki adem-i abesiyet ve kâinattaki en hasis ve 

en kalil şeyde nizamın müraatı ve adem-i ihmali ve nev’-i beşerin mürşide olan 

ihtiyac-ı zarurîsi, nev’-i beşerde vücud-u nübüvvet, kat’an istilzam ederler..." (Mu: 

137) 

436. “Tenbih: Adem-i abesiyet ve hakaik-i eşyanın sübutiyetleri îma ediyor ki: Bu 

dar ve mahsur ve herbir lezzetinde çok a’razın müzahametiyle keşmekeş ve 

tehasüdden hâlî olmayan şu dünya-yı deniye içinde kemalât-ı insaniye 

yerleşmez." (Mu: 138) 

437. “Tenbih: Şu muhakematın cihet-ül vahdeti budur ki: Eğer cemi’ fünun ele 

alınırsa ve fünunların kavaidinin külliyetleriyle keşfettikleri ittisak ve intizama 

temaşa edilirse, hem de mesalih-i cüz’iye-i müteferrikanın mayesi ve ukde-i 

hayatiyesi hükmünde olan bir lezzeti veya bir muhabbeti veya bir emr-i âheri 

içine atılmakla -ekl ve nikâhtaki gibi- perişan olan umûr ve ef’al o maye ile irtibat 

ve ittisal ettiklerini, inayet-i İlahiye nokta-i nazarında nazar-ı dikkate alınırsa; hem 

de hikmetin şehadetiyle sabit olan adem-i abesiyet ve adem-i ihmali mütalaaya 

alınırsa, istikra-i tâmla netice veriyor ki: Mesalih-i külliyenin kutub ve mihveri ve 

maden-i hayatı hükmünde olan nübüvvet, nev’-i beşerde zarurîdir..." (Mu: 142) 

438. “Birinci Maksad: Evet kâinattaki nizam-ı ekmel, hem de hilkatteki hikmet-i 

tâmme, hem de âlemdeki adem-i abesiyet, hem de fıtrattaki adem-i israf, hem 



Adem / 43 

de cemî fünun ile sabit olan istikra-i tâmm, hem de yevm ve sene gibi çok 

enva’da olan birer nevi’ kıyamet-i mükerrere, hem de istidad-ı beşerin cevheri, 

hem de insanın lâyetenahî olan âmâli, hem de Sâni’-i Hakîm’in rahmeti, hem de 

Resul-i Sadık’ın lisanı, hem de Kur’an-ı Mu’ciz’in beyanı; haşr-i cismanîye sadık 

şahidler ve hak ve hakikî bürhanlardır." (Mu: 167) 

439. Neam, akıl ve hikmet ve istikra’ın şehadetleriyle sabit olan hilkatteki adem-i 

abesiyet; haşr-i cismanîdeki saadet-i ebediyeye işaret, belki delalet eder." (Mu: 

168) 

440. Adem-i abesiyete 

441. “Halbuki kaziye öyle olduğu takdirde, kâinattaki gayr-ı mütenahî nizamların 

şehadetleriyle, sath-ı âlemde görünen hikmet, inayet, intizam, adem-i abesiyete 

olan delil ve bürhanların, makûse olarak abesiyete, israfa, intizamsızlığa, adem-i 

hikmete delil ve bürhan olmaları lâzım gelecektir." (Ms: 104) 

442. Adem-i abesiyetin 

443. "Zira eğer hayat kitabından maksud-u aslî, yalnız bu hayat-ı dünyeviyenin 

kısacık bekası olsaydı, o zaman nizamat-ı âlemin icmaı şehadetiyle hikmetin, 

inayetin, intizamın ve adem-i abesiyetin en zâhir ve en bâhir ve en nuranî delilleri; 

abesiyet ve israfın intizamsızlık ve hikmetsizliğin en acib" (BMs: 210) 

444. “İşaret: Umum fünunun gösterdiği intizamın şehadetiyle ve hikmetin istikra-i 

tâmmının irşadıyla ve cevher-i insaniyetin remziyle ve âmâl-i beşerin 

tenahîsizliğinin îmasıyla yevm ve sene gibi çok enva’da olan birer nevi kıyamet-i 

mükerrerenin telmihiyle ve adem-i abesiyetin delaletiyle ve hikmet-i ezeliyenin 

telvihiyle ve rahmet-i bîpayan-ı İlahiyenin işaretiyle ve Nebiyy-i Sadık’ın lisan-ı 

tasrihiyle ve Kur’an-ı Mu’ciz’in hidayetiyle, Cennet-âbâd olan saadet-i 

uhreviyeden nazar-ı aklın temaşası için sekiz kapı, iki pencere açılır." (Mu: 72) 

445. Adem-i abesiyetle 

446. “Çünki bu âlemler; enva’larıyla, erkânlarıyla, azalarıyla, eczalarıyla, zerratlarıyla 

ve esîrleriyle hepsi hudûs ve imkânat dilleriyle ve ihtiyacat, iftikarat lisanlarıyla ve 

adem-i abesiyetle beraber hikmetli dilleriyle ve san’atkârane yapılışları lisanıyla 
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ve nizam, müvazene ve ittikan ve kemalât ve ibadetleri ve tesbihatları lisanlarıyla 

onun evsaf-ı celalini yâd edip tesbih eden lisanlar olarak onun Vâcib-ül Vücud, 

Kadîm-i Sermedî, Ezelî ve Ebedî, Vâhid-i Ehad, Ferd-i Samed, Aziz-i Cebbar, 

Mütekebbir-i Kahhar olduğunu ilân edip tesbih ediyorlar." (BMs: 117) 

447. “Biz gözümüzle görüyoruz ki, Sâni’-i Hakîm kemal-i hikmetiyle ve sun’undaki 

adem-i abesiyetle ve hiçbir şeyi ziyaa uğratmamakla beraber, kısa ömürlü, hakir 

ve sagir şeylerden (hususan nebatatın nescinde) çok cesîm, gayet kıymettar, 

yüksek ve daimî mensucatı dokumaktadır." (BMs: 439) 

448. Adem-i afvını 

449. “İşte şu hukukun muhafazası ve nefs-i kâfir hayra kabiliyetsizliği, küfrün adem-i 

afvını iktiza eder." (S: 82) 

450. Adem-i câmiiyetinden 

451. “Sonra vakta ki istidadlarının adem-i câmiiyetinden dolayı melaikenin aczi zâhir 

oldu; makamın iktizası üzerine Âdem’in iktidarının beyanı îcab etti ki, muaraza 

tamam olsun." (İ: 210) 

452. Adem-i delil-i sübut 

453. “Adem-i kabul; adem-i delil-i sübut, onun delilidir." (M: 475) 

454. “Halbuki adem-i kabul, adem-i delil-i sübut, onun delilidir." (STİ: 90) 

455. Adem-i faidedir 

456. “Çünki müsavatın medarı ya adem-i faidedir veya mûcibin adem-i vücududur." 

(İ: 68) 

457. Adem-i fark 

458. “Bu adem-i fark, vahdette sühuletle yüsr, kesrette suubetle usrün 

bulunduğundan neş’et etmiştir." (Ms: 145) 

459. Adem-i fehmimizdir 
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460. “Belki biz bilemiyoruz veyahut sevgili, muazzez Üstadımızın kudsî muradlarıyla 

hangisini irade ettiğine adem-i fehmimizdir." (BMs: 83) 

461. Adem-i fehmini 

462. “Bu cümlede ise, mezkûr temsilâttaki hikmetin adem-i fehmini intac eden ve 

aynı zamanda evham ve bahaneler yuvasına giden yol gösterilmiştir." (İ: 162) 

463. Adem-i haricîdir 

464. “Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir ve vücud-u ilmîye perde 

olmuş bir ünvandır." (M: 59) 

465. Adem-i hikmete 

466. “Halbuki kaziye öyle olduğu takdirde, kâinattaki gayr-ı mütenahî nizamların 

şehadetleriyle, sath-ı âlemde görünen hikmet, inayet, intizam, adem-i abesiyete 

olan delil ve bürhanların, makûse olarak abesiyete, israfa, intizamsızlığa, adem-i 

hikmete delil ve bürhan olmaları lâzım gelecektir." (Ms: 104) 

467. Adem-i ıttılaını 

468. “Elbette bir kısım feylesofların irade-i İlahiyeyi nefy ve bir kısım ehl-i bid’atın 

kaderi inkâr ve bir kısım ehl-i dalaletin, cüz’iyata adem-i ıttılaını iddia etmeleri ve 

tabiiyyunun, bir kısım mevcudatı tabiat ve esbaba isnad etmeleri; mevcudat 

adedince muzaaf bir yalancılıktır ve mevcudatın şuunatı adedince muzaaf bir 

dalalet divaneliğidir." (M: 244) 

469. Adem-i ıttılalarımı 

470. “Bunun yanında kusuratımı, adem-i ıttılalarımı, sehiv ve noksanlarımı gösteren 

erbab-ı kemale yalnız müteşekkir olacağım." (BMs: 9) 

471. Adem-i îfasıyla 

472. “Nasılki bir azîm sefinenin dümencisi, vazifesinin adem-i îfasıyla, sefine gark 

olup bütün hademelerin netice-i sa’yleri ibtal olur." (S: 465) 

473. Adem-i ihlas 
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474. “Zavallı düşünmüyor ki, o düşünce ile amelini adem-i ihlas ile ibtal eder." (Ms: 

227) 

475. Adem-i ihtiyaca 

476. “İntiha, adem-i ihtiyaca delalet eder." (İ: 52) 

477. Adem-i iktidarındandır 

478. “Evet insanî bir sultanın cüz’î işlerin tafsilleriyle adem-i iştigali, onun 

azametinden değil, belki aczinden ve adem-i iktidarındandır." (BMs: 263) 

479. Adem-i ilimleri 

480. “Öyle ise melaikenin adem-i ilimleri, beşerin adem-i vücuduna delil olamaz." (İ: 

205) 

481. Adem-i illeti 

482. “Şu halde herşey birinin olmasında adem-i illeti tevehhüm etmek isteyen 

vehm-i bâtıl, örümcek ağından yüz derece daha ehvendir." (BMs: 364) 

483. Adem-i ilmimiz 

484. “Adem-i ilmimiz, onun ademine delalet etmez." (S: 466) 

485. Adem-i ilminiz 

486. “Adem-i ilminiz, onların vücuda gelmeyeceklerine sebeb olamaz." (İ: 199) 

487. Adem-i iltibas 

488. Taalluk ettiği şeyler pek karışık olmakla beraber, büyük bir imtiyaz-ı mutlak ve 

adem-i iltibas ile yapılıyor." (Ms: 35) 

489. Adem-i imana 

490. İman etmeyeceklerini ifade eden $ ve emsali âyetlere, onları iman etmeye 

davet etmekten adem-i imana iman çıkıyor." (İ: 67) 
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491. Adem-i intizama 

492. “Dördüncü Nükte’yi bir derece göstermek için, yeni bir Mushaf yazdırıyoruz ki; 

en münteşir Mushafların aynı sahife, aynı satırlarını muhafaza etmekle beraber, 

san’atkârların lâkaydlığı tesiriyle adem-i intizama maruz kalan yerleri tanzim edip, 

tevafukatın hakikî intizamı inşâallah gösterilecektir.." (M: 408) 

493. Adem-i intizamı 

494. “Evet nasılki semada olan intizamsız yıldızların sureten adem-i intizamı 

cihetiyle herbir yıldız, kayıd altına girmeyip herbirisi ekser yıldızlara bir nevi 

merkez olarak daire-i muhitasındaki -birer birer- herbir yıldıza mevcudat 

beynindeki nisbet-i hafiyeye işaret olarak birer hatt-ı münasebet uzatıyor." (S: 

138) 

495. “Ve o çirkinlerin adem-i intizamı nisbetinde bahçenin intizamı artar." (Ms: 211) 

496. Adem-i intizamıyla 

497. “Ve o letafetin, o güzelliğin derecesini göstermek için bazı çirkin kaya, kaba, 

gayr-ı muntazam -mağara ve dağ heykelleri gibi- şeyleri de ilâve ediyorlar ki, 

onların çirkinliğiyle, adem-i intizamıyla bahçenin güzelliği, letafeti fazlaca 

parlasın." (Ms: 211) 

498. Adem-i intizamları 

499. “Tâ ki, onların adem-i intizamları içinde bir intizam-ı acib göresin." (BMs: 427) 

500. Adem-i intizamlarındadır 

501. “Demek onların kemal-i intizamları burada adem-i intizamlarındadır." (BMs: 

426) 

502. Adem-i inzar 

503. “Bunun içindir ki, onlara karşı inzarın adem-i inzar gibi faidesiz kaldığına, 

$ kelimesiyle işaret yapılmıştır." (İ: 68) 
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504. “Ve keza manaya bir zarar ve bir halel îras etmeyen ve terkine tercih edilen $ in 

zikri, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a nazaran inzarın adem-i inzar 

gibi olmadığına işarettir." (İ: 68) 

505. "$ kelimesi ise, inzar ile adem-i inzar arasındaki müsavata nassederek 

$ kelimesine te’kiddir." (İ: 71) 

506. Adem-i inzardan 

507. $ kelimesi inzar ve adem-i inzardan mecaz ise, aralarındaki alâka nedir?" (İ: 68) 

508. Adem-i inzarı 

509. “Çünki inzar ve adem-i inzarı gören hayal, zıddiyet münasebetiyle, derhal tebşir 

ve adem-i tebşire intikal eder." (İ: 69) 

510. Adem-i israf 

511. “ÜÇÜNCÜ MEDAR: Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleri ile sabit 

olan hilkat-ı mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf, saadet-i ebediyeye 

işaret eder." (S: 519) 

512. “Umum fıtratta, ezcümle insanda, Fenn-i Menafi-ül Aza şehadetiyle sabit olan 

adem-i israf gösteriyor ki;" (S: 519) 

513. “Kâinatta olan adem-i israf ve sebebin müsebbeble ve kuvvetin amelle olan 

mukarenet ve münasebettarlıkları sebebiyle, elbette senden sana, senin ilim ve 

şuurunun taalluk ettikleri yalnız sana raci’ olduğu dereceleri mikdarıncadır." (BMs: 

279) 

514. “Birinci Maksad: Evet kâinattaki nizam-ı ekmel, hem de hilkatteki hikmet-i 

tâmme, hem de âlemdeki adem-i abesiyet, hem de fıtrattaki adem-i israf, hem 

de cemî fünun ile sabit olan istikra-i tâmm, hem de yevm ve sene gibi çok 

enva’da olan birer nevi’ kıyamet-i mükerrere, hem de istidad-ı beşerin cevheri, 

hem de insanın lâyetenahî olan âmâli, hem de Sâni’-i Hakîm’in rahmeti, hem de 

Resul-i Sadık’ın lisanı, hem de Kur’an-ı Mu’ciz’in beyanı; haşr-i cismanîye sadık 

şahidler ve hak ve hakikî bürhanlardır." (Mu: 167) 
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515. Evet fıtratta, ezcümle âlem-i suğra olan insanda, fenn-i menafi-ül a’zanın 

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

ve âmâl ve efkâr ve müyulatının adem-i israfını isbat eder." (Mu: 168) 

516. Adem-i iştigali 

517. “Bilakis, adem-i iştigali azamet-i rububiyetine bir nakîsedir." (Ms: 114) 

518. “Evet insanî bir sultanın cüz’î işlerin tafsilleriyle adem-i iştigali, onun 

azametinden değil, belki aczinden ve adem-i iktidarındandır." (BMs: 263) 

519. Adem-i itaatı 

520. “Çünki istikbalî olan gaybiyat, niyet ve ihtiyar ile verilmediği gibi niyet ile de 

müdahale etmek, o yasağa karşı adem-i itaatı işmam ediyor." (St: 162) 

521. Adem-i ittifakı 

522. “BEŞİNCİ SEBEB: Ehl-i hidayetin ihtilafı ve adem-i ittifakı za’flarından olmadığı 

gibi; ehl-i dalaletin kuvvetli ittifakı da kuvvetlerinden değildir." (L: 153) 

523. Adem-i kabiliyetleri 

524. “şehadet ettiği gibi; mevhum ve itibarî olan kavanin, kör ve şuursuz olan esbab-

ı tabiiye ise bu kadar hayret-feza silsileler ve bu silsileleri teşkil eden ve efrad 

denilen dehşet-engiz birer makine-i acibe-i İlahiyenin icad ve inşasına adem-i 

kabiliyetleri cihetiyle her bir ferd, her bir nevi müstakillen Sâni’-i Hakîm’in dest-i 

kudretinden çıktıklarını ilân ve izhar ediyorlar." (Ms: 253) 

525. “Evet hikmet, fenn-i tabakat-ül arz ve ilm-i hayvanat ve nebatat lisanıyla iki yüz 

bini mütecaviz olan enva’ın âdemleri hükmünde olan mebde-i evvellerinin 

herbirinin müstakillen hudûsuna şehadet ettiği gibi; mevhum ve itibarî olan 

kavanin ve şuursuz olan esbab-ı tabiiye ise, bu kadar hayretfeza silsileler ve bu 

silsileleri teşkil eden ve efrad denilen dehşetengiz hadsiz makine-i acibe-i 

İlahiyenin tasni’ ve icadına adem-i kabiliyetleri cihetiyle herbir ferd ve herbir 

nevi’, müstakillen Sâni’-i Hakîm’in yed-i kudretinden çıktığını ilân ve izhar ediyor." 

(Mu: 123) 
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526. Adem-i kabul 

527. “Adem-i kabul bir lâkaydlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir 

hükümsüzlüktür." (M: 314) 

528. “Amma inkâr ise; o adem-i kabul değil, belki o kabul-ü ademdir, bir 

hükümdür." (M: 314) 

529. “Fakat bununla beraber, en mühim bir cihet budur ki: "Adem-i kabul" başkadır, 

"kabul-ü adem" başkadır." (M: 335) 

530. “Çünki o hal, bir derece medar-ı özür olan cahilane adem-i kabul değil, belki o 

kabul-ü ademdir ve o inkârdır." (M: 336) 

531. “Hazret-i Musa Aleyhisselâm’ın, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm’a tokat vurması; 

hâşâ Azrail Aleyhisselâm’ın mahiyet-i asliyesine ve şekl-i hakikîsine değil ve bir 

tahkir değil ve adem-i kabul değil; belki vazife-i risaletin daha devamını ve 

bekasını arzu ettiği için, kendi eceline dikkat eden ve hizmetine sed çekmek 

isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur..." (M: 353) 

532. Adem-i kabul, kabul-ü ademle iltibas olunur." (M: 475) 

533. “Adem-i kabul; adem-i delil-i sübut, onun delilidir." (M: 475) 

534. “Adem-i kabul değil ki kolay olsun, belki kabul-ü ademdir." (L: 78) 

535. “Yoksa, irtikâbı çok kolay olan yalnız adem-i kabul ve inkâr ve adem-i tasdik ise 

cehl-i mutlaktır, hükümsüzlüktür." (Ş: 102) 

536. “Belki adem-i kabul perdesi altında gözünü kapamakla, bir küfr-ü inadî 

yapabilir." (Ş: 237) 

537. “Adem-i kabul esbabından biri de, duayı ibadet kasdıyla yapmayıp, matlubun 

tahsiline tahsis ettiğinden aks-ül amel olur." (Ms: 225) 

538. “Evvelce yazdığım uzun satırların malayani ve boşluğundan, fazla meşgul 

ettiğimden ve gerek bizim ve gerekse mübarek Zekeriya kardeşimizin kıymetsiz, 

değersiz hediyelerini me’zuniyetsiz kabul ederek takdim etmek cesaretinde 
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bulunduğumdan mütevellid, aziz üstadımın adem-i kabul ve hoşnutsuzluğuyla 

tekdiratına maruz kalacağımdan korkarak intizarda iken müvezzi iki mektub 

verdi." (B: 367) 

539. “Evvelce yazdığım uzun satırların malayani ve boşluğundan, fazla meşgul 

ettiğimden ve gerek bizim ve gerekse mübarek Zekeriya kardeşimizin kıymetsiz, 

değersiz hediyelerini me’zuniyetsiz kabul ederek takdim etmek cesaretinde 

bulunduğumdan mütevellid, aziz Üstadımın adem-i kabul ve hoşnutsuzluğuyla 

tekdiratına maruz kalacağımdan korkarak intizarda iken müvezzi iki mektub 

verdi." (K: 47) 

540. Bazan, adem-i kabul kabul-ü ademle iltibas olunur." (STİ: 90) 

541. “Halbuki adem-i kabul, adem-i delil-i sübut, onun delilidir." (STİ: 90) 

542. Adem-i kabuldür 

543. “Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları, inkârdır ve reddir, terktir 

ve adem-i kabuldür." (S: 168) 

544. “Hakkı kabul etmemektir, bir terktir, bir ademdir, bir adem-i kabuldür." (L: 78) 

545. “Birisi: Adem-i kabuldür." (Ş: 103) 

546. Adem-i kabulün 

547. “Adem-i kabulün esbabı çoktur." (B: 122) 

548. Adem-i kabulüne 

549. “onların hediyelerinin adem-i kabulüne medar olmak için okudum." (B: 253) 

550. “Bu kadar fiat vermekten ise, bu ihsanı istemiyorum, diye hediyelerin adem-i 

kabulüne bir sebeb gösterdiğim gibi; -Risale-i Nur’un has şakirdleri müstesna 

olarak- başkaları beni büyük bir makamda bilmekle, kuvvetli bir alâka ve hizmet 

gösterir." (E: 90) 

551. Adem-i kemalinde 
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552. “Bu mertebede onun tezkiyesi; kemalinin adem-i kemalinde, kudretinin 

aczinde, gınasının fakrında olduğunu bilmekten ibarettir." (Ms: 208) 

553. Adem-i kifayetini 

554. “Evet her şeyi hikmet ve intizam ile işleyen bir Sâni’-i Hakîme itikad etmezse ve 

alelamyâ kör tesadüflere havale ederse ve o beliyyata karşı elindeki kudretin 

adem-i kifayetini düşünse, ister istemez tevahhuş, dehşet, telaş, havftan 

mürekkeb bir halet-i cehennemnümun ve ciğerşikâfe düşecektir." (Ms: 255) 

555. “Evet herşeyi hikmet ve intizamla gören Sâni’-i Hakîm’e itikad etmezse ve alel-

amyâ tesadüfe havale ederse ve o beliyyata karşı elindeki kudretin adem-i 

kifayetini düşünse; tavahhuş ve dehşet ve telaş ve havftan mürekkeb bir halet-i 

cehennem-nümun ve ciğerşikâfta kaldığından eşref ve ahsen-i mahluk olan insan, 

herşeyden daha perişan olduğundan nizam-ı kâmil-i kâinatın hakikatına muhalif 

oluyor." (Mu: 120) 

556. “Tamamıyla ona itimad etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, bîçare koyunları 

müstebid kurtlar ve hırsızlar ve belalar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa 

onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terkedip hanesinden her biri bir 

kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup bir çobana bedel bin 

muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin daha mı iyidir?" (Mü: 10) 

557. Adem-i kitabetini 

558. “Ve bundan dolayı bunları kör ve sağır esbabdan sudûrunu tecviz ettiği gibi, 

afaka yayılmış olan büyük harflerde ise, hikmetin adem-i kitabetini ve abesiyet 

ve tesadüfün vücudunu iddia etmektedir." (BMs: 441) 

559. Adem-i mahz 

560. “Evet mevtin de hayat gibi mahluk olduğuna, mevtin idam ve adem-i mahz 

olmadığına delalet eder." (İ: 179) 

561. Adem-i malûmat 
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562. “Şahidler ifadelerinde, maznunlara atf ve isnad olunan suçu işledikleri hakkında 

adem-i malûmat beyan etmişler; bilhassa Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nden 

Emin Büke’nin riyaseti altında ehl-i vukuf intihab olunan Ankara Diyanet İşleri 

Müşavere Heyeti a’zasından ders-i âm ve profesör Yusuf Ziya Yörükhan ve Ankara 

Dil-Tarih Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Necati Lügal ve Türk Tarih Kurumu 

ve Türk-İslâm Kitabları Derleme Heyeti a’zasından Yusuf Aykut tarafından tanzim 

kılınan evrak arasında mevcud raporlarında: Said Nursî’nin yegân yegân tedkik 

olunan risale ve kitablarında halkı; dini ve mukaddesatı âlet ederek devletin 

emniyetini ihlâle teşvik etmek veya cem’iyet kurmak kasdında olduğunu gösterir 

bir sarahat, emare olmadığı..." (E: 15) 

563. “Bu maksadla yaptıkları muhabere mektublarının münderecatında, hükûmete 

karşı kötü maksad beslemedikleri ve bir cem’iyet veya tarîkat kurmak fikriyle 

hareket etmedikleri anlaşılmış olduğuna mütedair olduğu görülmüş; ve her ne 

kadar evrak arasında mevcud sorgu hâkimliğince Denizli ehl-i vukuf raporunda 

Said Nursî’nin bazı âsârından istidlal tarîkıyla ve mesnedsiz olarak kendisinin ve 

mensublarının hükûmete karşı kötü bir maksad besledikleri beyan olunmakta ise 

de, evrak-ı tahkikiye münderecatında ve şuhudun, maznunlara atfen ve isnad 

olunan ef’al hakkında adem-i malûmat beyan etmelerine ve Ankara Ağır Ceza 

Mahkemesi’nce yaptırılan ehl-i vukuf raporu mahiyet ve münderecatına göre 

şâyân-ı ihticac ve iltifat görülmemiş; ve esasen maznunların ekseriyet-i azamîsi 

okumak-yazmaktan âciz bulunmuş, diğer kısmı da kendilerini ibadet ü taata 

vermiş oldukları, binaenaleyh devletin emniyetini ihlâl edecek mahiyet arzedecek 

şerait ve evsafı haiz kimselerden olmadıkları tezahür ve tahakkuk etmiş ve 

mahkemenin kanaat-ı vicdaniyesi de bu merkezde tecelli ve tahassül etmiş 

olmakla; müddeiumumînin tecziyeleri hakkındaki mütalaası, zikr ü ta’dad olunan 

delaile karşı gayr-ı varid görüldüğünden reddiyle, zan altına alındıkları ef’alden 

beraetlerine, başka sebeble mevkuf değillerse tahliyelerine müttefikan karar 

verildi." (E: 16) 

564. Adem-i malûmiyetine 

565. “$ : Merci’ ve medlûlünün adem-i malûmiyetine delalet eden $, evvelki 

insanların ölüm ile mahvolup gittiklerine ve onların ahvalini bildirecek bir bilgi 
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olmadığına ve yalnız sizin gibi bir kısım mahluklar onların yerlerine gelmekle, o 

mahvolan insanların tarifleri mümkün olduğuna işarettir." (İ: 98) 

566. Adem-i marifeti 

567. “Evet bülbülün şu gayelere tafsilatıyla adem-i marifeti, o gayelerin ademini 

istilzam etmez." (BMs: 610) 

568. Adem-i mes’uliyet 

569. “Halbuki nefis, o hürriyet ve rahat ve adem-i mes’uliyet altında saklanan 

müdhiş ve muhrik ahvali ve hazîn ve elîm yetimlikleri eğer düşünebilseydi; aslâ ve 

kat’â en edna bir meyli dahi o dehşetli vaziyete etmezdi." (BMs: 163) 

570. “Hem gurur ile adem-i mes’uliyet mabeynini ayıran iki berzahtırlar." (BMs: 471) 

571. Adem-i mes’uliyetler 

572. “Halbuki, kazandığı o hürriyetler, adem-i mes’uliyetler altında ne gibi zehirler, 

yılanlar, elîm elemler bulunduğunu bilmiş olsa derhal tövbe ile vazifesine avdet 

eder." (Ms: 81) 

573. Adem-i mes’uliyetten 

574. “Kader, nefsi gururdan ve cüz’-i ihtiyarî, adem-i mes’uliyetten kurtarmak 

içindir ki, mesail-i imaniyeye girmişler." (S: 463) 

575. Adem-i mutlak 

576. “Hem adem-i mutlak zâten yoktur, çünki bir ilm-i muhit var." (M: 59) 

577. “Çünki o sebebin muhit bir ilmi, müstevli bir kudreti olmadığından, o adem ise, 

yalnız zâhirî ve haricî bir adem olmaz, belki adem-i mutlak olur." (Ş: 24) 

578. “Adem-i mutlak ise, hiçbir cihetle menşe-i vücud olamaz." (Ş: 24) 

579. “Dünyasının akibetini küfür saikasıyla adem-i mutlak olduğunu tevehhüm eden 

adam için de, terk-i lezaiz evlâdır." (Ms: 119) 



Adem / 55 

580. “Ve aynı zamanda "Âlemde adem-i mutlak yoktur." (Ms: 128) 

581. “Bu beşaretin işaretiyle kalb adem-i mutlak korkusundan, eleminden kurtulur." 

(Ms: 226) 

582. “Bunun içindir ki, o hikmet ifrat ile hata edip demiş ki: "Kâinatta adem-i mutlak 

yoktur, ancak bir terekküb ve tahlildir.” (BMs: 256) 

583. Adem-i mutlaka 

584. “Çünki adem-i mutlaka namzed olan insan, kemalâta kıymet vermez ve istihsan 

ve takdire bedel istiskal ve tahkir eder." (Ms: 41) 

585. “Ancak suretlerini ve vaziyetlerini değişerek zevalden masun kalıp bazı yerlerde 

tahassunla adem-i mutlaka gitmezler." (Ms: 128) 

586. Adem-i mutlakı 

587. "$ Ancak o rahmetin şe’nindendir ki, firak-ı ebedîyi hicran-ı lâyezalîye, hicran-ı 

lâyezalîyi firak-ı ebedîye ve adem-i mutlakı da her ikisine musallat eder ki, o 

firakların, o hicranların kökleri ortadan kalksın." (İ: 56) 

588. Adem-i mutlakın 

589. “Çünki o lezaizin zevaliyle vukua gelen hususî ve mukayyed ademlerden adem-i 

mutlakın" (Ms: 119) 

590. Adem-i mutlaktan 

591. “Hem de bütün eşyanın icadını bir vâhide isnad edilmesi sırrıyla o icad, adem-i 

mutlaktan olmaz." (BMs: 129) 

592. Adem-i muvafakatla 

593. “Aksi takdirde fıtrat, adem-i muvafakatla cevab verecektir." (İ: 110) 

594. Adem-i muvaffakıyetimden 
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595. “Ve istidadım nisbetinde bir-iki mes’elecik öğrenmeye sa’y ediyor isem de, bu 

envar-ı bahr-ı muhitten kardeşlerimin ruhlarına in’ikas eden mesailden bahis 

arîzaları tahrir ü takdim ettiklerini gördükçe, adem-i muvaffakıyetimden 

mütevellid esef ve kederim hasebiyle cehlimden el-eman çekiyorum." (B: 191) 

596. Adem-i müdahalesine 

597. “Âdeta o tohum, o adamın tasarrufuna ve başkasının adem-i müdahalesine 

manevî bir sur gibidir." (BMs: 426) 

598. Adem-i müracaatımı 

599. “Hâl ve istirahatımı ve vesika için adem-i müracaatımı ve hâl-i âlem siyasetine 

karşı lâkaydlığımı pek çok soruyorsunuz." (M: 46) 

600. Adem-i müracaatımın 

601. “Adem-i müracaatımın ikinci sebebi şudur ki: Haksızlığı hak zanneden 

adamlara karşı hak dava etmek, hakka bir nevi haksızlıktır." (M: 48) 

602. “Adem-i müracaatımın sebeblerinden sekizincisi: "Gayr-ı meşru’ bir 

muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adavet olduğu" kaidesince, âdil olan 

kader-i İlahî, lâyık olmadıkları halde meylettiğim şu ehl-i dünyanın zalim eliyle 

beni tazib ediyor." (M: 75) 

603. “Serbestlik vesikası almak ve kanunsuz tazyikattan kurtulmak için adem-i 

müracaatımın bir-iki mühim sebebini beyan eder." (M: 490) 

604. Adem-i müsaadeleri 

605. “demesiyle beraber bütün şeyhülislâmlar ve bütün ülema-i İslâm cevazına 

müsaade etmedikleri halde, avam-ı ehl-i iman onu giymeğe mecbur olduğu 

zaman, o büyük allâmelerin adem-i müsaadeleri ile, onlar tehlikede.." (Ş: 385) 

606. Adem-i müsaadesi 

607. “Yirminci Mektub’u yazarken vaktimin adem-i müsaadesi cihetiyle çabuk 

yazmağa fazlaca sa’y ettiğimden sathî bir nazar ve kıraat edildi." (B: 43) 



Adem / 57 

608. Adem-i nimet 

609. “Zaman olur ki, adem-i nimet nimettir" (S: 723) 

610. Adem-i rızası 

611. “Halbuki onun titremesi ve korkması ve adem-i rızası delildir ki: O sözler, 

kalbinden gelmiyor, belki lümme-i şeytaniyeden geliyor veya şeytan tarafından 

ihtar ve tahayyül ediliyor." (L: 75) 

612. Adem-i rü’yet 

613. “Adem-i rü’yet, adem-i vücuda delalet etmez." (S: 508) 

614. Adem-i salabeti 

615. “Evet nasılki Hristiyan havassının taassubu, müslüman havaslarının adem-i 

salabeti mühim bir farkı gösteriyor; öyle de: Hristiyandan çıkan feylesoflar, 

dinlerine karşı lâkayd veya muarız vaziyeti alması ve İslâmdan çıkan hükemaların 

kısm-ı azamı, hikmetlerini esasat-ı İslâmiyeye bina etmesi; yine mühim bir farkı 

gösteriyor." (M: 437) 

616. Adem-i sırfa 

617. “İntizamsız olamaz, mühmel kalamaz, abes edilmez, fena-yı mutlak ile mahkûm 

olamaz, adem-i sırfa kaçamaz." (S: 525) 

618. “Bak sen, silsile-i mevcudatın ortasında bir noktasın ki, sana verilen nimetlerin 

sayısı senin altından tâ adem-i sırfa kadardır." (BMs: 272) 

619. “Adem-i sırfa kaçamaz." (Mu: 42) 

620. Adem-i sırftan 

621. “Şu altı temsil; hem nâkıs, hem mütenahî, hem zaîf, hem tesir-i hakikîsi yok 

olan mümkinat kuvvetinde ve fiilinde bilmüşahede görünse; elbette hem gayr-ı 

mütenahî, hem ezelî, hem ebedî, hem bütün kâinatı adem-i sırftan icad eden ve 

bütün ukûlü hayrette bırakan, hem âsâr-ı azametiyle tecelli eden kudret-i 

ezeliyeye nisbeten şübhesiz herşey müsavidir." (S: 529) 
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622. “Demek enva’ının fasîleleri ve umum a’razının havass-ı mümeyyizeleri bizzarure 

adem-i sırftan muhteradırlar." (Ms: 253) 

623. “Hem vahdette $ den $ in ibda’ ve icadı mümkün olması hikmetiyle, yani adem-

i sırftan maddesiz ve müddetsiz olarak mevcudatı ibda’ etmek veya zerreleri ilmî 

kalıplara külfetsiz ve karıştırmaksızın ifrağ edip dökmek gayet mümkündür." (BMs: 

130) 

624. “Amma eğer adem-i sırftan vücuda çıkarmak için ibda’ ve icad iradesi ise, o şeyi 

kâinatın bir misal-i musaggarı olarak ibda’ edip kâinat kitabının bir meal-i 

icmalîsini o nüshacıkta kalem-i kaderiyle yazar." (BMs: 560) 

625. “Demek bütün enva’ın fasılları ve umum a’razın havass-ı mümeyyizeleri, adem-

i sırftan muhtera’dırlar." (Mu: 125) 

626. “Halbuki adem-i sırftan vücudu ve vücud-u mahzdan adem-i sırfı aklımız 

tasavvur edemiyor.” (Mu: 129) 

627. Adem-i taahhüdle 

628. “İşte kendi nefsine ve sevdiği dostlarının üstüne kimsesizlik ve adem-i 

taahhüdle birlikte gaflet haletini yükleten gafiller, kendi nefsinin elemleriyle 

beraber o hadsiz dostlarının hadsiz âlâmını da çekmeye mübteladır." (BMs: 569) 

629. Adem-i taallukunu 

630. “Eğer onun tüfek atmamasını farzetsen, o vakit kaderin adem-i taallukunu 

farzediyorsun." (S: 467) 

631. Adem-i taayyünü 

632. “Eğer ecellerin vakti muayyen olmuş olsaydı, ilm-i Bari’ cihetinden onların 

adem-i taayyünü tevehhüm olunacaktı ki; o zaman, o taayyün, kanun-u (fıtrîye) 

tabiîye tefvizi ile tevehhüm edilecekti." (BMs: 177) 

633. Adem-i taayyününde 
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634. “Ecellerin adem-i taayyününde saklanan faidelerin kesreti, ilm-i Bari’de onların 

muayyen olduğuna nurlu bir delildir." (BMs: 177) 

635. Adem-i taayyününü 

636. “Binaenaleyh ecellerin iki hadd-i muayyen ortasında taayyün etmemesiyle, 

vehmin hakkı yoktur ki, ilm-i Bari’de dahi adem-i taayyününü iddia etsin." (BMs: 

177) 

637. Adem-i tahayyüz 

638. “Üçüncüsü: Adem-i tahayyüz ile adem-i tecezzidir." (M: 248) 

639. “Üçüncü Sır: Adem-i tahayyüz ve adem-i tecezzinin nihayet derecede olan 

kolaylığa sebebiyet vermelerinin sırrı ise şudur ki: Madem Sani’-i Kadîr mekândan 

münezzehtir, elbette kudretiyle her mekânda hazır sayılır." (M: 250) 

640. “Evet nuraniyet, (1) şeffafiyet, mukabele, müvazene, intizam ve imtisal 

sırlarıyla mevcudatta müşahede olunan bir sür’at-i mutlaka; ve mutlak bir sühulet 

ve sonsuz bir kesret-i mutlaka içindeki mutlak bir intizam ve mutlak bir ölçülülük 

ile mutlak bir imtiyazın şehadetiyle; hem imdad-ı vâhidiyet, yüsr-ü vahdet ve 

tecelli-i ehadiyet sırlarıyla; ve vücûb ve tecerrüd ve mübayenet-i mahiyet 

hikmetleriyle; ve adem-i takayyüd ve adem-i tecezzi ve adem-i tahayyüz sırlarıyla; 

hem avaik ve mevani’ o kudret-i ezeliye kanunlarına kolaylık vesileleri olması 

hikmetiyle -ki onlara hiç ihtiyaç yok- faraza ihtiyaç olsa da, o manialar ve âikalar 

insanın a’sab ve damarları gibi veya demir hatları, yani kablo telleri gibi seyyalat-ı 

latifenin nakline vesile ve vasıta olurlar." (BMs: 140) 

641. Adem-i tahdidiyle 

642. “İşte kâinat ve mevcudatın tanzimatındaki hikmet-i amme ve tezyinatlarındaki 

inayet-i tamme ve mevcudatı in’am ve ihsanlarla taltif etmekteki rahmet-i vasia 

ve terbiyelerindeki irzak ve iaşe-i şamile ve Fatır-ı Zülcelallerinin şuunat-ı 

zâtiyesine mazhar acib-üs san’at bir hayat; ve onları süslemek ve güzelleştirmek 

içindeki kasdî bir mehasin; ve onların zevalleriyle beraber bir cemal-i 

mücerredden in’ikas edip üstlerinde cilvelenen bir tecelli-i daimî ve mabudlarına 

karşı kalblerindeki aşk-ı sadık ve cezbelerindeki zâhir incizab; ve bütün kümmelîn 
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evliyasının, mevcudat fatırının vahdetine dair olan ittifakları ve mevcudatın 

eczalarında görülen maslahatkârane bir tasarruf ve nebatatındaki hikmetdarane 

tedbir; ve hayvanatında görülen kerimane bir terbiye; ve erkânının 

tegayyüratındaki gayet mükemmelane intizam; ve intizamının külliyetindeki pek 

cesîm gayeler ve gayet kemaldeki hüsn-ü san’atlarıyla beraber birden, def’aten 

maddeye ve müddete ihtiyaç göstermeden hudûsa maruz kalıp tegayyür ve 

tebeddülleri; ve imkânatlarındaki tereddüdlerinin adem-i tahdidiyle beraber 

zâtlarında görünen gayet hakîmane bir teşahhus; ve gayet kesretli ve mütenevvi 

ihtiyaçlarıyla beraber, o metalib ve ihtiyacatın en küçüğüne elleri yetişmediği 

halde, lâyık ve münasib" (BMs: 135) 

643. Adem-i takayyüd 

644. “İkincisi: Mahiyetinin mübayenetiyle adem-i takayyüd." (M: 248) 

645. “Evet nuraniyet, (1) şeffafiyet, mukabele, müvazene, intizam ve imtisal 

sırlarıyla mevcudatta müşahede olunan bir sür’at-i mutlaka; ve mutlak bir sühulet 

ve sonsuz bir kesret-i mutlaka içindeki mutlak bir intizam ve mutlak bir ölçülülük 

ile mutlak bir imtiyazın şehadetiyle; hem imdad-ı vâhidiyet, yüsr-ü vahdet ve 

tecelli-i ehadiyet sırlarıyla; ve vücûb ve tecerrüd ve mübayenet-i mahiyet 

hikmetleriyle; ve adem-i takayyüd ve adem-i tecezzi ve adem-i tahayyüz sırlarıyla; 

hem avaik ve mevani’ o kudret-i ezeliye kanunlarına kolaylık vesileleri olması 

hikmetiyle -ki onlara hiç ihtiyaç yok- faraza ihtiyaç olsa da, o manialar ve âikalar 

insanın a’sab ve damarları gibi veya demir hatları, yani kablo telleri gibi seyyalat-ı 

latifenin nakline vesile ve vasıta olurlar." (BMs: 140) 

646. Adem-i takayyüdün 

647. “İkinci Sır: Mübayenet-i mahiyet ve adem-i takayyüdün kolaylığa sebebiyeti ise 

şudur ki: Sani’-i Kâinat, elbette kâinat cinsinden değildir." (M: 249) 

648. Adem-i tanzim 

649. “Hâşâ, belki bunları ihata eden ve onların üstünde döşenen manzum ve 

mevzun masnuatın şehadetiyle, bunlar ancak adem-i tanzim ile muntazamdırlar." 

(BMs: 426) 
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650. Adem-i tasdik 

651. “Yoksa, irtikâbı çok kolay olan yalnız adem-i kabul ve inkâr ve adem-i tasdik ise 

cehl-i mutlaktır, hükümsüzlüktür." (Ş: 102) 

652. Adem-i tasdiktir 

653. “Meselâ: Küfür bir fenalıktır, bir tahribdir, bir adem-i tasdiktir." (S: 320) 

654. Adem-i tebşire 

655. “Çünki inzar ve adem-i inzarı gören hayal, zıddiyet münasebetiyle, derhal tebşir 

ve adem-i tebşire intikal eder." (İ: 69) 

656. Adem-i tecezzi 

657. “Evet nuraniyet, (1) şeffafiyet, mukabele, müvazene, intizam ve imtisal 

sırlarıyla mevcudatta müşahede olunan bir sür’at-i mutlaka; ve mutlak bir sühulet 

ve sonsuz bir kesret-i mutlaka içindeki mutlak bir intizam ve mutlak bir ölçülülük 

ile mutlak bir imtiyazın şehadetiyle; hem imdad-ı vâhidiyet, yüsr-ü vahdet ve 

tecelli-i ehadiyet sırlarıyla; ve vücûb ve tecerrüd ve mübayenet-i mahiyet 

hikmetleriyle; ve adem-i takayyüd ve adem-i tecezzi ve adem-i tahayyüz sırlarıyla; 

hem avaik ve mevani’ o kudret-i ezeliye kanunlarına kolaylık vesileleri olması 

hikmetiyle -ki onlara hiç ihtiyaç yok- faraza ihtiyaç olsa da, o manialar ve âikalar 

insanın a’sab ve damarları gibi veya demir hatları, yani kablo telleri gibi seyyalat-ı 

latifenin nakline vesile ve vasıta olurlar." (BMs: 140) 

658. Adem-i tecezzidir 

659. “Üçüncüsü: Adem-i tahayyüz ile adem-i tecezzidir." (M: 248) 

660. Adem-i tecezzinin 

661. “Üçüncü Sır: Adem-i tahayyüz ve adem-i tecezzinin nihayet derecede olan 

kolaylığa sebebiyet vermelerinin sırrı ise şudur ki: Madem Sani’-i Kadîr mekândan 

münezzehtir, elbette kudretiyle her mekânda hazır sayılır." (M: 250) 

662. Adem-i tecziyelerine 
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663. İnzar yapılmadığı takdirde teklif de yapılmazsa, adem-i tecziyelerine bir hüccet 

olur." (İ: 67) 

664. Adem-i tefavüt 

665. “Ve belki bu müsavat ve adem-i tefavüt hads-i kat’î ile ve müşahede ile 

sabittir." (BMs: 187) 

666. Adem-i tefavütü 

667. “Evet müsavat ve adem-i tefavütü göz ile görünür." (Ms: 94) 

668. Adem-i tegayyürüne 

669. “Kâinatın tegayyürü, onun tegayyürüne değil, belki adem-i tegayyürüne ve 

gayr-ı mütehavvil olduğuna delildir." (L: 351) 

670. Adem-i tenahiliğine 

671. “Itlak ise, o şuur ve ilim ve basarın adem-i tenahiliğine işaret eder." (BMs: 146) 

672. Adem-i tenezzülüdür 

673. “Buna şahid ise; herkesçe, dost ve düşmanca malûm olan meşhur zühdü ve 

istiğnası ve dünyanın fâni müzeyyenatına adem-i tenezzülüdür." (M: 194) 

674. Adem-i tenezzülünün 

675. “Hikmet-i Kur’aniyedeki kesret ve vüs’ati ve felsefenin fakr ve iflasını muhtasar 

beyan etmekle beraber, Kur’anın şiirden istiğnasının ve adem-i tenezzülünün 

sebebi, hakaik-i Kur’aniyenin yüksekliği ve parlaklığı olduğunu gösterir." (S: 780) 

676. Adem-i tezkiyesiyle 

677. “Bu mertebede nefsin tezkiyesi, ancak adem-i tezkiyesiyle olur." (Ms: 208) 

678. Adem-i vukuuna 

679. “Halbuki şu vak’aya dair siyer ve tarih, o vak’a ile münasebetdar küffarın adem-

i vukuuna dair hiçbir şeyini nakletmemişlerdir." (S: 587) 
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680. Adem-i vücuda 

681. “Adem-i rü’yet, adem-i vücuda delalet etmez." (S: 508) 

682. Adem-i vücudu 

683. “Ve bir şeyi bilmemekle, o şeyin adem-i vücudu lâzım gelmez." (İ: 73) 

684. Adem-i vücududur 

685. “Çünki müsavatın medarı ya adem-i faidedir veya mûcibin adem-i vücududur." 

(İ: 68) 

686. Adem-i vücuduna 

687. “Öyle ise melaikenin adem-i ilimleri, beşerin adem-i vücuduna delil olamaz." (İ: 

205) 

688. Adem-i yakînden 

689. “Hem adem-i yakînden dolayı da, diyanetin lâzımı olan tekliflerden de kurtulup 

bir derece istirahat eder." (BMs: 162) 

690. Adem-i zâhirîden 

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

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

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

bir maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya fotoğrafın âyinesindeki sureti 

kâğıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi gayet kolay bir surette Sâniin ilminde 

plânları ve proğramları ve manevî mikdarları bulunan eşyayı, "Emr-i Kün 

Feyekûn" ile adem-i zâhirîden vücud-u haricîye çıkarır." (Ş: 24) 

692. Adem-i zikriyle 

693. Felah yollarının adem-i zikriyle $ nin âmm ve mutlak bırakılması gibi "beş 

me’haz"dan ibarettir." (İ: 62) 

694. Adem perdesinde 
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695. “Gökler ve zemin; iki muti’ kışla hükmünde ve iki muntazam ordu merkezi 

suretinde tek bir emirle veya boru gibi bir işaretle, o iki kışlada fena ve adem 

perdesinde yatan mevcudat, o emre kemal-i sür’atle ve itaatle "Lebbeyk!” (M: 

392) 

696. Ademe gitmediğini 

697. “ÜÇÜNCÜ REMİZ: Zevale giden eşya ademe gitmediğini, belki daire-i kudretten 

daire-i ilme geçtiğini ve eşyadaki hüsn ü cemale ait istihsan ve şeref ve makam, 

esma-i İlahiyeye ait olduğunu gayet güzel bir surette isbat eder." (M: 501) 

698. Ademe gitmediler 

699. “Ve o halde, o gidenler ademe gitmediler." (L: 52) 

700. Ademe gitmiyor 

701. “Üçüncü Remiz: Eşya zeval ve ademe gitmiyor, belki daire-i kudretten daire-i 

ilme geçiyor; âlem-i şehadetten, âlem-i gayba gidiyor; âlem-i tegayyür ve fenadan, 

âlem-i nura, bekaya müteveccih oluyor." (M: 287) 

702. Ademe gitmiyorlar 

703. “Hattâ ademe gittiklerini zannettiğimiz kelimat, elfaz, tasavvurat gibi seri-üz 

zeval olan bazı şeyler de ademe gitmiyorlar." (Ms: 128) 

           ADEM  HİÇLİK  YOKLUK  İDAM  (95  ADET) 

Güz mevsiminde yaz-bahar âleminin güzel mahlukatının tahribatı, i’dam değil. Belki 

vazifelerinin tamamıyla terhisatıdır . S: 76 

(Kabir); âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalalet için bir i’dam-ı ebedî kapısı(dır). S: 142 

(Kabir ehl-i inkâr ve dalalet için), hem kendisini, hem bütün sevdiklerini i’dam edecek bir 

darağacıdır. S: 142 

Ölüm, (hakikat-ı Kur’aniye ile) ehl-i iman hakkında i’dam-ı ebedîden terhis tezkeresine 

çevril(miştir). S: 149 
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Mevt, i’dam değil; tebdil-i mekândır. S: 203 

(Küfür ise mevcudatı); zeval ve firakın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevadd-ı 

fâniyeye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine indir(ir). S: 320 

Vücud, hayr-ı mahz; adem, şerr-i mahz olduğuna; bütün mehasin ve kemalâtın vücuda 

rücuu ve bütün maasi ve mesaib ve nekaisin esası adem olduğu, delildir. S: 472 

(Nefs-i emmarenin) vücudunda adem, ademinde vücudu vardır. Yani kendini bilse, vücud 

verse; kâinat kadar bir zulümat-ı adem içindedir. S: 478 

(Küfür sarhoşluğu) masnuatın, zamanın geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden âlem-i gayba 

geçmelerini, adem ile i’dam tasavvur eder. S: 633 

(Küfür sarhoşluğu) tesbihat sadâlarını, zeval ve firak-ı ebedî vaveylâsı olduklarını tahayyül 

e(der). S: 633 

 (Küfür sarhoşluğu) âlem-i rahmete yol açan kabir kapısını zulümat-ı adem ağzı tasavvur 

e(der). S: 633 

Mevt; adem, i’dam, fena, hiçlik, fâilsiz bir inkıraz değil. S: 676 

“İmkân, mütesaviy-üt tarafeyn”dir. Yani: adem ve vücud, ikisi de müsavi olsa; bir tahsis 

edici, bir tercih edici, bir mûcid lâzımdır. S: 684 

Hayatsız vücud, adem gibidir. S: 702 

Bak nur-u hayat olmazsa, vücud, adem-âlûddur; belki adem gibidir. Evet garib, yetimdir; 

hayatsız ger Kamer’se… S: 702 

Vücud-u cümle-ecza, şart-ı vücud-u külldür. adem ise, oluyor bir cüz’ün ademiyle; tahrib 

eshel oluyor. S: 706 

Vücudda atalet yok. İşsiz adam, vücudda adem hesabına işler. S: 730 

İşsiz adam, vücudda adem hesabına işler. S: 730 

Mevt; tebdil-i mekândır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir. İ’dam ve adem ve fena değildir. 

M: 7 
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(Mevt); i’dam ve adem ve fena değildir. M: 7 

Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir ve vücud-u ilmîye perde olmuş bir 

ünvandır. M: 59 

Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir. M: 59 

(Ehl-i gaflet veya dalalet); mevti, adem ve firak-ı ebedî tasavvur e(der). M: 80 

Fahr-i Âlem O’dur (A.S.M.) ve fâni İnsanları i’dam-ı ebedîden kurtarıp teselli veren O’dur. 

M: 169 

Sizlere müjde! Mevt i’dam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı 

ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil. M: 226 

Sizlere müjde! Mevt i’dam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil. M: 226 

Mevt i’dam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, sönmek değil. M: 226 

Mevt ve fena, adem ve zeval O’na ârız olamaz. Çünki hayat, O’na zâtîdir. Zâtî olan, zâil 

olamaz. M: 240 

Bütün vücud, bütün envârıyla O’nun gölgesidir. Nasıl adem O’na ârız olabilir? M: 240 

Esmanın cilveleri ve nakışları, bir manevî beka içinde teceddüd eder; tahrib ve fena, i’dam 

ve zeval değildirler. M: 288 

Ehl-i dalalet ise; kendi elemiyle beraber, bütün mevcudatın helâketiyle ve fenasıyla ve 

zahirî i’damlarıyla, zîruh ise âlâmlarıyla müteellim olur. M: 288 

(Ehl-i dalaletin) küfrü, onun dünyasına adem doldurur, onun başına boşaltır; daha 

Cehennem’e gitmeden Cehennem’e gider. M: 288 

 

 

(Vâcib-ül Vücud’u tanımazsa) adem zulümatları, firak ve zeval elemleri herbir mevcudu 

ihata eder. M: 289 
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(Dünyanın ve eşyanın Esma-i İlahiyeye bakan) yüze zeval ve firak ve adem giremez; belki 

tazelenmek ve teceddüd var. M: 289 

Kur’an-ı Hakîm’den alınan marifet ise, huzur-u daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı 

mahkûm-u adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. M: 330 

(Dalalet), ölümü i’dam-ı ebedî ve kabri daimî bir firak-ı lâyezalî kapısı olduğunu gösteriyor. 

M: 420 

İhtiyarları en ziyade düşündüren kabir kapısı, rahmet kapısı olduğu ve i’dam kapısı 

olmadığı, o envâr-ı Kur’aniye ile gösteril(ir). M: 423 

Hiçbir hükûmet, iki cezayı birden vermez. Bir katili, ya hapse atar veyahud i’dam eder. M: 

431 

Kabul-ü adem, delil-i adem ister. M: 475 

Dalalette ve küfürde hem adem ve terk var ki, pek kolaydır, hareket istemez. Hem tahrib 

var ki, çok sehildir ve âsandır; az bir hareket yeter. L: 81 

Madem Sen varsın ve bâkisin; fena ve adem ne isterse bize yapsın, ehemmiyeti yok!.. L: 

136 

Hayat, daima sıhhat ve âfiyette yeknesak gitse, nâkıs bir âyine olur. Belki bir cihette adem 

ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. L: 216 

Esassız, fâni olan dünya, hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. L: 

230 

Ölüm i’dam değil, firak değil, belki hayat-ı ebediyenin mukaddemesidir. L: 232 

Ölüm i’dam değil, firak değil, belki hayat-ı ebediyenin mukaddemesidir, mebdeidir ve 

vazife-i hayat külfetinden bir paydostur, bir terhistir, bir tebdil-i mekândır. L: 232 

Mevt ehl-i dalalet için i’dam-ı ebedîdir. Ş: 695 

Mevt ehl-i dalalet için i’dam-ı ebedîdir ve o dehşetli darağacından kurtaran ve mevti 

mübarek bir terhis tezkeresine çeviren yalnız Kur’an ve imandır. Ş: 695 
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Vücud hayr-ı mahzdır, nurdur; adem şerr-i mahzdır, zulmettir. Ş: 80 

(İman) ecelin darağacını bekleyen bir bîçareyi i’dam-ı ebedîden kurtar(ır). Ş: 140 

(Ehl-i dalâlet ve gaflet için Ölüm); i’dam-ı ebedîdir; hem o İnsanı, hem bütün ahbabını ve 

akaribini asacak bir darağacıdır. Ş: 195 

(Rahmet ve şefkat) minnetdarları ve perestişkârları olan mü’min İnsanları i’dam etmez. Ş: 

210 

(Rahmet ve şefkat) mü’min İnsanları i’dam etmez. Belki onları daha parlak rahmetlere 

mazhar etmek için, hayat-ı dünyeviye vazifesinden terhis eder. Ş: 210 

Nazenin ve nazdar beslediği ve akıl ve kalb gibi cihazatla saadet-i ebediyeye ve âhirette 

beka-i daimîye iştiyak hissini verdiği (İnsanı ebedî i’dam etmek, kemal-i rububiyete zıddır.) 

214 

Başta nev’-i beşer olarak zîhayatlar i’dam edilmek için yaratılmamışlar. Belki bekaya 

terakki ile ve devama tasaffi ile ve sermedî vazifeye istidadıyla girmek için halk olun(muştur). 

Ş: 215 

Her İnsanın, her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi, mezaristana giren kendi 

dostları ve akrabaları gibi o i’damhaneye girmek keyfiyetidir. Ş: 223 

Cehennem’in vücudu, bin derece i’dam-ı ebedîden hayırlıdır ve kâfirlere de bir nevi 

merhamettir. Ş: 229 

(Hakikat-ı mevt) hem İnsanı, hem dünyasını, hem bütün ahbabını i’dam-ı ebedîsinden 

kurtarıp ebedî bir saltanatı kazandır(ır). Ş: 250 

Madem Allah var ve ilmi ihata eder. Elbette adem, i’dam, hiçlik, mahv, fena; hakikat 

noktasında ehl-i imanın dünyasında yoktur. Ş: 254 

Adem, i’dam, hiçlik, mahv, fena; hakikat noktasında ehl-i imanın dünyasında yoktur. Ş: 

254 

Kâfir münkirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fânilikle doludur. Ş: 254 
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Nasılki iman, ölüm vaktinde İnsanı i’dam-ı ebedîden kurtarıyor; öyle de herkesin hususî 

dünyasını dahi i’damdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ş: 254 

İman, ölüm vaktinde İnsanı i’dam-ı ebedîden kurtarıyor. Ş: 254 

Küfür ise, hususan küfr-ü mutlak olsa; hem o İnsanı, hem hususî dünyasını ölümle i’dam 

edip manevî cehennem zulmetlerine atar. Ş: 254 

Bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mâyesi ve esasları ademdir, tahribdir. Sureten 

vücudun altında, adem ve bozmak saklıdır. Ş: 258 

Cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, âlem-i vücud kâinatını âlem-i adem 

pisliklerinden temizlettiriyor. Ş: 259 

Ölüm bizim için sırr-ı Kur’an ile, i’dam-ı ebedîden terhis tezkeresine çevrilmiş. Ş: 278 

Yüzer milyon kahraman başlar feda oldukları bir kudsî hakikata, başımız dahi feda olsun! 

Her ceza ve i’damınıza hazırız! Ş: 279 

Hususî vazifemiz de Kur’anın imanî hakikatlarını tahkikî bir surette ehl-i imana bildirip 

onları ve kendimizi i’dam-ı ebedîden ve daimî haps-i münferidden kurtarmaktır. Ş: 313 

İnsanlar, Sultan-ı Ezelî’nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık âlemine 

çıkarılan mahluklardır. İş: 13 

Ciddiyet ise, saadet-i ebediyenin gelmesiyle olur; yoksa bu varlık adem sayılır ve herşey 

abesiyete tahavvül eder. İş: 53 

O zât-ı nuranî (A.S.M.) olmasa idi kâinat da, İnsan da, her şey de adem hükmünde kalır, 

ne kıymeti olur ve ne ehemmiyeti kalırdı. Ms: 25 

Masnuat, beka içindir. Onların o zahirî ölüm ve fenaları; vazifelerinden terhistir, i’dam 

değildir. Ms: 44 

Kur’an, kâfirleri ve âba ve ecdadlarını i’dam-ı ebedî ile mahkûm etmiştir. Ms: 89 

Eşyada esas bekadır, adem değildir. Ms: 128 
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Âlemde Cenab-ı Hakk’ın sun’uyla terkib vardır. Allah’ın izniyle tahlil vardır. Allah’ın 

emriyle icad ve i’dam vardır. Ms: 128 

Allah mûcid, vâcib-ül vücud olduğundan kurbiyetinde vücud nurları, bu’diyetinde adem 

zulmetleri vardır. Ms: 130 

Esma-i İlahiyeden birisinin hayt-ı şuaıyla temessük et ki, adem deryasına düşmeyesin. Ms: 

184 

Vahdet-ül Vücud ehli, kâinatı nefyetmekle i’dam ediyorlar. Ms: 208 

Kur’anın ifham ettiği tarîk, kâinatı, mevcudatı hem i’damdan, hem hapisten kurtarır. Ms: 

208 

Ölüm; zeval, firak, adem kapısı ve zulümat kuyusu olmayıp; ancak Sultan-ı Ezel ve Ebed’in 

huzuruna girmek için bir medhaldir. Ms: 226 

Hukuk-u umumiye-i kâinata cinayet eden afvolunmaz, râh-ı adem verilmez. Mh: 41 

Ölüm ehl-i dalalet için i’dam-ı ebedîdir. Em: 220 

(Medeniyet-i garbiye-i hazıra), beşerin gözü önünde ölümü i’dam-ı ebedî suretinde 

gösterip, her vakit beşeri tehdid ediyor. Bir nevi cehennem azabı veriyor. Emi: 100 

(Kur’an-ı Hakîm) ölümü, i’dam-ı ebedîden çıkarıp âlem-i nura bir terhis tezkeresi göster(ir). 

Emi: 100 

Vakit muayyen olmadığından, her vakit baş kesebilen ecel, ya i’dam-ı ebedîdir veyahut 

daha güzel bir âleme gitmeye terhis tezkeresidir. Tr: 219 

Hiçbir vakit kapanmayan kabir; ya hiçlik ve zulümat-ı ebediye kuyusunun kapısıdır 

veyahut daha daimî ve daha nuranî bâki bir dünyanın kapısıdır. Tr: 219 

(Beşer) herşeyden evvel, ölüm i’damına karşı din-i haktaki bir hakikatı arıyor ki kendini 
kurtarsın. Hş: 25 

Kabul-ü adem, delil-i adem ister. Hş: 124 

İslâmiyet; fâsıkı hain bilir, şehadetini reddeder. Mürtedi zehir bilir, i’dam eder. Hş: 145 

Kabul-ü adem, delil-i adem ister. STİ: 99 
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Adem-i kabul, adem-i delil-i sübut, onun delilidir. Kabul-ü adem, delil-i adem ister. Biri 

şekk, biri inkârdır. STİ: 99 

Esbabın irtifa’î zamanda esbabla bağlı ve kaim olan müsebbebatın adem deryasına 

düşmesi ihtimali yoktur. Oİş: 20 

Fena ve zeval ve adem ise başka başka vücudların ünvanları(dır). OL: 773 

Kabul-ü adem hem reddir, hem inkârdır. Ab: 548 

İman hem beni, hem bütün alâkadar olduğum dostlarımı ve kardeşlerimi ve hususî 

dünyamı, i’damdan ve ademden ve hiçlikten ve zulümattan kurtarıyor. E.Gm. 
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                              1.defterden
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              6.defterden 
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Adem / 84 

8.defter sayfa 124 

Acz ademi vücuddur. 

Fakirlik de ademi varlıkdır. 

O ki acz varlık değil nasıl hissederdik? Yokluk hissedilmezki. 

Acz ve fakr siyah bir perde veya boş bir kuyudur. 

Aynanın siyah perdesi lazımki camlıktan çıkıp ayna olsun. 

Fakirlikte büyük niğmet ki oraya varlık konuyor.Boş kabın olacak ki oraya bir 

şey koyasın… 

Varlığın tutulup görünmesine vesile olunuyorlar.Düşün ki aynanın siyah 

perdesi yok.Güneş vurur öbür tarafından çıkar.Güneşin vurduğu aynada belli 

bile olmaz.Vuranı orada tutan bşr de tuttuğunu ifade eden yani bak kumdan 

sana bunlar geldi dercesine ayna. 

Kum iman Güneş Şems-i Ezeli siyahlığı acz. 

8.defter sayfa 158  

                 Nefsini bilen Rabbini bilir 

O’nun hicabı yani kendisini örten ve gizleyen örtüsü kendi vücud 

birliğidir.O’nu kendinden başka bir şey perdeleyip örtemez.O’nun hicabı kendi 

vücududur.Kendi vücudunu keyfiyetsiz olarak vahdaniyeti ile örtüp gizler. 

(a.s.m.) “Rabbimi Rabbimle bildim”. 

Allah’ı bilme vücudun yokluğuna ve yokluğun yokluğuna muhtaç olmaz. 

Yokluğu isbat etmek var olmaktan sonradır.Önce bir şey var olmalı ki sonra 

yok olsun. 
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(a.s.m.) “Ey Allah’ım bana eşyanın gerçeklerini olduğu gibi göster”. 

Sav  eşyayı  niteliksiz,zamansız ve isimsiz olarak yüz yüze Allah’ın zatı olarak 

gördü. 

( Haşiye : Bu sayfa 8.defterden 124 ve 158.sayfalarından yazının mürekkebi 

defterden uçtuğu için okunaklı olması açısından yazı olarak buraya aktarıldı Dr 

Serpil ) 
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           16.defterden
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