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                            Rububiyet  Risale-i Nur’da 817 yerde geçmektedir 

 
Sözler’de 227 yerde geçmektedir 

 

1-) Sözler 8 : Ondördüncü Lem'anın İkinci Makamı/BİRİNCİ SIR: 

 sîmasında ve insan sîmasında birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i rububiyet 

var.   Biri: Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden 

 

2-) Sözler 11 : Ondördüncü Lem'anın İkinci Makamı/ÜÇÜNCÜ SIR: 

 şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevilhayatı hayat-ı insaniyeye müsahhar eden ve ondan 

rububiyet-i İlahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı a'zamını ve insanın ehemmiyetini gösteren 

 

3-) Sözler 14 : Ondördüncü Lem'anın İkinci Makamı/BEŞİNCİ SIR: 

 ismin şualarından tezahür eden ism-i Rahman göründüğü gibi, zemin yüzünün sîmasında 

rububiyet-i mutlaka-i İlahiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ism-i Rahman gösterildiği 

 

4-) Sözler 38 : Sekizinci Söz 

 beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise, kudret-i Samedaniyenin sikkesine ve 

rububiyet-i İlahiyenin hâtemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünki "Bir 

 

5-) Sözler 41 : Dokuzuncu Söz/İkinci Nükte: 

 manası şudur ki: Dergâh-ı İlahîde abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin 

ve kudret-i Samedaniyenin ve rahmet-i İlahiyenin önünde hayret ve muhabbetle 

 

6-) Sözler 41 : Dokuzuncu Söz/İkinci Nükte: 

 Samedaniyenin ve rahmet-i İlahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani 

rububiyetin saltanatı, nasılki ubudiyeti ve itaati ister; rububiyetin kudsiyeti, paklığı 

 

7-) Sözler 41 : Dokuzuncu Söz/İkinci Nükte: 

 muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı, nasılki ubudiyeti ve itaati ister; rububiyetin 

kudsiyeti, paklığı dahi ister ki: Abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbını 

 

8-) Sözler 41 : Dokuzuncu Söz/İkinci Nükte: 

 kusuratından mukaddes ve muarrâ olduğunu; tesbih ile Sübhanallah ile ilân etsin.   Hem de 

rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki: Abd, kendi za'fını ve mahlukatın aczini görmekle 

 

9-) Sözler 41 : Dokuzuncu Söz/İkinci Nükte: 

 içinde Allahü Ekber deyip huzû ile rükûa gidip ona iltica ve tevekkül etsin.   Hem rububiyetin 

nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki: Abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın 

 

10-) Sözler 43 : Dokuzuncu Söz/Beşinci Nükte: 

 iltifatına iltica edip, hesabsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzet-i rububiyetine karşı 

zelilane rükûa gidip, sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyetkârane secde 

 

11-) Sözler 44 : Dokuzuncu Söz/Beşinci Nükte: 

 karşı hamd ü sena edip  َُو اِيَّاَك نَْستَِعينُ  اِيَّاَك نَْعبُد  demekle, muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, 

vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istiane 



 

12-) Sözler 44 : Dokuzuncu Söz/Beşinci Nükte: 

 hakîmanesini müşahede edip Sâni'-i Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek; hem saltanat-ı 

rububiyetin dellâlı ve mübelliğ-i marziyatı ve kitab-ı kâinatın tercüman-ı #45 âyâtı olan 

 

13-) Sözler 61 : Onuncu Söz/Mukaddime/İKİNCİ İŞARET: 

 celbeden bir dellâl vasıtasıyla teşhir istemesin?   Hem hiç mümkün olur mu ki; bir rububiyet-i 

âmmenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz'iyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini 

 

14-) Sözler 63 : Onuncu Söz/Birinci Hakikat: 

 hakikat ile o kapılar açılır. En kısa ve basitten başlarız:     Birinci Hakikat: Bâb-ı rububiyet ve 

saltanattır ki, ism-i Rabb'in cilvesidir.   Hiç mümkün müdür ki: Şe'n-i rububiyet 

 

15-) Sözler 63 : Onuncu Söz/Birinci Hakikat: 

 rububiyet ve saltanattır ki, ism-i Rabb'in cilvesidir.   Hiç mümkün müdür ki: Şe'n-i rububiyet ve 

saltanat-ı uluhiyet, bâhusus böyle bir kâinatı, kemalâtını göstermek için gayet 

 

16-) Sözler 65 : Onuncu Söz/Üçüncü Hakikat: 

.} Zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetin 

saltanatını gösteren Zât-ı Zülcelal, rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden 

 

17-) Sözler 65 : Onuncu Söz/Üçüncü Hakikat: 

 hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zât-ı Zülcelal, rububiyetin 

cenah-ı himayesine iltica eden #66 ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-ı 

 

18-) Sözler 66 : Onuncu Söz/Üçüncü Hakikat: 

 hüsn-ü san'at içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki, şöyle icraat-ı rububiyette 

hâkim bir hikmet; o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin 

 

19-) Sözler 66 : Onuncu Söz/Üçüncü Hakikat: 

 gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki, şöyle icraat-ı rububiyette hâkim bir hikmet; o rububiyetin 

kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedî 

 

20-) Sözler 67 : Onuncu Söz/Üçüncü Hakikat: 

 hacetini mühmel bıraksın? En büyük istimdadını ve en büyük sualini cevabsız bıraksın? 

Rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin? Halbuki şu fâni 

 

21-) Sözler 68 : Onuncu Söz/Dördüncü Hakikat: 

 zîşuura okutturan bir ilânnamedir. İşte nebatata hayvanatı dahi kıyas et.}, mehasin-i rububiyetin 

dellâlları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Nasıl müttefikan Sâni'-i Zülcelal'in 

 

22-) Sözler 70 : Onuncu Söz/Beşinci Hakikat: 

 görünen lütuf ve sühuleti gösteriyor ki: Şu kâinatın Mâliki, nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. 

Rububiyetinde bu derece rahîmane bir şefkat, hiç kabil midir ki mahlukatın 

 

23-) Sözler 70 : Onuncu Söz/Beşinci Hakikat: 

 sühuleti gösteriyor ki: Şu kâinatın Mâliki, nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde 

bu derece rahîmane bir şefkat, hiç kabil midir ki mahlukatın en efdalinin en 



 

24-) Sözler 72 : Onuncu Söz/Beşinci Hakikat: 

 şu intizam-ı âlem ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsn-ü san'at, misilsiz cemal-i rububiyet; o 

duaya icabet etmemekle böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle 

 

25-) Sözler 72 : Onuncu Söz/Beşinci Hakikat: 

 çirkinlik olsun. İşte şu misalimizde meşhud ve kat'iyy-ül vücud olan bir cemal-i rububiyet; cemal-i 

rububiyet mahiyetinde daim iken, ayn-ı çirkinlik olsun. İşte dünyada muhal 

 

26-) Sözler 72 : Onuncu Söz/Beşinci Hakikat: 

 İşte şu misalimizde meşhud ve kat'iyy-ül vücud olan bir cemal-i rububiyet; cemal-i rububiyet 

mahiyetinde daim iken, ayn-ı çirkinlik olsun. İşte dünyada muhal ve bâtıl misallerin 

 

27-) Sözler 73 : Onuncu Söz/Altıncı Hakikat: 

 ağaçlardan zerrelere kadar emirber nefer hükmünde teshir ve idare eden bir haşmet-i rububiyet; şu 

misafirhane-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan fâniler üstünde dursun 

 

28-) Sözler 73 : Onuncu Söz/Altıncı Hakikat: 

 fâniler üstünde dursun.. sermedî, bâki bir daire-i haşmet ve ebedî, âlî bir medar-ı rububiyeti icad 

etmesin?   Evet şu kâinatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat 

 

29-) Sözler 73 : Onuncu Söz/Altıncı Hakikat: 

 süslendirmek gibi geniş tahvilat gösteriyor ki: Perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var, 

muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Böyle bir saltanat-ı rububiyet, kendine 

 

30-) Sözler 73 : Onuncu Söz/Altıncı Hakikat: 

 muazzam bir rububiyet var, muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Böyle bir saltanat-ı rububiyet, 

kendine lâyık bir raiyet ister ve şayeste bir mazhar ister. Halbuki görüyorsun 

 

31-) Sözler 77 : Onuncu Söz/Yedinci Hakikat: 

 hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyet-i 

âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden 

 

32-) Sözler 78 : Onuncu Söz/Yedinci Hakikat: 

 şeylerde böyle muhafaza edilirse; âlem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta rububiyet-i 

âmmede mühim semere veren beşerin amelleri hıfz içinde gözetilmek suretiyle, 

 

33-) Sözler 78 : Onuncu Söz/Yedinci Hakikat: 

 büyük bir ihtimamı var. Hem hâkimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Hem rububiyet-i 

saltanatında gayet ihtimamı gözetir. O derece ki, en küçük bir hâdiseyi, en ufak 

 

34-) Sözler 78 : Onuncu Söz/Yedinci Hakikat: 

 neşredilecek.   Acaba hiç kabil midir ki: İnsan, hilafet ve emanetle mükerrem olsun, rububiyetin 

külliyat-ı şuununa şahid olarak kesret dairelerinde, vahdaniyet-i İlahiyenin 

 

35-) Sözler 79 : Onuncu Söz/Sekizinci Hakikat: 

 kolaydır. Îfa-yı va'd ise; hem bize, hem her şeye, hem kendisine, hem saltanat-ı rububiyetine pek 

çok lâzımdır. Hulf-ül va'd ise; hem izzet-i iktidarına zıddır, hem ihata-yı 



 

36-) Sözler 80 : Onuncu Söz/Dokuzuncu Hakikat: 

 ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve müsahhar kılmakla azamet-i rububiyetini 

gösteren ve beşeri, şecere-i kâinatın en câmi' ve en nazik ve en nazenin, en 

 

37-) Sözler 82 : Onuncu Söz/Dokuzuncu Hakikat: 

 eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zâtın, bu derece muhteşem ve sermedî rububiyeti ve 

bu derece muazzam ve muhit hâkimiyeti; elbette yalnız böyle geçici, devamsız 

 

38-) Sözler 87 : Onuncu Söz/Onbirinci Hakikat: 

 cilvesidir.   Hiç mümkün müdür ki: Cenab-ı Hak ve Mabud-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde 

rububiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd 

 

39-) Sözler 87 : Onuncu Söz/Onbirinci Hakikat: 

 Mabud-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i 

âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabat-ı Sübhaniyesine en mütefekkir 

 

40-) Sözler 87 : Onuncu Söz/Onbirinci Hakikat: 

 müdahale ettirip, kâinattaki icraat-ı İlahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip, rububiyet-i 

Sübhaniyeyi fiilen ve kalen kâinatta ilân ettirmek, meleklerine tercih edip hilafet 

 

41-) Sözler 100 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 

 iktiza eden kudsî sıfatlarına, şe'nlerine ve senin izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden, 

hem âhiretin izlerini ve tereşşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına 

 

42-) Sözler 100 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 

 va'dlerini ve bu kadar sıfât ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzib etmek ve saltanat-ı rububiyetinin 

kat'î mukteziyatını tekzib edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni 

 

43-) Sözler 100 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 

 dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini 

müteessir eden ehl-i dalaleti ve ehl-i küfrü haşrin inkârında, onları tasdik 

 

44-) Sözler 101 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 

 Vücud'un vücuduna ve vahdetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler, dolayısıyla rububiyetin 

ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dâr-ı saadetin ve âlem-i bekanın 

 

45-) Sözler 101 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 

 Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem 

rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şe'nleri lüzum derecesinde 

 

46-) Sözler 101 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 

 vardır. Ve madem bu kâinatta ve zîhayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet-i 

mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin haşmetini sukuttan ve hikmetini 

 

47-) Sözler 101 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 

 haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet-i mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin 

haşmetini sukuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden kurtaran ebedî 



 

48-) Sözler 103 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 

 gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş. Öyle de, nev'-i insandan dahi makasıd-ı 

rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile ona sevdiren hakikî insanlar 

 

49-) Sözler 116 : Onuncu Söz/Zeylin Dördüncü Parçası 

تْ  ََ    İşte şu surelerde, kıyamet ve haşirdeki inkılabat-ı azîmeyi ve tasarrufat-ı rububiyeti öyle bir 

tarzda zikreder ki, insan onların nazirelerini dünyada meselâ güzde, 

 

50-) Sözler 123 : Onbirinci Söz 

 ediyorlar. Hem öyle bir Melik-i Kadîr ki, semavat ve arzı altı günde yaratarak arş-ı rububiyetinde 

durup; gece ve gündüzü, siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp 

 

51-) Sözler 124 : Onbirinci Söz 

 gördüler. Şöyle ki: #124   Evvelen: Âsâra bakıp, gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin 

mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden; tekbir ve tesbih vazifesini 

 

52-) Sözler 125 : Onbirinci Söz 

 tutmakla mukabele ettiler. Hem o Sultan-ı Ezel ve Ebed, kâinatın aktarında kendi rububiyetinin 

saltanatını ilânına ve vahdaniyetinin izharına karşı; tevhid ve tasdik edip 

 

53-) Sözler 127 : Onbirinci Söz 

 teşhir ve izhar etmektir.    Dördüncüsü: Lisan-ı hal ve kalinle Hâlıkının dergâh-ı rububiyetine 

ubudiyetini ilân etmektir. #128   Beşincisi: Nasıl bir asker, padişahından aldığı 

 

54-) Sözler 128 : Onbirinci Söz 

 mevcudatın herbiri kendine mahsus bir dil ile Hâlıkının vahdaniyetine ve Sâni'inin rububiyetine 

dair manevî sözlerini fehmetmektir.    Dokuzuncusu: Acz u za'fın, fakr u ihtiyacın 

 

55-) Sözler 134 : Onikinci Söz/DÖRDÜNCÜ ESAS: 

 Allah'ın fermanıdır. Hem Semavat ve Arz'ın Hâlıkı haysiyetiyle bir hitabdır. Hem rububiyet-i 

mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir 

 

56-) Sözler 134 : Onikinci Söz/DÖRDÜNCÜ ESAS: 

 itibar ile ve cüz'î bir ünvan ve hususî bir ismin cüz'î tecellisi ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus 

bir saltanat ile ve hususî bir rahmet ile zahir olan kelâmdır. Hususiyet 

 

57-) Sözler 167 : Ondördüncü Söz/Beşincisi: 

 den tut, tâ َوَما  ُ
تََشاُؤَن ااِلَّ اَْن يََشاَء ّللٰاه  ya kadar hudud-u azamet-i rububiyeti ve kibriya-i uluhiyeti tutmuş 

olan Ezel ve Ebed Sultanı, şu âciz ve nihayetsiz 

 

58-) Sözler 174 : Ondördüncü Söz/Ondördüncü Sözün Zeyli 

 anasır-ı külliye kızdıklarından ve Hâlık-ı Arz ve Semavat dahi, değil hususî bir rububiyet, belki 

bütün kâinatın, bütün âlemlerin Rabbi ve Hâkimi haysiyetiyle, küllî ve geniş 

 

59-) Sözler 174 : Ondördüncü Söz/Ondördüncü Sözün Zeyli 

 Hâkimi haysiyetiyle, küllî ve geniş bir tecelli ile kâinatın heyet-i mecmuasında ve rububiyetin 

daire-i külliyesinde nev'-i insanı uyandırmak ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek 



 

60-) Sözler 174 : Ondördüncü Söz/Ondördüncü Sözün Zeyli 

 sebebleri irae eder. Hâlık'ın ihtiyar ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiil-i rububiyetini hiçe 

indirir. Bazan gayet derin ve bilinmez #175 ve çok ehemmiyetli, bin cihette 

 

61-) Sözler 175 : Ondördüncü Söz/Ondördüncü Sözün Zeyli 

 "âdetullah" namıyla yâdedilen fıtrî kanunların birisine, hususî ve kasdî bir hâdise-i rububiyeti irca' 

eder. O irca' ile, onun nisbetini irade-i ihtiyariyeden keser; sonra tutar 

 

62-) Sözler 176 : Onbeşinci Söz/Birinci Basamak: 

 âlem sarayının seyircileri ve şu kâinat kitabının mütalaacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin 

dellâllarıdırlar. Çünki kâinatı hadd ü hesaba gelmeyen tezyinat ve mehasin ve 

 

63-) Sözler 179 : Onbeşinci Söz/Dördüncü Basamak: 

 kudretinde olan Kadîr-i Zülcelal, bir emir ile, bir sayha ile onları mahvetmiyor. Rububiyet-i âmme 

ünvanıyla, Hakîm ve Müdebbir ismiyle bir meydan-ı imtihan ve mübareze açıyor 

 

64-) Sözler 180 : Onbeşinci Söz/Beşinci Basamak: 

 maneviyenin âlem-i şehadette bir alâmeti, bir işareti bulunacaktır. Çünki saltanat-ı rububiyetin 

hikmeti iktiza eder ki: Zîşuur için, bahusus en mühim vazifesi müşahede ve şehadet 

 

65-) Sözler 180 : Onbeşinci Söz/Beşinci Basamak: 

 burçları tezyin edilmiş bir kal'a hükmünde, bir şehir suretinde gösterip haşmet-i rububiyetini 

tefekkür ettirsin. Madem şu mübareze-i ulviyenin ilânı, hikmeten lâzımdır. Elbette 

 

66-) Sözler 181 : Onbeşinci Söz/Altıncı Basamak: 

 temerrüdlerini, gayet mu'cizane bir belâgatla kırar. Aczlerini ilân eder. Saltanat-ı rububiyetin 

genişliği ve azameti nisbetinde ne kadar âciz ve bîçare olduklarını gösterir 

 

67-) Sözler 193 : Onaltıncı Söz/BİRİNCİ ŞUA: 

 Zât-ı İlahiye ile külliyet-i ef'ali ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i rububiyeti ve 

ferdaniyeti ile şeriksiz şümul-ü tasarrufatı ve mekândan münezzehiyetiyle her 

 

68-) Sözler 199 : Onaltıncı Söz/ÜÇÜNCÜ ŞUA: 

 perde-i izzet ve azamettirler. Ubudiyet ve hayret ve acz ve iftikar içinde saltanat-ı rububiyetine 

dellâldırlar, temaşagerdirler. Muini değiller, şerik-i saltanat-ı rububiyet 

 

69-) Sözler 199 : Onaltıncı Söz/ÜÇÜNCÜ ŞUA: 

 saltanat-ı rububiyetine dellâldırlar, temaşagerdirler. Muini değiller, şerik-i saltanat-ı rububiyet 

olamazlar.     DÖRDÜNCÜ ŞUA: İşte ey tenbel nefsim! Bir nevi Mi'rac hükmünde olan 

 

70-) Sözler 199 : Onaltıncı Söz/DÖRDÜNCÜ ŞUA: 

 ubudiyet-i külliye ile müşerreftir. Elbette hac miftahıyla açılan meratib-i külliye-i rububiyet ve 

dûrbîniyle nazarına görünen âfâk-ı azamet-i uluhiyet ve şeairiyle kalbine ve 

 

71-) Sözler 199 : Onaltıncı Söz/DÖRDÜNCÜ ŞUA: 

 meratib-i kibriya ve ufk-u tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybet-i rububiyet 

"Allahü Ekber" #200 "Allahü Ekber" ile teskin edilebilir ve onunla o meratib-i 



 

72-) Sözler 201 : Onaltıncı Söz/Küçük Bir Zeyl 

 yeknesak perdesini yırtarak ve herşey, her anda, her şe'nde, her şeyinde ona muhtaç ve 

rububiyetine münkad olduğunu i'lam etmekle gafleti dağıtıp, ins ve cinnin nazarlarını esbabdan 

 

73-) Sözler 233 : Onsekizinci Söz/ÜÇÜNCÜ NOKTA: 

 Şimdi iki levha, iki daire görünüyor. Biri: Gayet muhteşem, muntazam bir daire-i rububiyet ve 

gayet musanna', murassa' bir levha-i san'at... Diğeri: Gayet münevver, müzehher 

 

74-) Sözler 237 : Ondokuzuncu Söz/ALTINCI REŞHA: 

 ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmet-i bînihayenin kâşifi ve ilâncısı ve saltanat-ı rububiyetin 

mehasininin dellâlı, seyircisi ve künuz-u esma-i İlahiyenin keşşafı, göstericisi 

 

75-) Sözler 240 : Ondokuzuncu Söz/ONÜÇÜNCÜ REŞHA: 

 meşhud intizam-ı faik, şu rahmet içinde kusursuz hüsn-ü san'at ve misilsiz cemal-i rububiyet; hiç 

böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı 

 

76-) Sözler 264 : Yirminci Söz/Yirminci Söz'ün İkinci Makamı 

 o tarz ile şöyle anlattırıyor: "Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı a'lâ; tezahür-ü rububiyete karşı, 

ubudiyet-i külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i aksası, o ubudiyete 

 

77-) Sözler 265 : Yirminci Söz/Yirminci Söz'ün İkinci Makamı/İki Mühim Suale Karşı İki Mühim 

Cevab 

 hakları, bahs-i Kur'anîde o kadar olabilir. Zira Kur'anın vazife-i asliyesi: Daire-i rububiyetin 

kemalât ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir 

 

78-) Sözler 265 : Yirminci Söz/Yirminci Söz'ün İkinci Makamı/İki Mühim Suale Karşı İki Mühim 

Cevab 

 hakları; yalnız bir zaîf remz, bir hafif işaret, ancak düşer. Çünki onlar, daire-i rububiyetten 

haklarını isteseler, o vakit pek az hak alabilirler. Meselâ; tayyare-i beşer 

 

79-) Sözler 265 : Yirminci Söz/Yirminci Söz'ün İkinci Makamı/İki Mühim Suale Karşı İki Mühim 

Cevab 

 Kur'ana dese: "Bana bir hakk-ı kelâm ver, âyâtında bir mevki ver." Elbette o daire-i rububiyetin 

tayyareleri olan Seyyarat, Arz, Kamer; Kur'an namına diyecekler: "Burada cirmin 

 

80-) Sözler 293 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Birinci Lem'a: 

    İkincisi: Tevhid-i hakikîdir ki, herşey üstünde sikke-i kudretini ve hâtem-i rububiyetini ve nakş-ı 

kalemini görmekle doğrudan doğruya herşeyden onun nuruna karşı bir 

 

81-) Sözler 293 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Birinci Lem'a: 

 açıp onun birliğine ve her şey onun dest-i kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde 

ve mülkünde hiçbir vechile, hiçbir şeriki ve muini olmadığına, şuhuda yakın 

 

82-) Sözler 293 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Birinci Lem'a: 

 celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Sultan-ı Ezelî'nin memurları, saltanat-ı rububiyetin 

icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellâllarıdırlar ve o rububiyetin 

 



83-) Sözler 293 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Birinci Lem'a: 

 saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellâllarıdırlar ve o rububiyetin 

temaşager nâzırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar; kudretin izzetini, rububiyetin 

 

84-) Sözler 293 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Birinci Lem'a: 

 rububiyetin temaşager nâzırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar; kudretin izzetini, rububiyetin 

haşmetini izhar içindir. Tâ umûr-u hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin 

 

85-) Sözler 303 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Yedinci Lem'a: 

 ve terahhumu ve ihsan ve ikramı ve kemal-i şefkat ve hüsn-ü terbiyeyi ve lütf-u rububiyeti 

gösteren bir sofra-i erzak-ı umumiye dizilmiştir.   Evet şu mevcudat, zerrelerden 

 

86-) Sözler 304 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Sekizinci Lem'a: 

 Ben kimin turrasıyım, bu vatanım dahi onun mensucudur." Demek en edna bir mahluka rububiyet; 

bütün anasırı kabza-i tasarrufunda tutana mahsustur ve en basit bir hayvanı tedbir 

 

87-) Sözler 304 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Sekizinci Lem'a: 

 bir hayvanı tedbir ve tedvir etmek; bütün hayvanatı, nebatatı, masnuatı kabza-i rububiyetinde 

terbiye edene has olduğunu kör olmayan görür. Evet herbir ferd, sair efrada 

 

88-) Sözler 304 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Sekizinci Lem'a: 

 hazine-i rahmetten gelen bütün hedaya-yı Rahmaniyeye mutasarrıf olabilirsen, bana rububiyet 

dava et." O elma böyle diyecek ve o ahmağın ağzına bir tokat vuracak.     Dokuzuncu 

 

89-) Sözler 307 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Güneşler kuvvetinde Onbirinci 

Lem'a: 

 münevver meyvesi ve o saray-ı âlemin güneşi ve Âlem-i İslâmın bedr-i münevveri ve rububiyet-i 

İlahiyenin dellâl-ı saltanatı ve tılsım-ı kâinatın keşşaf-ı zîhikmeti olan Seyyidimiz 

 

90-) Sözler 308 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Güneşler kuvvetinde Onikinci 

Lem'a: 

 Reşhasında bir nebze tarif edilen o Kelâmullah; İsm-i A'zamdan, Arş-ı A'zamdan, rububiyetin 

tecelli-i a'zamından nüzul edip, ezeli ebede rabtedecek, ferşi arşa bağlayacak 

 

91-) Sözler 318 : Yirmiüçüncü Söz/Birinci Mebhas/Beşinci Nokta: 

 hâlisen livechillah olmalı. Yalnız aczini izhar edip, dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine 

karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimad etmeli. Rahmetini ittiham 

 

92-) Sözler 329 : Yirmiüçüncü Söz/İkinci Mebhas/Beşinci Nükte: 

 ubudiyeti, bir münacatı vardır.    Birinci vecih şudur ki: Kâinatta görünen saltanat-ı rububiyeti, 

itaatkârane tasdik edip kemalâtına ve mehasinine hayretkârane nezaretidir.   

 

93-) Sözler 330 : Yirmiüçüncü Söz/İkinci Mebhas/Beşinci Nükte: 

 âyâtını nakşediyor. Ve âfâk-ı âlemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rububiyetini ilân 

ediyor. O da ona mukabil; tasdik ile, iman ile, tevhid ile, iz'an ile, 

 

94-) Sözler 332 : Yirmidördüncü Söz/BİRİNCİ DAL: 



 basîrdir; idare eder, bakar. Öyle de:   Ezel Ebed Sultanı olan Rabb-ül Âlemîn için, rububiyetinin 

mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şe'n ve namları ve uluhiyetinin 

 

95-) Sözler 333 : Yirmidördüncü Söz/BİRİNCİ DAL: 

 tabakasında az ve çok, küçük ve büyük, has ve âmm herbirisinde has bir tecelli, has bir rububiyet, 

has bir isimle cilvesi vardır. Yani, o isim herşeye muhit ve âmm olduğu halde 

 

96-) Sözler 333 : Yirmidördüncü Söz/BİRİNCİ DAL: 

 Ve zuhurat, birbirine benzer. Ve tasarrufat, birbirine yardım edip itmam eder. Ve rububiyetin 

mütenevvi terbiyeleri, birbirine imdad edip muavenet eder. Elbette gerektir ki 

 

97-) Sözler 333 : Yirmidördüncü Söz/BİRİNCİ DAL: 

 muavenet eder. Elbette gerektir ki, Cenab-ı Hakk'ı bir isimle, bir ünvan ile, bir rububiyetle ve 

hâkeza.. tanısa, başka ünvanları, rububiyetleri, şe'nleri, içinde inkâr etmesin 

 

98-) Sözler 333 : Yirmidördüncü Söz/BİRİNCİ DAL: 

 bir isimle, bir ünvan ile, bir rububiyetle ve hâkeza.. tanısa, başka ünvanları, rububiyetleri, şe'nleri, 

içinde inkâr etmesin. Belki, herbir ismin cilvesinden sair esmaya 

 

99-) Sözler 353 : Yirmidördüncü Söz/DÖRDÜNCÜ DAL: 

 Âlemîn; -değil ihtiyaç için.. çünki herşeyin Hâlıkı odur- belki izzet ve azamet ve rububiyetin 

şuunatı gibi bazı hikmetler için, şu kâinat sarayında şu daire-i esbab içinde 

 

100-) Sözler 354 : Yirmidördüncü Söz/DÖRDÜNCÜ DAL: 

 hesabıyladır ve onun namıyla ve kuvvetiyle ve emriyledir. Belki nezaretleri, yalnız rububiyetin 

tecelliyatını, memur olduğu nevide müşahede etmek ve kudret ve rahmetin cilvelerini 

 

101-) Sözler 356 : Yirmidördüncü Söz/DÖRDÜNCÜ DAL: 

 kuvvet ver ki, yeryüzünün herbir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle saltanat-ı rububiyetini 

lisanımızla ilân edelim ve rûy-i arz mescidinin herbir köşesinde sana ibadet 

 

102-) Sözler 357 : Yirmidördüncü Söz/DÖRDÜNCÜ DAL: 

 benzer. Melaikeye, ubudiyet-i külliyede, nezaretin şümulünde marifetin ihatasında, rububiyetin 

dellâllığında meleklere benzer. Belki insan daha câmi'dir. Fakat insanın şerire 

 

103-) Sözler 359 : Yirmidördüncü Söz/BEŞİNCİ DAL:/Birinci Meyve: 

 kendine mabud ve mahbub yapıyorsun. Herşeyi nefsine feda ediyorsun, âdeta bir nevi rububiyet 

veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi, ya kemaldir; zira kemal zâtında sevilir 

 

104-) Sözler 367 : Yirmibeşinci Söz/Mukaddeme 

 Allah'ın fermanıdır. Hem bütün Semavat ve Arzın Hâlıkı namına bir hitabdır. Hem rububiyet-i 

mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir 

 

105-) Sözler 367 : Yirmibeşinci Söz/Mukaddeme 

 itibarla, cüz'î bir ünvan ile, hususî bir tecelli ile, cüz'î bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus 

bir saltanat ile ve hususî bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde 

 

106-) Sözler 377 : Yirmibeşinci Söz/BİRİNCİ ŞU'LE:/BİRİNCİ ŞUA:/İkinci Suret:/Üçüncü Nokta: 



 müsahhar bir lâmba, camid bir mahluktur. Demek "sirac" tabirinde Hâlık'ın azamet-i 

rububiyetindeki rahmetini ihtar eder. Rahmetin vüs'atindeki ihsanını ifham eder. Ve o ifhamda 

 

107-) Sözler 377 : Yirmibeşinci Söz/BİRİNCİ ŞU'LE:/BİRİNCİ ŞUA:/İkinci Suret:/Üçüncü Nokta: 

 ve yazın dönmelerindeki tasarrufat-ı muntazama-i acibeyi ihtar eder ve o ihtarda, rububiyetinde 

münferid bir Sâni'in azamet-i kudretini ifham eder. Demek Şems ve Kamer noktalarından 

 

108-) Sözler 390 : Yirmibeşinci Söz/BİRİNCİ ŞU'LE:/BİRİNCİ ŞUA:/İkinci Suret:/Beşinci Nokta: 

 bir âmiye ifham eder. Meselâ: ْحمُن َعلَى اْلَعْرِش اْستََوى  bir temsil ile rububiyet-i İlahiyeyi saltanat اَلرَّ

misalinde ve âlemin tedbirinde mertebe-i rububiyetini, bir 

 

109-) Sözler 390 : Yirmibeşinci Söz/BİRİNCİ ŞU'LE:/BİRİNCİ ŞUA:/İkinci Suret:/Beşinci Nokta: 

 temsil ile rububiyet-i İlahiyeyi saltanat misalinde ve âlemin tedbirinde mertebe-i rububiyetini, bir 

Sultanın taht-ı saltanatında durup icra-yı hükûmet ettiği gibi bir misalde 

 

110-) Sözler 390 : Yirmibeşinci Söz/BİRİNCİ ŞU'LE:/BİRİNCİ ŞUA:/İkinci Suret:/Beşinci Nokta: 

 bir misalde gösteriyor. Evet Kur'an, bu kâinat Hâlık-ı Zülcelalinin kelâmı olarak rububiyetinin 

mertebe-i a'zamından çıkarak, umum mertebeler üstüne gelerek, o mertebelere 

 

111-) Sözler 401 : Yirmibeşinci Söz/BİRİNCİ ŞU'LE:/İKİNCİ ŞUA:/Beşinci Lem'a:/Dördüncü Işık: 

 bir çölde olduğundan dağları arzulayan ve Hâlıkı tanımadığından tabiat-perest olup rububiyet dava 

eden ve âsâr-ı ceberutlarını göstermekle ibka-yı nam eden, şöhret-perest olup 

 

112-) Sözler 417 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/İkinci Nükte-i Belâgat: 

آليَاٍت لِقَْوٍم يَْعقِلُونَ  ََ     İşte Cenab-ı Hakk'ın kemal-i kudretini ve azamet-i rububiyetini gösteren ve 

vahdaniyetine şehadet eden semavat ve arzın hilkatindeki tecelli-i 

 

113-) Sözler 417 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/İkinci Nükte-i Belâgat: 

 hilkatindeki tecelli-i saltanat-ı uluhiyet; ve gece gündüzün ihtilafındaki tecelli-i rububiyet; ve 

hayat-ı içtimaiye-i insana en büyük bir vasıta olan gemiyi denizde teshir ile 

 

114-) Sözler 417 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/İkinci Nükte-i Belâgat: 

 ordu gibi istirahat ettirip vazife başına davet etmek gibi teshirindeki tecelli-i rububiyet gibi 

mensucat-ı #418 san'atı ta'dad ettikten sonra aklı, onların hakaikına ve tafsiline 

 

115-) Sözler 418 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/Üçüncü Meziyet-i Cezalet: 

 ecdadını mümtaz ettiğini zikrediyor. Sonra "Senin Rabbin Alîm ve Hakîm'dir" der. "Onun 

rububiyeti ve hikmeti iktiza eder ki, seni ve âbâ ve ecdadını Alîm, Hakîm ismine mazhar etsin 

 

116-) Sözler 420 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/Dördüncü Nükte-i Belâgat: 

 İşte Kur'an şu âyette azamet-i kudret-i İlahiye ve saltanat-ı rububiyeti öyle bir tarzda  420# اْلَعالَِمينَ  

gösteriyor ki: Güneş, Ay, yıldızlar emirber neferleri gibi emrine 

 

117-) Sözler 420 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/Dördüncü Nükte-i Belâgat: 

 beyaz ve siyah iki hat gibi veya iki şerit gibi birbiri arkasında döndürüp âyât-ı rububiyetini kâinat 

sahifelerinde yazan ve arş-ı rububiyetinde duran bir Kadîr-i Zülcelal'i 

 

118-) Sözler 420 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/Dördüncü Nükte-i Belâgat: 



 birbiri arkasında döndürüp âyât-ı rububiyetini kâinat sahifelerinde yazan ve arş-ı rububiyetinde 

duran bir Kadîr-i Zülcelal'i gösterdiğinden, her ruh işitse  

 

119-) Sözler 421 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/Altıncı Nükte-i Belâgat: 

 verir.     Altıncı Nükte-i Belâgat: Kâh oluyor ki âyet, geniş bir kesrete ahkâm-ı rububiyeti serer, 

sonra birlik ciheti hükmünde bir rabıta-i vahdet ile birleştirir veyahut 

 

120-) Sözler 421 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/Altıncı Nükte-i Belâgat: 

 İlahiyeye ait manaları a'zamî derecededir ki, a'zamiyet derecesinde bir tasarruf-u rububiyeti 

gösteriyor. Hem umum semavat ve arza birden müteveccih tedbir-i uluhiyeti en a'zamî 

 

121-) Sözler 424 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/Yedinci Sırr-ı Belâgat: 

 İşte şu âyet, mu'cizat-ı rububiyetin en mühimlerinden ve hazine-i    َما يََشاُء اِنَّ ّللٰاَ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدير   

rahmetin en acib perdesi olan bulutların teşkilâtında 

 

122-) Sözler 425 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/Sekizinci Meziyet-i Cezalet: 

قَّتْ  ََ  İşte şu surelerde kıyamet ve haşirdeki inkılabat-ı azîmeyi ve tasarrufat-ı rububiyeti öyle bir 

tarzda zikreder ki; insan onların nazirelerini dünyada, meselâ güzde 

 

123-) Sözler 429 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/Onuncu Nükte-i Belâgat: 

 İşte şu âyet der ki: De: Eğer dediğiniz gibi mülkünde şeriki olsaydı, elbette arş-ı rububiyetine el 

uzatıp müdahale eseri görünecek bir derecede bir intizamsızlık olacaktı. 

 

124-) Sözler 439 : Yirmibeşinci Söz/ÜÇÜNCÜ ŞU'LE:/ÜÇÜNCÜ ZİYA: 

 hüsnanın iktiza ettikleri ahkâmları cem'etmiş, o ahkâmın tenasübünü muhafaza etmiş. Hem 

rububiyet ve uluhiyetin şuunatını kemal-i müvazene ile cem'etmiştir. İşte şu muhafaza ve 

 

125-) Sözler 440 : Yirmibeşinci Söz/ÜÇÜNCÜ ŞU'LE:/ÜÇÜNCÜ ZİYA: 

ِجلِّ لِْلُكتُبِ   اِنَّ ّللٰاَ الَ يَْخفَى َعلَْيِه َشْيء   ,ifade ettikleri azamet-i rububiyeti gördüğü gibi يَْوَم نَْطِوى السََّماَء َكطَىِّ السِّ

 فِى ْاالَْرِض َوالَ فِى

 

126-) Sözler 440 : Yirmibeşinci Söz/ÜÇÜNCÜ ŞU'LE:/ÜÇÜNCÜ ZİYA: 

 gösterdiği gibi,  ََخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُون ifade ettiği şümul-ü tasarrufu ve ihata-i rububiyeti görüp, gösterir. 

 ifade ettiği hakikat-ı azîme يُْحيِى ْاالَْرَض بَْعَد َمْوتِهَا

 

127-) Sözler 451 : Yirmibeşinci Söz/EMİRDAĞI ÇİÇEĞİ 

 şakirdleridir diye hissettim.   Evet Kur'anın hitabı, evvela Mütekellim-i Ezelî'nin rububiyet-i 

âmmesinin geniş makamından, hem nev'-i beşer, belki kâinat namına muhatab olan 

 

128-) Sözler 452 : Yirmibeşinci Söz/EMİRDAĞI ÇİÇEĞİ 

 hem dünya ve âhiretin ve arz ve semavatın ve ezel ve ebedin ve Hâlık-ı Kâinat'ın rububiyetine ve 

bütün mahlukatın tedbirine dair kavanin-i İlahiyenin gayet yüksek ve ihatalı 

 

129-) Sözler 454 : Yirmibeşinci Söz/EMİRDAĞI ÇİÇEĞİ 

 peygamberlerin necatlarını ve kavimlerinin azablarını, kâinatın netice-i hilkati hesabına ve 

rububiyet-i âmmenin namına o binler hakikat kuvvetinde olan âyeti tekrar ederek, izzet-i 

 

130-) Sözler 454 : Yirmibeşinci Söz/EMİRDAĞI ÇİÇEĞİ 



 tekrarında tevhid gibi kâinatça en büyük hakikat ve tesbih ve takdis gibi, mahlukatın rububiyete 

karşı üç muazzam vazifesinden en ehemmiyetli vazifesi ve şekavet-i ebediyeden 

 

131-) Sözler 457 : Yirmibeşinci Söz/EMİRDAĞI ÇİÇEĞİ 

 şeriat ve hikmet ve irşad gibi, çok kitabları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyet-i 

İlahiyenin herşeye ihatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle 

 

132-) Sözler 471 : Yirmialtıncı Söz/ÜÇÜNCÜ MEBHAS: 

 veriyor. Yalnız nefs-i emmarenin cüz'î hürriyetini selbeder ve firavuniyetini ve rububiyetini ve 

keyfemâyeşa hareketini kırar. Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki 

 

133-) Sözler 478 : Yirmialtıncı Söz/Zeyl 

 verdiği gibi: Nefs, kendini serbest ve müstakil ve bizzât mevcud bilir. Ondan bir nevi rububiyet 

dava eder. Mabuduna karşı adavetkârane bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikatı 

 

134-) Sözler 504 : Yirmidokuzuncu Söz/Mukaddime 

 saray-ı âlemin seyircileri ve şu kâinat kitabının mütalaacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin 

dellâllarıdırlar. #505 Küllî ve umumî ubudiyetleri ile kâinatın büyük ve küllî 

 

135-) Sözler 513 : Yirmidokuzuncu Söz/Birinci Maksad/Dördüncü Esas 

 ediyor. Bir hükûmetin muhtelif dairelerde, muhtelif vazifedarları gibi, saltanat-ı rububiyet 

dairelerinde vezaif-i ubudiyeti ve tesbihatı öyle tenevvü' ediyor. Meselâ: Hazret-i 

 

136-) Sözler 523 : Yirmidokuzuncu Söz/İkinci Maksad/İkinci Esas 

 emr-i Rabbanî ile girer, oturur, çalışır. İşte bu halde, yani erzaktaki tecelli-i rububiyet gösteriyor 

ki; ibtida o zerreler muayyen idiler, muvazzaf idiler, o makamlar için 

 

137-) Sözler 524 : Yirmidokuzuncu Söz/İkinci Maksad/İkinci Esas 

  Acaba mümkün müdür ki: Bu derece nihayetsiz bir kudret ve muhit bir hikmet ile rububiyet eden 

ve zerrattan tâ seyyarata kadar bütün mevcudatı kabza-i tasarrufunda tutmuş 

 

138-) Sözler 536 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 

 gibi, kâinat dahi açılır. Şöyle ki:   Sâni'-i Hakîm, insanın eline emanet olarak, rububiyetinin sıfât ve 

şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak, işarat ve nümuneleri 

 

139-) Sözler 536 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 

 nümuneleri câmi' bir ene vermiştir. Tâ ki o ene, bir vâhid-i kıyasî olup, evsaf-ı rububiyet ve 

şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Fakat vâhid-i kıyasî, bir mevcud-u hakikî olmak 

 

140-) Sözler 536 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 

 farazî ve vehmî bir haddi çizmek lâzım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i 

mevhume, bir mâlikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder; bir had çizer. Onun 

 

141-) Sözler 536 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 

 ölçücükler ile, onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Meselâ: Daire-i mülkünde mevhum 

rububiyetiyle, daire-i mümkinatta Hâlıkının rububiyetini anlar ve zahir mâlikiyetiyle, Hâlıkının 

 

142-) Sözler 536 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 



 anlar. Meselâ: Daire-i mülkünde mevhum rububiyetiyle, daire-i mümkinatta Hâlıkının rububiyetini 

anlar ve zahir mâlikiyetiyle, Hâlıkının hakikî mâlikiyetini fehmeder ve "Bu 

 

143-) Sözler 537 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 

 fâildir, fiil sahibidir. Hem onun mahiyeti, harfiyedir; başkasının manasını gösterir. Rububiyeti 

hayaliyedir. Vücudu o kadar zaîf ve incedir ki; bizzât kendinde hiç bir şeye tahammül 

 

144-) Sözler 537 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 

 inkılab etmez. Vaktaki ene, vazifesini şu suretle îfa etti; vâhid-i kıyasî olan mevhum rububiyetini 

ve farazî mâlikiyetini terkeder.  

 

145-) Sözler 539 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 

 Mülk'e teslim etmişler ve hükmetmişler ki: O Mâlik-i Zülcelal'in ne mülkünde, ne rububiyetinde, 

ne uluhiyetinde şerik ve naziri yoktur; muin ve vezire muhtaç değil; herşeyin 

 

146-) Sözler 542 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 

 Ale-l-ıtlak ve Kadîr-i Mutlak'ı âciz vesaite muhtaç göstererek, bütün esbaba ve vesaite, rububiyette 

bir nevi şirket verip Hâlık-ı Zülcelal'e, "akl-ı evvel" namında bir mahluku verip 

 

147-) Sözler 555 : Otuzuncu Söz/İkinci Maksad/ÜÇÜNCÜ NOKTA: 

 için bir istidad vererek ona sevk ediyor. Ve bütün nebatat ve hayvanatta şu kanun-u rububiyet cari 

olmakla beraber, cemadatta dahi caridir ki; âdi toprağa, elmas derecesine 

 

148-) Sözler 555 : Otuzuncu Söz/İkinci Maksad/ÜÇÜNCÜ NOKTA: 

 cevahir-i âliye mertebesine bir terakkiyat veriyor ve şu hakikatta muazzam bir "Kanun-u 

Rububiyet"in ucu görünüyor.   Hem madem o Hâlık-ı Kerim, tenasül kanun-u azîminde istihdam 

 

149-) Sözler 557 : Otuzuncu Söz/İkinci Maksad/ÜÇÜNCÜ NOKTA: 

 kelimelerine bakar.} başıboş değiller.    Netice-i Kelâm: Geçmiş yedi kanun, yani Kanun-u 

Rububiyet, Kanun-u Kerem, Kanun-u Cemal, Kanun-u Rahmet, Kanun-u Hikmet, Kanun-u Adl, 

Kanun-u 

 

150-) Sözler 563 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 tertib-i mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı rububiyetinde teşkil 

ettiği devair-i tedbir ve icadda ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet 

 

151-) Sözler 563 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 rububiyetinde teşkil ettiği devair-i tedbir ve icadda ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer 

merkez-i tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği âsâr-ı rububiyeti 

 

152-) Sözler 563 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği âsâr-ı rububiyeti, 

birer birer o abd-i mahsusa göstermekle, o abdi, hem bütün kemalât-ı insaniyeyi 

 

153-) Sözler 563 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 bütün tecelliyat-ı İlahiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kâinata nâzır ve saltanat-ı rububiyetin 

dellâlı ve marziyat-ı İlahiyenin mübelliği ve tılsım-ı kâinatın keşşafı yapmak 

 



154-) Sözler 563 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 seyrettirip, kat'-ı meratib ettirerek, kamer-vari menzilden menzile, daireden daireye rububiyet-i 

İlahiyeyi temaşa ettirip, o dairelerin semavatında makamları bulunan ve ihvanı 

 

155-) Sözler 564 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

, gönderir.   İşte bu misal gibi; Ezel ve Ebed Sultanı olan Rabb-ül Âlemîn için, rububiyetinin 

mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar şe'n ve namları vardır. Ve uluhiyetinin 

 

156-) Sözler 564 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 rengârenk san'atında ve masnuatında çeşit çeşit, fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyeti 

vardır.   İşte şu sırr-ı azîme binaen kâinatı hayret-feza acib bir tertib ile 

 

157-) Sözler 564 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 a'zama kadar birbiri üstünde teşkilât var. Her bir sema, bir ayrı âlemin damı ve rububiyet için bir 

arş ve tasarrufat-ı İlahiye için bir merkez hükmündedir. O dairelerde 

 

158-) Sözler 565 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 mazhardır ve nübüvveti umumîdir ve bütün esmaya mazhardır. Elbette bütün devair-i rububiyetle 

alâkadardır. Elbette o dairelerde makam sahibi olan Enbiyalarla görüşmek ve umum 

 

159-) Sözler 566 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 tabakatı ve taifeleri ayrı ayrı, fakat birbirine bakar bir tarzda birer daire-i rububiyet, birer tabaka-i 

hâkimiyet görünüyor. Şimdi, bütün kâinattaki makasıd-ı ulya ve 

 

160-) Sözler 566 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 tabakatın ayrı ayrı vezaif-i ubudiyetlerini görmekle, Zât-ı Kibriya'nın saltanat-ı rububiyetini, 

haşmet-i hâkimiyetini müşahede ederek, o zâtın marziyatı ne olduğunu anlamak 

 

161-) Sözler 567 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 muhayyir-ül ukûl tezyinatın ne demek olduğunu ve mahlukat nereden gelip nereye gideceğini, 

rububiyetinin hikmetiyle zîşuura bildirmek istediği anlaşılıyor. Elbette bu Hâkim-i Hakîm 

 

162-) Sözler 567 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 zîşuura bildirmek istediği anlaşılıyor. Elbette bu Hâkim-i Hakîm ve Sâni'-i Alîm, rububiyetini 

göstermek ister.   Hem madem bu kadar gösterdiği âsâr-ı lütuf ve merhamet ve 

 

163-) Sözler 567 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 vasıtasıyla bildirecektir. Öyle ise zîşuurlardan birisini tayin edip, onun ile o rububiyetini ilân 

edecektir. Ve sevdiği san'atlarını teşhir için, bir dellâlı kurb-u huzuruna 

 

164-) Sözler 567 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 edecektir. Ve şu kâinatta dercettiği tılsımı ve şu mevcudatta gizlediği muamma-i rububiyeti 

manasız kalmamak için, herhalde bir rehber tayin edecektir. Ve gösterdiği ve enzarın 

 

165-) Sözler 568 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 surette teşkil, tertib ve tezyin #568 etmiştir. Hem madem şu mevcudat içinde, şu umumî 

rububiyeti, bütün dekaikı ile; şu azîm saltanat-ı uluhiyeti, bütün hakaikı ile görecek insan 

 



166-) Sözler 568 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 

 surette bildiren ve şu kâinat tılsımını keşfeden ve hilkatin muammasını açan ve rububiyetin 

mehasin-i saltanatına en mükemmel tarzda dellâllık eden Muhammed Aleyhissalâtü 

 

167-) Sözler 572 : Otuzbirinci Söz/ÜÇÜNCÜ ESAS 

 onunla bildirmek ve onun nazarı ile, âyine-i mahlukatında cemal-i san'atını, kemal-i rububiyetini 

müşahede etmek ve ettirmektir.   Hem Sâni'-i Âlem'in, âsârın şehadetiyle nihayetsiz 

 

168-) Sözler 574 : Otuzbirinci Söz/ÜÇÜNCÜ ESAS 

 müşerref etsin ve âhiret âlemlerinde gezdirsin, umum ibadına bir muallim ve saltanat-ı 

rububiyetine bir dellâl ve marziyat-ı İlahiyesine bir mübelliğ ve saray-ı âlemindeki âyât-ı 

 

169-) Sözler 588 : Otuzbirinci Söz/ONDOKUZUNCU VE OTUZBİRİNCİ SÖZLERİN ZEYLİ 

 etmiştir. Sırr-ı irşad ve sırr-ı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla, hikmet-i rububiyetin istediği 

insanlara ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir. O sırr-ı hikmetin iktiza 

 

170-) Sözler 594 : Otuzikinci Söz/Birinci Mevkıf 

 bütün gitmiş ve gelecek emsalimizi icad edecek bir iktidar sende varsa; belki bana rububiyet dava 

edebilirsin. Yoksa haydi sus! Benim nev'imdeki karmakarışıklığa bakıp parmak 

 

 

171-) Sözler 595 : Otuzikinci Söz/Birinci Mevkıf 

 bizi kendine peçe ve çarşaf yapan küre-i arzı elinde tutup mûcid olabilirsen, bana rububiyet dava 

et. Yoksa haydi dışarıya! Bu yerde yer bulamazsın. Hem bizde öyle bir sikke-i 

 

172-) Sözler 596 : Otuzikinci Söz/Birinci Mevkıf 

 beni ele geçiremezsin." Demek, bütün yıldızlara sözünü geçiremiyen, birtek zerreye rububiyetini 

dinletemez.} yine esbab namına ve tabiat lisanıyla der ki: "Böyle serseri gezdiğinden 

 

173-) Sözler 596 : Otuzikinci Söz/Birinci Mevkıf 

 döndürüp istihdam edecek bir nihayetsiz hikmet ve nihayetsiz kudret sende varsa, bana rububiyet 

dava et; yoksa haydi cehennem ol, git! Benim işim var. Vazifeme gidiyorum. Hem 

 

174-) Sözler 597 : Otuzikinci Söz/Birinci Mevkıf 

 tutan bir Vâhid-i Ehad'dir. Bizler donanma elektrik lâmbaları gibi, onun kemal-i rububiyetini 

gösteren nurani şahidleriz ve saltanat-ı rububiyetini ilân eden ışıklı bürhanlarız 

 

175-) Sözler 597 : Otuzikinci Söz/Birinci Mevkıf 

 lâmbaları gibi, onun kemal-i rububiyetini gösteren nurani şahidleriz ve saltanat-ı rububiyetini ilân 

eden ışıklı bürhanlarız. Herbir taifemiz onun daire-i saltanatında ulvî 

 

176-) Sözler 597 : Otuzikinci Söz/Birinci Mevkıf 

 tayyaresi, birer mescidi ve avalim-i ulviyenin birer lâmbası, birer güneşi ve saltanat-ı rububiyetin 

birer şahidi ve feza-yı âlemin birer zîneti, birer kasrı, birer çiçeği ve sema 

 

177-) Sözler 602 : Otuzikinci Söz/Birinci Mevkıf/BİRİNCİ MEVKIF'IN KÜÇÜK BİR ZEYLİ 

 geri kalmamaları, Sâni'-i Zülcelal'lerinin ne kadar dakik bir mizan-ı mahsus ile rububiyetini icra 

ettiğini nazar-ı dikkate gösterirler. Hem de şu âyet gibi Sure-i Amme'de 



 

178-) Sözler 603 : Otuzikinci Söz/Birinci Mevkıf/BİRİNCİ MEVKIF'IN KÜÇÜK BİR ZEYLİ 

 eden yıldızlarla, göğün güzel yüzünü yaldızlamak, elbette nihayetsiz bir saltanat-ı rububiyetin 

şeairidir. Zîşuura, onu iş'ar eden muhteşem bir uluhiyetin işaratıdır. Ehl-i 

 

179-) Sözler 606 : Otuzikinci Söz/İKİNCİ MEVKIF/BİRİNCİ MAKSAD 

 icad edilen ve yerin meyveleri ve gayatı hükmünde olan masnuat dahi, onun kabza-i rububiyetinde 

ve terbiyesindedir. Madem bütün zeminin yüzüne serilen ve serpilen ve yüzünü 

 

180-) Sözler 606 : Otuzikinci Söz/İKİNCİ MEVKIF/BİRİNCİ MAKSAD 

 âlemin küçücük fihristeleri hükmünde olan cüz'î ferdleri, bilbedahe onun kabza-i rububiyetinde ve 

icadındadır ve tedvir ve terbiyesindedir. Madem herbir zîhayat, kabza-i 

 

181-) Sözler 607 : Otuzikinci Söz/İKİNCİ MEVKIF/BİRİNCİ MAKSAD 

 olmadığı ve kâinat onlardan müstağni-i mutlak oldukları halde, şerik-i uluhiyet gibi, rububiyet ve 

icad şerikleri dahi mümteni'dirler, vücudları muhaldir. Çünki semavat ve arzın 

 

182-) Sözler 609 : Otuzikinci Söz/İKİNCİ MEVKIF/BİRİNCİ MAKSAD 

 eden, saçma #609 bir hezeyan eder. Öyle de esbab-ı zahiriye ve vesait-i suriyenin, rububiyet-i 

İlahiyeden hiçbir cihette hisseleri olamaz. Hizmet-i ubudiyetten başka nasîbleri 

 

183-) Sözler 618 : Otuzikinci Söz/İKİNCİ MEVKIF/ÜÇÜNCÜ MAKSAD/BEŞİNCİ İŞARET: 

 Ebed olan Hâlık-ı Kâinat, çendan vesait ve esbabı icraatına perde yapmış, haşmet-i rububiyetini 

göstermiş. Fakat ibadının kalbinde hususî bir telefon bırakmış ki, esbabı arkada 

 

184-) Sözler 643 : Otuzikinci Söz/ÜÇÜNCÜ MEVKIF/İKİNCİ NOKTANIN İKİNCİ 

MEBHASI/MÜHİM BİR SUAL:/ÜÇÜNCÜ NÜKTE: 

 Vâhid-i Ehad, Hakîm-i Mutlak, Kadir-i Külli Şey'den başka, bu san'ata, bu tedbire, bu rububiyete, 

bu tedvire hangi şey elini uzatabilir? Hangi sebeb müdahale edebilir?     DÖRDÜNCÜ 

 

185-) Sözler 646 : Otuzikinci Söz/ÜÇÜNCÜ MEVKIF/İKİNCİ NOKTANIN İKİNCİ 

MEBHASI/MÜHİM BİR SUAL:/MUKADDEME: 

 göstereceğiz:     MUKADDEME: Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebîr 

rububiyetiyle, kerim re'fetiyle, azîm kudretiyle, latif hikmetiyle, şu küçük insanın vücudunu 

 

186-) Sözler 656 : Otuzüçüncü Söz/Beşinci Pencere 

 ve güzel heyet, herbiri bir Sâni'-i Hakîm'in vücub-u vücuduna şehadet ve vahdet-i rububiyetine 

işaret ettikleri gibi mecmuu gayet parlak bir tarzda nihayetsiz Kadîr, nihayetsiz 

 

187-) Sözler 657 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 tabakatındaki bütün âlemler ayrı ayrı lisanla birtek neticeyi, yani birtek Sâni'-i Hakîm'in 

rububiyetini gösteriyorlar. Şöyle ki:   Nasıl göklerde (hattâ Kozmoğrafyanın itirafıyla dahi 

 

188-) Sözler 657 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 gayet muntazam hareketler, bir Kadîr-i Zülcelal'in vücud ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini 

gösterir.   Öyle de: Zeminde bilmüşahede (hattâ Coğrafyanın şehadetiyle ve ikrarıyla 

 

189-) Sözler 657 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 



 muntazam tahavvülâtlar dahi, aynı o Kadîr-i Zülcelal'in vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini 

gösterir.   Hem nasıl berr'de ve bahr'de kemal-i rahmet ile rızıkları verilen 

 

190-) Sözler 657 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 rızıkları verilen ve kemal-i hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen ve kemal-i rububiyetle türlü türlü 

duygularla teçhiz edilen bütün hayvanat, birer birer yine o Kadîr-i 

 

191-) Sözler 657 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 beraber, heyet-i mecmuasıyla gayet geniş bir mikyasta azamet-i uluhiyetini ve kemal-i 

rububiyetini gösterir.   Öyle de: Bağlardaki muntazam nebatat ve nebatatın gösterdikleri 

 

192-) Sözler 658 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

8 beraber külliyetleriyle gayet şaşaalı bir surette cemal-i rahmetini ve kemal-i rububiyetini gösterir.   

Hem nasıl cevv-i semadaki bulutlardan mühim hikmetler ve gayeler 

 

193-) Sözler 658 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 katreler, katreler adedince yine o Sâni'-i Hakîm'in vücubunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini 

gösterir.   Öyle de: Zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin 

 

194-) Sözler 658 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 dağ metanetinde bir kuvvetle yine o Sâni'-i Hakîm'in vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini 

gösterir.   Hem nasıl sahralarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü 

 

195-) Sözler 658 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i mecmuasıyla haşmet-i saltanatını ve kemal-i rububiyetini 

gösterir.   Öyle de: Bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü 

 

196-) Sözler 658 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 yapraklar adedince yine o Sâni'-i Hakîm'in vücub-u vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini 

gösterir.   Hem nasıl bütün ecsam-ı nâmiyede, büyümek zamanında muntazaman hareketleri 

 

197-) Sözler 658 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 mikyasta ihata-i kudretini ve şümul-ü hikmetini ve cemal-i san'atını ve kemal-i rububiyetini 

gösterir.   Öyle de: Bütün hayvanî cesedlerde kemal-i hikmetle nefislerini, 

 

198-) Sözler 658 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 gibi, heyet-i mecmuasıyla gayet parlak bir surette cemal-i rahmetini ve kemal-i rububiyetini 

gösterir.   Hem nasıl bütün kalblere, insan ise her nevi ulûm ve hakikatları 

 

199-) Sözler 658 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 tedarikini öğreten bütün ilhamat-ı gaybiye, bir Rabb-ı Rahîm'in vücudunu ihsas eder ve 

rububiyetine işaret eder.   Öyle de: Gözlere kâinat bostanındaki manevî çiçekleri toplayan 

 

200-) Sözler 658 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 

 Rahîm, o Rezzak-ı Kerim'in vücub-u vücudunu ve vahdet ve ehadiyetini ve kemal-i rububiyetini 

güneş gibi gösterir.   İşte şu yukarıda geçen oniki ayrı ayrı pencerelerden 

 

201-) Sözler 658 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 



 bir ziya-yı hakikat ile Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini ve vahdaniyetini ve kemal-i rububiyetini 

gösterir. #659  İşte ey bedbaht münkir! Şu daire-i arz kadar, belki medar-ı 

 

202-) Sözler 659 : Otuzüçüncü Söz/Yedinci Pencere 

 Zülcelal'in ve o Sâni'-i Zülkemal'in vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve azamet-i 

rububiyetini ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir.   İşte bu dört yol ile büyük 

 

203-) Sözler 659 : Otuzüçüncü Söz/Yedinci Pencere 

 vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve azamet-i rububiyetini ve vahdetini ve kemal-i 

rububiyetini gösterir.   İşte bu dört yol ile büyük bir pencere marifetullaha açılır. Ve 

 

204-) Sözler 660 : Otuzüçüncü Söz/Sekizinci Pencere 

 Ehad, Vâcib-ül Vücud, Hâlık-ı Külli Şey'in vücub-u vücuduna ve vahdetine ve kemal-i 

rububiyetine şehadetleri, pek büyük ve nurani bir penceredir. Hem her vakit o makam-ı rububiyeti 

 

205-) Sözler 660 : Otuzüçüncü Söz/Sekizinci Pencere 

 rububiyetine şehadetleri, pek büyük ve nurani bir penceredir. Hem her vakit o makam-ı rububiyeti 

göstermektedir.   Ey bîçare münkir! Kime güveniyorsun ki, bunları dinlemiyorsun 

 

206-) Sözler 660 : Otuzüçüncü Söz/Dokuzuncu Pencere 

 Vâhid, Mahbub, Mergub, Maksud olan o Mabud-u Ezelî'nin vücub-u vücudunu ve kemal-i 

rububiyetini ve vahdetini gösterdiği gibi; kâmil insanlardaki bütün makbul ibadatın ve o 

 

207-) Sözler 660 : Otuzüçüncü Söz/Dokuzuncu Pencere 

 Mevcud-u Lemyezel ve o Mabud-u Lâyezal'in vücub-u vücudunu ve vahdetini ve kemal-i 

rububiyetini gösterir. İşte şu üç cihette ziyadar büyük bir pencere, vahdaniyete açılır. 

 

208-) Sözler 665 : Otuzüçüncü Söz/Onaltıncı Pencere 

 iaşeleri ve irzakları, bilbedahe terbiyekârane bir rezzakıyet ve şefkatkârane bir rububiyeti gösterir. 

Ve o terbiye ve idare, bizzarure bir Rezzak-ı Kerim'i gösterir.   Evet 

 

209-) Sözler 665 : Otuzüçüncü Söz/Onaltıncı Pencere 

 derecede Hakîm, Kerim, Rahîm, Rezzak bir Vâcib-ül Vücud'un vahdetini ve kemal-i rububiyetini 

büyük bir mikyasta, yüksek bir derecede, parlak bir surette gösterir.   İşte 

 

210-) Sözler 666 : Otuzüçüncü Söz/Onyedinci Pencere 

 Zülkemal'in, bir Rahîm-i Zülcemal'in vücub-u vücuduna ve kemal-i kudretine ve cemal-i 

rububiyetine ve vahdaniyetine ve ehadiyetine şehadet ederler 

 

211-) Sözler 668 : Otuzüçüncü Söz/Ondokuzuncu Pencere 

 meyveleri dahi tohumcuklar kelimeleriyle konuşturup dekaik-ı san'atını ve kemal-i rububiyetini 

ehl-i şuura talim ediyor. İşte bu hadsiz kelimat-ı tesbihiye içinde yalnız tek 

 

212-) Sözler 669 : Otuzüçüncü Söz/Ondokuzuncu Pencere 

 Mücemmil, Mufaddıl'ın vücub-u vücudunu ve vahdetini ve cemal-i rahmetini ve kemal-i 

rububiyetini gösterir. İşte eğer bütün rûy-i zemindeki ağaçların lisan-ı hallerini birden 

 

213-) Sözler 673 : Otuzüçüncü Söz/Yirmibirinci Pencere 



 bulunan arza bakıyoruz, görüyoruz ki: Bu #673 seyyaremiz, bir azamet-i şevket-i rububiyeti ve 

haşmet-i saltanat-ı uluhiyeti ve kemal-i rahmet ve hikmeti gösterir bir surette 

 

214-) Sözler 673 : Otuzüçüncü Söz/Yirmibirinci Pencere 

 ezel ve ebed sultanı olan Zât-ı Zülcelal'in kudretiyle ve emriyledir. Güya haşmet-i rububiyetini 

göstermek için, bu emirber neferleri hükmünde olan manzume-i şemsiye ordusu 

 

215-) Sözler 676 : Otuzüçüncü Söz/Yirmidördüncü Pencere 

ْجهَهُ لَهُ اْلُحْكُم َو اِلَْيِه تُْرَجُعونَ  ََ     Mevt, hayat kadar bir bürhan-ı rububiyettir. Gayet kuvvetli bir hüccet-i 

vahdaniyettir.  

 

216-) Sözler 682 : Otuzüçüncü Söz/Yirmisekizinci Pencere 

 münasebetdardırlar ki; bütün yıldızları müsahhar etmeyen ve elinde tutmayan, bir zerreye 

rububiyetini dinlettiremez. Bir zerreye hakikî Rab olmak için, bütün yıldızlara sahib olmak 

 

217-) Sözler 683 : Otuzüçüncü Söz/Otuzuncu Pencere 

 emsalinin müdahalesini kabul etmezse; acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hâkimiyet ve 

rububiyet derecesindeki âmiriyet, bir Kadîr-i Mutlak'ta ne derece o redd-i müdahale kanunu 

 

218-) Sözler 683 : Otuzüçüncü Söz/Otuzuncu Pencere 

 kanunu ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra ettiğini kıyas et. Demek uluhiyet ve rububiyetin 

en kat'î ve daimî lâzımı; vahdet ve infiraddır. Buna bir bürhan-ı bahir ve şahid-i 

 

219-) Sözler 687 : Otuzüçüncü Söz/Otuzbirinci Pencere 

 cüz'iyat ile kâinat Mâlikinin ilmine ve kudretine, basarına, sem'ine, hâkimiyet-i rububiyetine 

âyinedarlık eder. Onları anlar, bildirir. Meselâ: Ben nasıl bu evi yaptım ve 

 

220-) Sözler 696 : Lemaat 

َمدُ  : ُ الصَّ
 dir. İki cevher-i tevhide sadeftir. Birinci dürrü: Tevhid-i Rububiyet. Evet nizam-ı kevn ّللَاٰه

lisanı der ki:    Lâ Hâlıka İlla Hu...  #697  İkinci dürrü: 

 

221-) Sözler 722 : Lemaat 

 çekirdeğidir. Belki on sahife olan İktisad Risalesini kabl-el vücud on satırda okumuş.} Rububiyet-i 

İlah hikmet ve inayeti, ağızla hem burunla iki merkezi teşkil eylemiştir, içinde 

 

222-) Sözler 779 : Fihrist 

 etmekle beraber, mahiyet-i insaniyedeki vezaif-i ubudiyet ve cihazat-ı insaniyeyi ve rububiyet-i 

İlahiyenin enva'-ı tecelliyatına karşı ubudiyet-i insaniyenin mukabelelerini 

 

223-) Sözler 779 : Fihrist 

 Veşşems'in mu'cizane olan işaretini hârika bir surette ve en azîm bir dairede a'zam bir rububiyeti, 

ekmel bir ubudiyetle karşılaştırıyor.    ONİKİNCİ SÖZ:  30   َوَمْن يُْؤَت ال 

224-) Sözler 781 : Fihrist 

 "Ehadiyet-i zâtiyesi ile külliyet-i ef'al; ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i rububiyet ve 

ferdaniyetiyle şeriksiz şümul-ü tasarrufat; ve mekândan münezzehiyetiyle her 

 

225-) Sözler 785 : Fihrist 



 taifelerinin sırr-ı istihdamlarını ve güzel vazife-i ubudiyet ve tesbihlerini ve haşmet-i rububiyet-i 

İlahiyeyi cazibedar bir tarzda beyan eder. Beşinci Dal, الَ اِلهَ ا ُ  ّللَاٰه

226-) Sözler 789 : Fihrist 

 o kemalât içinde risalet-i Ahmediye'yi (A.S.M.) ve o risalet içinde çok esrar-ı rububiyeti tefsir eder 

ve kat'î delillerle isbat eder bir risaledir. Muhtelif tabakattan 

 

227-) Sözler 791 : Fihrist 

 uzak kalmadığını, hiçbir şahıs külliyet-i kudsiye kesbetmeden ona yanaşamadığını ve 

rububiyetinde ve tasarrufunda bir iş, bir işe mani olmadığını ve hiçbir yer onun huzurundan 

 

Asa-yı Musa’da 96 yerde geçmektedir 

 

1-) Asa-yı Musa 28 : Birinci Kısım/Yedinci Mes'ele 

 saltanata itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Elbette rububiyet-i 

mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin, o saltanata iman ile intisab 

 

2-) Asa-yı Musa 31 : Birinci Kısım/Yedinci Mes'ele 

 hikmet-i şamile ve bir inayet-i daime müşahede ediyoruz ve dehşetli bir saltanat-ı rububiyet ve 

dikkatli bir adalet-i âliye ve izzetli icraat-ı celaliyenin âsârını ve cilvelerini 

 

3-) Asa-yı Musa 32 : Birinci Kısım/Yedinci Mes'ele 

 borusuyla aynı vaziyeti göstermesiyle nihayetsiz azameti anlaşılan bir saltanat-ı rububiyet; elbette 

ve elbette ve her halde ve hiç şübhe getirmez ki, -Onuncu Söz'de isbatına 

 

4-) Asa-yı Musa 32 : Birinci Kısım/Yedinci Mes'ele 

 sermediye sukut etmesi ve haşrin gelmemesiyle bütün haşmeti kaybolması ve kemalât-ı rububiyeti 

acz ve kusur ile lekedar olması, hiçbir cihet-i imkânı yok; hiçbir akıl ihtimal 

 

5-) Asa-yı Musa 32 : Birinci Kısım/Yedinci Mes'ele 

 ile -hâşâ- aczini ve cehlini göstermek, ne kadar o haşmet-i saltanata ve o kemal-i rububiyete zıddır, 

her zîşuur anlar. Bunlara kıyasen, inayet ve adaleti tatbik eyle. #33 

 

6-) Asa-yı Musa 48 : Birinci Kısım/Sekizinci Mes'ele 

 tecavüz ve kâinatın gaye-i hilkati ve bir sebeb-i vücudu ve bekası olan tezahür-ü rububiyet-i 

İlahiyeye karşı ubudiyetlerle mukabelelerini ve âyinedarlıklarını tekzib ile 

 

7-) Asa-yı Musa 48 : Birinci Kısım/Sekizinci Mes'ele 

 celaline şiddetle dokunuyor. Ve azamet-i kudretine inkâr ile dokunduruyor. Ve kemal-i 

rububiyetine tecavüzüyle ilişiyor. Elbette Cehennem'in pek çok vazifeler için pek çok esbab-ı 

 

8-) Asa-yı Musa 51 : Birinci Kısım/Sekizinci Mes'ele 

 sahabeleriyle söylediği ve emrettiği "Allahü Ekber" kelâmının bir nevi aks-i sadâsı olarak 

rububiyet-i İlahiyenin "Rabb-ül Ardı ve Rabb-ül Âlemîn" azamet-i ünvanıyla küllî tecellisine 

 

9-) Asa-yı Musa 56 : Birinci Kısım/Dokuzuncu Mes'ele 

 ubudiyetkârane bir resm-i küşada ve seyahata getiren ezelî ve bâki bir saltanat-ı rububiyet ve ebedî 

ve daimî bir hâkimiyet-i uluhiyet, hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul 

 



10-) Asa-yı Musa 56 : Birinci Kısım/Dokuzuncu Mes'ele 

 mazharı olan dâr-ı âhiret olmasın? Bin defa hâşâ!   Demek Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı rububiyeti ve 

-Yedinci Mes'ele'de beyan edildiği gibi- ekser isimleri ve vücub-u vücudunun 

 

11-) Asa-yı Musa 57 : Birinci Kısım/Dokuzuncu Mes'ele 

 vermesin? Hâşâ, yüzbin hâşâ!   Hem cemal-i rahmetini ve hüsn-ü şefkatini ve kemal-i rububiyetini 

zîşuurlara göstermek ve onları şükre ve hamde sevketmek için bu kâinatı öyle 

 

12-) Asa-yı Musa 58 : Birinci Kısım/Dokuzuncu Mes'ele 

 birisini ve keyfiyeten ve insaniyeten yarısını arkasına alıp o Hâlık'ın bütün tezahür-ü rububiyetine 

geniş ve küllî bir ubudiyetle mukabele eden ve bütün makasıd-ı İlahiyesine karşı 

 

13-) Asa-yı Musa 59 : Birinci Kısım/Dokuzuncu Mes'ele 

 onlara münasib ahaliyi yaratıp, o semavî saraylarda iskân etmesin ve saltanat-ı rububiyetini en 

büyük memleketinde hademesiz, haşmetsiz, memursuz, elçisiz, yaversiz, nâzırsız 

 

14-) Asa-yı Musa 59 : Birinci Kısım/Dokuzuncu Mes'ele 

 saltanatında her ameli ve her hâdiseyi müteaddid fotoğraflarla alarak muhafaza eden ve 

rububiyetin en ehemmiyetli bir esası olan adalet, hikmet ve rahmetin tecellileri ve tahakkukları 

 

15-) Asa-yı Musa 61 : Birinci Kısım/Onuncu Mes'ele 

 şakirdleridir diye hissettim.   Evet Kur'anın hitabı, evvela Mütekellim-i Ezelî'nin rububiyet-i 

âmmesinin geniş makamından, hem nev'-i beşer, belki kâinat namına muhatab olan 

 

16-) Asa-yı Musa 61 : Birinci Kısım/Onuncu Mes'ele 

 hem dünya ve âhiretin ve arz ve semavatın ve ezel ve ebedin ve Hâlık-ı Kâinat'ın rububiyetine ve 

bütün mahlukatın tedbirine dair kavanin-i #62  İlahiyenin gayet yüksek ve 

 

17-) Asa-yı Musa 64 : Birinci Kısım/Onuncu Mes'ele 

 peygamberlerin necatlarını ve kavimlerinin azablarını, kâinatın netice-i hilkati hesabına ve 

rububiyet-i âmmenin namına o binler hakikat kuvvetinde olan âyeti tekrar ederek, izzet-i 

 

18-) Asa-yı Musa 64 : Birinci Kısım/Onuncu Mes'ele 

 tekrarında tevhid gibi kâinatça en büyük hakikat ve tesbih ve takdis gibi, mahlukatın rububiyete 

karşı üç muazzam vazifesinden en ehemmiyetli vazifesi ve şekavet-i ebediyeden 

 

19-) Asa-yı Musa 67 : Birinci Kısım/Onuncu Mes'ele 

 şeriat ve hikmet ve irşad gibi, çok kitabları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyet-i 

İlahiyenin herşeye ihatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle 

 

20-) Asa-yı Musa 80 : Birinci Kısım/Onbirinci Mes'ele 

 bunun gibi; bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin 

perdeleridir. Tâ güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde kudret-i 

 

21-) Asa-yı Musa 82 : Birinci Kısım/Onbirinci Mes'ele 

 her nevide, kendini tanıttırmak ve sevdirmek içinde merhametkârane bir haşmet-i rububiyet, 

elbette o haşmete, o merhamete, o tanıttırmaya, o sevdirmeye karşı şükür ve takdis 

 



22-) Asa-yı Musa 82 : Birinci Kısım/Onbirinci Mes'ele 

 azîme-i kâinat hesabına o vazifeyi, ancak hadsiz melekler görebilir ve o saltanat-ı rububiyetin her 

tarafta, serada süreyyada, zeminin temelinde, dışında hakîmane ve haşmetkârane 

 

23-) Asa-yı Musa 83 : Birinci Kısım/Onbirinci Mes'ele 

 mahiyette olarak bulunmaları ve vücudları ve ruhların bekaları, saltanat ve haşmet-i rububiyetin 

muktezasıdır. Onların ve herbirinin mahsus taifelerinin vücudları, kâinatta güneş 

 

24-) Asa-yı Musa 83 : Birinci Kısım/Onbirinci Mes'ele 

 seyyar yıldızlara binip feza-yı kâinatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet-i rububiyete karşı 

tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini âleme ilân ediyorlar. Evet zaman-ı Âdem'den 

 

25-) Asa-yı Musa 84 : Birinci Kısım/Onbirinci Mes'ele 

 isim, aynı hikmet, aynı san'at bulunmasıyla Hâlık'ın vahdet ve tasarrufu ve icad ve rububiyeti ve 

hallakıyet ve kudsiyeti, cüz'î-küllî herbir masnu'un hal dili ile ilân ediliyor 

 

26-) Asa-yı Musa 100 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür-ü rububiyet ve o 

rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif 

 

27-) Asa-yı Musa 100 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür-ü rububiyet ve o rububiyet faaliyeti 

içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkeb 

 

28-) Asa-yı Musa 102 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkâr ve ihsanperver ve gayet keremkâr #102  ve 

rububiyetperver bir hâkim-i müdebbirin tedbiriyle rüzgâra biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini 

 

29-) Asa-yı Musa 118 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 konuşmalarını bilen, elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi, 

rububiyetin muktezasıdır.    İkincisi: Kendini tanıttırmak için kâinatı, bu kadar hadsiz 

 

30-) Asa-yı Musa 119 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 gibi, bir nevi konuşması hükmünde olan ilhamî kaviller ile de imdada yetişmesi, rububiyetin 

lâzımıdır.    Dördüncüsü: Çok âciz ve çok zaîf ve çok fakir ve çok ihtiyaçlı 

 

31-) Asa-yı Musa 120 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i uluhiyetin ve rahmet-i rububiyetin 

zarurî ve vâcib bir muktezasıdır diye anladı.   Sonra ilhamın şehadetine baktı 

 

32-) Asa-yı Musa 125 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 nev'ini tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbanî it'amlar ve ziyafetlerle, kendi rububiyetine 

karşı minnetdarane ve müteşekkirane ve perestişkârane ibadet ettirmek ve mevsimlerin 

 

33-) Asa-yı Musa 136 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 bütün kâinatı bir saray gibi idare eden bir Rabb-ül Âlemîn'in umumî ve rahîmane rububiyetini 

gösteriyorlar.   Evet camid ve şuursuz ve şefkatsiz olan ve birbirine şefkatkârane 

 



34-) Asa-yı Musa 138 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 hakikatı görünmesi ve o her cihetle hikmet-medar faaliyet hakikatının içinde tezahür-ü rububiyet 

hakikatının bilbedahe hissedilmesi ve o her cihetle rahmet-feşan tezahür-ü rububiyet 

 

35-) Asa-yı Musa 138 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 rububiyet hakikatının bilbedahe hissedilmesi ve o her cihetle rahmet-feşan tezahür-ü rububiyet 

hakikatının içinde, tebarüz-ü uluhiyet hakikatı bizzarure bilinmiş olmasıdır.  

 

36-) Asa-yı Musa 139 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 kemaline bedahetle şehadet ederler.   İşte faaliyet hakikatı içinde tezahür eden rububiyet hakikatı; 

ilim ve hikmetle halk ve icad ve sun' ve ibda', nizam ve mizan ile takdir 

 

37-) Asa-yı Musa 140 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 

 şuunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıttırır. #140  Ve tezahür-ü rububiyet hakikatı 

içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikatı dahi 

 

38-) Asa-yı Musa 147 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/İkinci Hüccet-i İmaniye(Otuzikinci Söz'ün 

Birinci Mevkıfı) 

 bütün gitmiş ve gelecek emsalimizi icad edecek bir iktidar sende varsa; belki bana rububiyet dava 

edebilirsin. Yoksa haydi sus! Benim nev'imdeki karmakarışıklığa bakıp parmak 

 

39-) Asa-yı Musa 148 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/İkinci Hüccet-i İmaniye(Otuzikinci Söz'ün 

Birinci Mevkıfı) 

 bizi kendine peçe ve çarşaf yapan küre-i arzı elinde tutup mûcid olabilirsen, bana rububiyet dava 

et. Yoksa haydi dışarıya! Bu yerde yer bulamazsın. Hem bizde öyle bir sikke-i 

 

40-) Asa-yı Musa 149 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/İkinci Hüccet-i İmaniye(Otuzikinci Söz'ün 

Birinci Mevkıfı) 

 beni ele geçiremezsin." Demek, bütün yıldızlara sözünü geçiremiyen, birtek zerreye rububiyetini 

dinletemez.} yine esbab namına ve tabiat lisanıyla der ki: "Böyle serseri gezdiğinden 

 

41-) Asa-yı Musa 149 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/İkinci Hüccet-i İmaniye(Otuzikinci Söz'ün 

Birinci Mevkıfı) 

 döndürüp istihdam edecek bir nihayetsiz hikmet ve nihayetsiz kudret sende varsa, bana rububiyet 

dava et; yoksa haydi cehennem ol, git! Benim işim var. Vazifeme gidiyorum. Hem 

 

42-) Asa-yı Musa 150 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/İkinci Hüccet-i İmaniye(Otuzikinci Söz'ün 

Birinci Mevkıfı) 

 tutan bir Vâhid-i Ehad'dir. Bizler donanma elektrik lâmbaları gibi, onun kemal-i rububiyetini 

gösteren nurani şahidleriz ve saltanat-ı rububiyetini ilân eden ışıklı bürhanlarız 

 

43-) Asa-yı Musa 150 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/İkinci Hüccet-i İmaniye(Otuzikinci Söz'ün 

Birinci Mevkıfı) 

 lâmbaları gibi, onun kemal-i rububiyetini gösteren nurani şahidleriz ve saltanat-ı rububiyetini ilân 

eden ışıklı bürhanlarız. Herbir taifemiz onun daire-i saltanatında ulvî 

 

44-) Asa-yı Musa 151 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/İkinci Hüccet-i İmaniye(Otuzikinci Söz'ün 

Birinci Mevkıfı) 



 tayyaresi, birer mescidi ve avalim-i ulviyenin birer lâmbası, birer güneşi ve saltanat-ı rububiyetin 

birer şahidi ve feza-yı âlemin birer zîneti, birer kasrı, birer çiçeği ve sema 

 

45-) Asa-yı Musa 154 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/İkinci Hüccet-i İmaniye(Otuzikinci Söz'ün 

Birinci Mevkıfı)/Birinci Mevkıf'ın Küçük Bir Zeyli 

 geri kalmamaları, Sâni'-i Zülcelallerinin ne kadar dakik bir mizan-ı mahsus ile rububiyetini icra 

ettiğini nazar-ı dikkate gösterirler. Hem de şu âyet gibi Sure-i Amme'de 

 

46-) Asa-yı Musa 154 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/İkinci Hüccet-i İmaniye(Otuzikinci Söz'ün 

Birinci Mevkıfı)/Birinci Mevkıf'ın Küçük Bir Zeyli 

 eden yıldızlarla, göğün güzel yüzünü yaldızlamak, elbette nihayetsiz bir saltanat-ı rububiyetin 

şeairidir. Zîşuura, onu iş'ar eden muhteşem bir uluhiyetin işaratıdır. Ehl-i 

 

47-) Asa-yı Musa 164 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Üçüncü Hüccet-i İmaniye(Yirmiüçüncü 

Lem'a)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

: Nasılki Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un şerik ve naziri mümteni' ve muhaldir. Öyle de: rububiyetinde ve 

icad-ı eşyada başkalarının müdahalesi, şerik-i zâtî gibi mümteni' ve muhaldir 

 

48-) Asa-yı Musa 166 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Üçüncü Hüccet-i İmaniye(Yirmiüçüncü 

Lem'a)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 Çendan hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki; gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter, rububiyet-i 

mutlakanın işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Fakat madem 

 

49-) Asa-yı Musa 167 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Üçüncü Hüccet-i İmaniye(Yirmiüçüncü 

Lem'a)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 nizamat-ı kâinatın manevî kanunlarını, birer maddî madde tasavvur ederek ve saltanat-ı 

rububiyetin kavanin-i itibariyesi ve o Mabud-u Ezelî'nin şeriat-ı fıtriye-i kübrasının, manevî 

 

50-) Asa-yı Musa 168 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Üçüncü Hüccet-i İmaniye(Yirmiüçüncü 

Lem'a)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 bir Kadîr-i Mutlak var. Ve o Kadîr-i Mutlak'ın ne ihtiyacı var ki âciz vesaiti, rububiyetine ve 

icadına teşrik etsin. Hâşâ! Belki doğrudan doğruya müsebbebi, sebeb ile beraber 

 

51-) Asa-yı Musa 169 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Üçüncü Hüccet-i İmaniye(Yirmiüçüncü 

Lem'a)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 ehemmiyetsiz şeylerde icada müdahaleleri ve bir parça medh ü sena kazanmaları, saltanat-ı 

rububiyetine #170  ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet gelir mi?     Elcevab: Bazı risalelerde 

 

52-) Asa-yı Musa 170 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Üçüncü Hüccet-i İmaniye(Yirmiüçüncü 

Lem'a)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 istiklaliyetini nihayet taassubla muhafazaya çalışmayı gör; sonra hâkimiyet-i mutlaka rububiyet 

derecesinde ve âmiriyet-i mutlaka uluhiyet derecesinde ve istiklaliyet-i mutlaka 

 

53-) Asa-yı Musa 170 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Üçüncü Hüccet-i İmaniye(Yirmiüçüncü 

Lem'a)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 netice-i hilkati ve semere-i kâinatı abes eder mi? Hâşâ ve kellâ... Hem hikmetini ve rububiyetini 

inkâr ettirecek bir tarzda mahlukatın ibadetlerini başkalara vermeye rıza gösterir 

 



54-) Asa-yı Musa 180 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dördüncü Hüccet-i İmaniye(Otuzuncu 

Lem'anın İkinci Nüktesi) 

 şefkatte ve adalet ve hikmette hadsiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet-i rububiyet; ve 

kemalâtını göstermek ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kâinatı hadsiz 

 

55-) Asa-yı Musa 183 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Beşinci Hüccet-i İmaniye(Hakem Nüktesi) 

 muavenete muhtaç ve âciz insanlarda böyle müdahaleyi reddederse, elbette derece-i rububiyette 

hakikî bir hâkimiyet-i mutlaka, bir Kadîr-i Mutlak'ta bütün şiddetiyle müdahaleyi 

 

56-) Asa-yı Musa 183 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Beşinci Hüccet-i İmaniye(Hakem Nüktesi) 

 olmak lâzım gelir. Çünki o, onun nümunesidir. O halde, koca kâinatta yerleşmeyen iki rububiyet, 

bir çekirdekte, belki bir zerrede yerleşmek lâzım gelir. Bu ise, muhalatın ve 

 

57-) Asa-yı Musa 187 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Beşinci Hüccet-i İmaniye(Hakem Nüktesi) 

 mahluklarından mukabele istediğinden, o zîşuurların namına birisi o geniş tezahürat-ı rububiyete 

karşı geniş bir ubudiyet ile mukabele edip, berr ve bahri cezbeye getirecek, Semavat 

 

58-) Asa-yı Musa 188 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Beşinci Hüccet-i İmaniye(Hakem Nüktesi) 

 san'at, cemal-i masnuat dahi, o âyine-i Ahmediyede görülür, gösterilir. Ve haşmet-i rububiyet ve 

saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi, o dellâl-ı saltanat-ı rububiyet olan Zât-ı 

 

59-) Asa-yı Musa 188 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Beşinci Hüccet-i İmaniye(Hakem Nüktesi) 

 haşmet-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi, o dellâl-ı saltanat-ı rububiyet olan Zât-ı 

Ahmediyenin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir. 

 

60-) Asa-yı Musa 190 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Altıncı Hüccet-i İmaniye(Onuncu Söz'ün 

Dokuzuncu Hakikatı) 

 ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve müsahhar kılmakla azamet-i rububiyetini 

gösteren ve beşeri, şecere-i kâinatın en câmi' ve en nazik ve en nazenin, en 

 

61-) Asa-yı Musa 192 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Altıncı Hüccet-i İmaniye(Onuncu Söz'ün 

Dokuzuncu Hakikatı) 

 eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zâtın, bu derece muhteşem ve sermedî rububiyeti ve 

bu derece muazzam ve muhit hâkimiyeti; elbette yalnız böyle geçici, devamsız 

 

62-) Asa-yı Musa 195 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Yedinci Hüccet-i İmaniye(Otuzüçüncü 

Mektub'un Onyedinci Penceresi) 

 Zülkemal'in, bir Rahîm-i Zülcemal'in vücub-u vücuduna ve kemal-i kudretine ve cemal-i 

rububiyetine ve vahdaniyetine ve ehadiyetine şehadet ederler, لَهُ ْاالَْسَماُء اْلُحْسن 

 

63-) Asa-yı Musa 196 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 İmaniye; vücub-u vücuda ve vahdaniyete delalet ettiği gibi, hem delail-i kat'iyye ile rububiyetin 

ihatasına ve kudretinin azametine delalet eder. Hem hâkimiyetinin ihatasına ve 

 

64-) Asa-yı Musa 197 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 semaviye yoktur ki; sükûtuyla gürültüsüz vazife görerek direksiz durmalarıyla, senin rububiyetine 

ve vahdetine şehadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki; mevzun 

 



65-) Asa-yı Musa 197 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 lâmbalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermek cihetiyle, senin rububiyetinin 

haşmetine ve herşeyi icad eden kudretinin azametine zahir delalet.. ve hadsiz 

 

66-) Asa-yı Musa 198 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 gürültüsüyle gökleri çınlatan ra'dat dahi, lisan-ı kal ile konuşarak seni takdis edip, rububiyetine 

şehadet eder. Hem zîhayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en 

 

67-) Asa-yı Musa 198 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 koca fezayı mahşer-i acaib yapan ve bazı günlerde birkaç defa doldurup boşaltan rububiyetinin 

haşmetine ve o geniş cevvi, yazar değiştirir #199  bir levha gibi ve sıkar 

 

68-) Asa-yı Musa 200 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet 

isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde, bedahet derecesinde senin vahdetine 

 

69-) Asa-yı Musa 200 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 dörtyüz bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatları muntazaman verilmesiyle, senin rububiyetinin 

haşmetine ve kudretinin herşeye yetişmesine delalet eder; öyle de: Hadsiz bütün 

 

70-) Asa-yı Musa 201 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 muvakkat meşherde; bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet, 

bu hadsiz hitabat-ı Sübhaniye ve bu gayetsiz ihsanat-ı İlahiye, elbette ve herhalde 

 

71-) Asa-yı Musa 201 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 idare olunuyorlar ve müsahhardırlar. Ve zemin yüzünde faaliyeti müşahede edilen bir rububiyet, 

öyle ihata ve şümul gösteriyor ve onun idaresi ve tedbiri ve terbiyesi öyle mükemmel 

 

72-) Asa-yı Musa 201 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 etmeyen bir küll ve inkısamı imkânsız bulunan bir küllî hükmünde bir tasarruf, bir rububiyet 

olduğunu bildiriyor. Hem zemin bütün sekenesiyle beraber, lisan-ı kalden daha zahir 

 

73-) Asa-yı Musa 202 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 Vücud olduğuna mevcudatı adedince işaretler ederek şehadet eder. Ve senin saltanat-ı 

rububiyetinin haşmetine ve herşeye muhit olan kudretinin azametine pek zahir delalet ettikleri 

 

74-) Asa-yı Musa 203 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 olmadan, sair neviler ile beraber karışık iken, karıştırmaksızın icadları; senin rububiyetinin 

haşmetine ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen kudretinin azametine delalet eder 

 

75-) Asa-yı Musa 203 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 hikmetinin bütün eşyaya şümulüne ve ilâçların ihzaratı ve madenî maddelerin iddiharatıyla 

rububiyetinin rahîmane ve kerimane olan tedabirinin mehasinine ve inayetinin ihtiyatlı letaifine 

 

76-) Asa-yı Musa 204 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 kadar kerim ve misafirperver ve bu kadar hakîm ve şefkatperver ve bu kadar kadîr ve 

rububiyetperver bir Sâni'in, elbette ve herhalde, çok sevdiği o misafirleri için, ebedî bir 

 



77-) Asa-yı Musa 204 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 tarzda iaşe ve idareleri; şaşırmayarak, karıştırmayarak mükemmel yapılmasıyla, senin 

rububiyetinin #205  vahdaniyetteki haşmetine ve bir baharı bir çiçek kadar kolay icad eden 

 

78-) Asa-yı Musa 207 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 teçhiz ve talimat #207  ve itaat ve müsahhariyetle ve en küçükten tâ en büyüğe kadar, rububiyetin 

emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin derece-i haşmetine ve gayet 

 

79-) Asa-yı Musa 207 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 en küçükten tâ en büyüğe kadar, rububiyetin emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin 

derece-i haşmetine ve gayet çoklukla beraber gayet kıymetli ve gayet mükemmel 

 

80-) Asa-yı Musa 208 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 bulunacağı rivayet-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet 

öyle iktiza ederler.   Ey Kadîr-i Kayyum! Bütün zîhayat, zîruh, zîşuur senin mülkünde 

 

81-) Asa-yı Musa 208 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirinle ve rahmet ve hikmetinle, rububiyetinin 

emirlerine teshir ve fıtrî vazifelerle tavzif edilmişler. Ve bir kısmı, insanın 

 

82-) Asa-yı Musa 209 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyetinin 

derece-i haşmetini.. ve gözümüz önünde hadsiz muhtelif eşyayı birden icad eden 

 

83-) Asa-yı Musa 210 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 ve cemalin gibi kudsî sıfatlarına ve şe'nlerine ve izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden 

ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmelyakîn itikadlarıyla, saadet-i ebediyeyi 

 

84-) Asa-yı Musa 210 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 dostlarını ve bu kadar va'dlerini ve bu kadar sıfât ve şuunatını tekzib edip, saltanat-ı rububiyetinin 

kat'î mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini 

 

85-) Asa-yı Musa 210 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 

 dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini 

müteessir eden ehl-i dalalet #211  ve ehl-i küfrü, haşrin inkârında tasdik etmekten 

 

86-) Asa-yı Musa 219 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 

Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 

 iktiza eden kudsî sıfatlarına, şe'nlerine ve senin izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden, 

hem âhiretin izlerini ve tereşşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına 

 

87-) Asa-yı Musa 219 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 

Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 

 va'dlerini ve bu kadar sıfât ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzib etmek ve saltanat-ı rububiyetinin 

kat'î mukteziyatını tekzib edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni 

 

88-) Asa-yı Musa 219 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 

Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 



 dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini 

müteessir eden ehl-i dalaleti ve ehl-i küfrü haşrin inkârında, onları tasdik 

 

89-) Asa-yı Musa 220 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 

Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 

 Vücud'un vücuduna ve vahdetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler, dolayısıyla rububiyetin 

ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dâr-ı saadetin ve âlem-i bekanın 

 

90-) Asa-yı Musa 220 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 

Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 

 Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem 

rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şe'nleri lüzum derecesinde 

 

91-) Asa-yı Musa 220 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 

Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 

 vardır. Ve madem bu kâinatta ve zîhayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet-i 

mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin haşmetini sukuttan ve hikmetini 

 

92-) Asa-yı Musa 220 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 

Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 

 haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet-i mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin 

haşmetini sukuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden kurtaran ebedî 

 

93-) Asa-yı Musa 222 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 

Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 

 gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş. Öyle de, nev'-i insandan dahi makasıd-ı 

rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile ona sevdiren hakikî insanlar 

 

94-) Asa-yı Musa 225 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Onuncu Hüccet-i İmaniye(Yirminci Mektub) 

 var. Herbir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet, hem 

bir ism-i a'zam noktasında bir kibriya-i vahdet ve bir kemal-i vahdaniyet 

 

95-) Asa-yı Musa 227 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Onuncu Hüccet-i İmaniye(Yirminci 

Mektub)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 uluhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur; "Allah" bir olur, müteaddid olamaz. Öyle de; 

rububiyetinde ve icraatında ve icadatında dahi şeriki yoktur. Bazan olur ki; sultan bir olur 

 

96-) Asa-yı Musa 227 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Onuncu Hüccet-i İmaniye(Yirminci 

Mektub)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 Ezel, Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hak, saltanatında şeriki olmadığı gibi; icraat-ı rububiyetinde dahi 

muinlere, şeriklere muhtaç değildir. Emr u iradesi, havl ü kuvveti olmazsa 

 

Mektubat’ta 71 yerde geçmektedir 

 

1-) Mektubat 10 : Birinci Mektub/ÜÇÜNCÜ SUAL: 

 seyyaratıyla beraber Arz'ın sür'at-i seneviyesine yakın bir sür'at ile ve haşmet-i rububiyetiyle, bir 

ihtimale göre Şemsüşşümus tarafına bir hareket vermiş ve donanma elektrik 

 



2-) Mektubat 10 : Birinci Mektub/ÜÇÜNCÜ SUAL: 

 tarafına bir hareket vermiş ve donanma elektrik lâmbaları gibi yıldızları, saltanat-ı rububiyetine 

nuranî şahidler yapmış; onunla saltanat-ı rububiyetini ve azamet-i kudretini 

 

3-) Mektubat 10 : Birinci Mektub/ÜÇÜNCÜ SUAL: 

 gibi yıldızları, saltanat-ı rububiyetine nuranî şahidler yapmış; onunla saltanat-ı rububiyetini ve 

azamet-i kudretini göstermiş bir Zât-ı Zülcelal'in kemal-i hikmetinden ve 

 

4-) Mektubat 10 : Birinci Mektub/ÜÇÜNCÜ SUAL: 

 bir Zât-ı Zülcelal'in kemal-i hikmetinden ve azamet-i kudretinden ve saltanat-ı rububiyetinden 

uzak değildir ki, Cehennem-i Kübra'yı elektrik lâmbalarının fabrikasının kazanı 

 

5-) Mektubat 15 : Üçüncü Mektub 

 tayyare suretinde kemal-i intizamla döndüren ve seyr ü seyahat ettiren Zât'ın haşmet-i rububiyetini 

ve şaşaa-i saltanat-ı uluhiyetini güneş gibi parlaklığıyla gösteriyorlar. Bak 

 

6-) Mektubat 57 : Onbeşinci Mektub/Dördüncü sualinizin meali: 

 Allah'ı inkâr eden o cereyan efradları, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububiyet 

verir. Ve onların başına geçen en büyükleri, ispirtizma ve manyetizmanın hâdisatı 

 

7-) Mektubat 57 : Onbeşinci Mektub/Dördüncü sualinizin meali: 

 hârikalara mazhar olan Deccal ise; daha ileri gidip, cebbarane surî hükûmetini bir nevi rububiyet 

tasavvur edip uluhiyetini ilân eder. Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını 

 

8-) Mektubat 183 : Ondokuzuncu Mektub/ONSEKİZİNCİ İŞARET:/BİRİNCİ NÜKTE: 

 derece-i imanını ifade ediyor. Hem mukaddes bir harita gibi âlem-i âhiretin ve âlem-i rububiyetin 

yüksek hakikatlarını beyan eden, gayet büyük ve geniş ve âlî olan hak dinin mertebe-i 

 

9-) Mektubat 199 : Ondokuzuncu Mektub/Mu'cizat-ı Ahmediye'nin Birinci Zeyli 

 ebediyenin muhbiri, müjdecisi ve rahmet-i bînihayenin kâşifi ve ilâncısı ve saltanat-ı rububiyetin 

mehasininin dellâlı, seyircisi ve künuz-u esma-i İlahiyenin keşşafı, göstericisi 

 

10-) Mektubat 202 : Ondokuzuncu Mektub/Mu'cizat-ı Ahmediye'nin Birinci Zeyli 

 meşhud intizam-ı faik, şu rahmet içinde kusursuz hüsn-ü san'at ve misilsiz cemal-i rububiyet; hiç 

böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı 

 

11-) Mektubat 209 : Ondokuzuncu Mektub/Şakk-ı Kamer Mu'cizesine Dairdir 

 etmiştir. Sırr-ı irşad ve sırr-ı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla, hikmet-i rububiyetin istediği 

insanlara ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir. O sırr-ı hikmetin iktiza 

 

12-) Mektubat 219 : Ondokuzuncu Mektub/Âyet-ül Kübra Risalesinin Risalet-i Ahmediyeden 

bahseden Onaltıncı Mertebesi 

 nev'ini tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbanî it'amlar ve ziyafetlerle, kendi rububiyetine 

karşı minnetdarane, müteşekkirane ve perestişkârane ibadet #220 ettirmek.. ve 

 

13-) Mektubat 222 : Yirminci Mektub 

 var. Herbir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet, hem 

bir ism-i a'zam noktasında bir kibriya-i vahdet ve bir kemal-i vahdaniyet 



 

14-) Mektubat 224 : Yirminci Mektub/Birinci Makam 

 uluhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur; "Allah" bir olur, müteaddid olamaz. Öyle de; 

rububiyetinde ve icraatında ve icadatında dahi şeriki yoktur. Bazan olur ki; sultan bir olur 

 

15-) Mektubat 224 : Yirminci Mektub/Birinci Makam 

 Ezel, Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hak, saltanatında şeriki olmadığı gibi; icraat-ı rububiyetinde dahi 

muinlere, şeriklere muhtaç değildir. Emr u iradesi, havl ü kuvveti olmazsa 

 

16-) Mektubat 234 : Yirminci Mektub/İkinci Makam/DÖRDÜNCÜ KELİME: 

اكَ  الخ...ََ  ibaresidir. Meali şudur ki: Kudret-i İlahiye âlem-i ekberde, haşmet-i rububiyetini 

gösteriyor. Rahmet-i Rabbaniye ise âlem-i asgar olan insanda, nimetleri tanzim 

 

17-) Mektubat 234 : Yirminci Mektub/İkinci Makam/DÖRDÜNCÜ KELİME: 

 mikyasta o büyük sarayın levazımatı şekline getirerek, şaşaalı bir surette haşmet-i rububiyetini 

gösterdiği gibi; cemal noktasında rahmeti dahi en küçük zîhayata kadar her zîruha 

 

18-) Mektubat 234 : Yirminci Mektub/İkinci Makam/DÖRDÜNCÜ KELİME: 

 ibaresidir. Meali şudur ki: Yani, kâinatın heyet-i mecmuasında tezahür eden haşmet-i rububiyet, 

vahdaniyet-i İlahiyeyi isbat edip gösterdiği gibi; zîhayatların cüz'iyatlarına 

 

19-) Mektubat 235 : Yirminci Mektub/İkinci Makam/DÖRDÜNCÜ KELİME: 

 ehadiyeti gösterir.   İşte şu fıkra işaret eder ki: Kâinatta tasarruf eden haşmet-i rububiyet, o koca 

Güneş'i şu zemin yüzündeki zîhayatlara bir hizmetkâr, bir lâmba, bir ocak 

 

20-) Mektubat 235 : Yirminci Mektub/İkinci Makam/DÖRDÜNCÜ KELİME: 

 girenlere süt emziren dâye ve hayvanata âb-ı hayat veren bir şerbetçi hükmüne getiren rububiyet-i 

İlahiye, gayet vazıh bir surette vahdaniyet-i İlahiyeyi gösterir. Evet Hâlık-ı 

 

21-) Mektubat 235 : Yirminci Mektub/İkinci Makam/DÖRDÜNCÜ KELİME: 

 yuttursun ve hâkeza... Herbir şey, herbir unsur, herbir ecram-ı ulviye, o haşmet-i rububiyet 

noktasında Vâhid-i Zülcelal'i gösterir.   İşte celal ve haşmet noktasında vâhidiyet 

 

22-) Mektubat 237 : Yirminci Mektub/İkinci Makam/BEŞİNCİ KELİME: 

 tabiata terkedip ehemmiyet vermesin; hikmet-i mutlakasını inkâr ettirsin; saltanat-ı rububiyetini 

hiçe indirsin! Yüzbin defa hâşâ ve kellâ!.. #238  Hiç mümkün müdür ki: Bir baharı 

 

23-) Mektubat 252 : Yirminci Mektub/İkinci Makam/ONBİRİNCİ KELİME: 

 şefkati ve rahmeti, adaleti ve hikmeti ve Rahman ve Rahîm, Âdil ve Hakîm isimleri ve rububiyeti 

ve saltanatı ve Rab ve Allah isimleri #253 gibi ekser esma-i hüsnası, daire-i 

 

24-) Mektubat 286 : Yirmidördüncü Mektub/BİRİNCİ MAKAM:/İkinci Remiz: 

 denildiği gibi, Hâlık-ı Zülcelal hayret-nüma, dehşet-engiz bir surette bir faaliyet-i rububiyetiyle, 

mevcudatı mütemadiyen tebdil ve tecdid ettiğinin bir hikmeti budur: Nasılki 

 

25-) Mektubat 287 : Yirmidördüncü Mektub/BİRİNCİ MAKAM:/İkinci Remiz: 

 içinde, gayet derecede sür'atli tağyir ve tebdildeki mu'cizat-ı kudret ve şuunat-ı rububiyet göründü. 

O vakit bu gaye dahi kâfi gelmemeye başladı. Belki şu gaye kadar büyük 



 

26-) Mektubat 290 : Yirmidördüncü Mektub/İKİNCİ MAKAM:/Birinci Mebhas: 

. Mukaddime iki mebhastır.     Birinci Mebhas: Bu gelecek beş işarette, şuunat-ı rububiyeti rasad 

etmek için; birer sönük, küçük dûrbîn nev'inden birer temsil yazılacak. 

 

27-) Mektubat 290 : Yirmidördüncü Mektub/İKİNCİ MAKAM:/Birinci Mebhas: 

 birer sönük, küçük dûrbîn nev'inden birer temsil yazılacak. Bu temsiller; şuunat-ı rububiyetin 

hakikatını tutamaz, ihata edemez, mikyas olamaz fakat baktırabilir. O gelecek 

 

28-) Mektubat 290 : Yirmidördüncü Mektub/İKİNCİ MAKAM:/Birinci Mebhas: 

 mülahazadır, birer mirsad-ı tefekkürdür. Hem dahi şu temsiller; muhit, azîm bir kanun-u 

rububiyetin küçük bir misalde ucunu göstermekle, rububiyetin şuunatında o kanunun hakikatını 

 

29-) Mektubat 290 : Yirmidördüncü Mektub/İKİNCİ MAKAM:/Birinci Mebhas: 

 temsiller; muhit, azîm bir kanun-u rububiyetin küçük bir misalde ucunu göstermekle, rububiyetin 

şuunatında o kanunun hakikatını isbat ediyor. Meselâ bir çiçek vücuddan gider 

 

30-) Mektubat 290 : Yirmidördüncü Mektub/İKİNCİ MAKAM:/Birinci Mebhas: 

 vücuddan gider, binler vücud bırakarak öyle gider denilmiş. Onunla azîm bir kanun-u rububiyeti 

gösteriyor ki; bütün bahar, belki bütün dünyadaki mevcudatta bu kanun-u rububiyet 

 

31-) Mektubat 290 : Yirmidördüncü Mektub/İKİNCİ MAKAM:/Birinci Mebhas: 

 rububiyeti gösteriyor ki; bütün bahar, belki bütün dünyadaki mevcudatta bu kanun-u rububiyet 

cereyan ediyor.   Evet Hâlık-ı Rahîm, bir kuşun tüylü libasını hangi kanunla değiştiriyor 

 

32-) Mektubat 291 : Yirmidördüncü Mektub/İKİNCİ MAKAM:/Birinci Mebhas: 

ْفٍس َواِحَدةٍ  ََ  Kur'an ferman eder. Ve hâkeza kıyas et. Bunlar gibi çok kavanin-i rububiyet vardır ki, 

zerreden tâ mecmu'-u âleme kadar cereyan ediyor.   İşte faaliyet-i rububiyetin 

 

33-) Mektubat 291 : Yirmidördüncü Mektub/İKİNCİ MAKAM:/Birinci Mebhas: 

 rububiyet vardır ki, zerreden tâ mecmu'-u âleme kadar cereyan ediyor.   İşte faaliyet-i rububiyetin 

içindeki şu kanunların azametine bak ve genişliğine dikkat et ve içindeki sırr-ı 

 

34-) Mektubat 295 : Yirmidördüncü Mektub/İKİNCİ MAKAM:/İkinci Mebhas:/Beşinci İşaret: 

 -tabirde hata olmasın- hadsiz bir lezzet-i mukaddese, bir ferah-ı münezzeh şuunat-ı rububiyetinde 

bulunur ki; onların âsârı bilmüşahede görünüyor. İşte o şuunat, iktiza ettikleri 

 

35-) Mektubat 296 : Yirmidördüncü Mektub/İKİNCİ MAKAM:/İkinci Mebhas:/Beşinci İşaret: 

 konuşturur; âyâtını ona sessiz söylettirir ve ona yazdırır. Ve mahlukat-ı Arzıyeyi rububiyeti 

noktasında, havayı emir ve iradesine bir nevi arş ve nur unsurunu ilim ve hikmetine 

 

36-) Mektubat 305 : Yirmidördüncü Mektub/Yirmidördüncü Mektub'un İkinci Zeyli/İKİNCİ 

NÜKTE: 

 ve kat'î bir surette lisan-ı Kur'anla beyan ediyor. #305  Hem küllî ubudiyetiyle, rububiyet-i 

İlahiyeye âyinedarlık ediyor.   Hem mahiyetinin câmiiyetiyle bütün esma-i İlahiyeye 

 

37-) Mektubat 305 : Yirmidördüncü Mektub/Yirmidördüncü Mektub'un İkinci Zeyli/İKİNCİ 

NÜKTE: 



 uzaktan uzağa bu hakikata bir işarettir. Bununla beraber madem bu tabir, şe'n-i rububiyete münasib 

olmayan manayı hayale getiriyor; en iyisi, şu tabir yerine: "Ben senden 

 

38-) Mektubat 306 : Yirmidördüncü Mektub/Yirmidördüncü Mektub'un İkinci Zeyli/ÜÇÜNCÜ 

NÜKTE: 

 Cenab Hakk'ın zât ve sıfâtında nazir ve şebih ve misli yoktur; öyle de şuunat-ı rububiyetinde misli 

yoktur. Sıfâtı nasıl mahlukat sıfâtına benzemiyor, muhabbeti dahi benzemez 

 

39-) Mektubat 326 : Yirmialtıncı Mektub/Üçüncü Mebhas 

 kabul ettiği için, vesait ve esbaba bir kıymet verir, #326 enaniyeti kırmaz. Âdeta rububiyet-i 

İlahiyenin bir cilvesini azizlerine, büyüklerine verir.  

 

40-) Mektubat 328 : Yirmialtıncı Mektub/Dördüncü Mebhas/Birincisi 

 cümlesinde; daire-i vücub ile daire-i imkândaki bahr-i rububiyet ve bahr-i ubudiyetten بَْرَزخ  الَ يَْبِغيَانِ  

tut, tâ dünya ve âhiret bahrlerine, tâ âlem-i gayb ve âlem-i 

 

41-) Mektubat 329 : Yirmialtıncı Mektub/Dördüncü Mebhas/Birincisi 

 âlemdir.  ََربِّ اْلَعالَِمين tabiri ise, "Doğrudan doğruya her âlem, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle idare ve 

terbiye ve tedbir edilir." demektir.    Sâlisen: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

 

42-) Mektubat 373 : Yirmisekizinci Mektub/Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele 

 etmişlerdir, meydandadır, bakılabilir.   Hem sırr-ı ehadiyet ile, şeriksiz vahdet-i rububiyeti; hem 

nihayetsiz kurbiyet-i İlahiye ile, nihayetsiz bu'diyetimiz olan hayretengiz 

 

43-) Mektubat 378 : Yirmisekizinci Mektub/Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele/Yedinci 

Mes'elenin Hâtimesidir 

    Üçüncü Nükte: İşaret-i hâssa, işaret-i âmme münasebetiyle bir sırr-ı dakik-i rububiyet ve 

Rahmaniyete işaret edeceğiz:   Bir kardeşimin güzel bir sözü var. O sözü, bu 

 

44-) Mektubat 378 : Yirmisekizinci Mektub/Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele/Yedinci 

Mes'elenin Hâtimesidir 

 güzeldir, ya bizzât güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Ve bu güzellik, rububiyet-i âmmeye 

ve şümul-ü rahmete ve tecelli-i âmmeye bakar. Dediğin gibi, bu muvaffakıyetteki 

 

45-) Mektubat 378 : Yirmisekizinci Mektub/Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele/Yedinci 

Mes'elenin Hâtimesidir 

 bu muvaffakıyetteki işaret-i gaybiye daha güzeldir. Çünki bu, rahmet-i hâssaya ve rububiyet-i 

hâssaya ve tecelli-i hâssaya bakar bir surettedir. Bunu bir temsil ile fehme 

 

46-) Mektubat 379 : Yirmisekizinci Mektub/Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele/Yedinci 

Mes'elenin Hâtimesidir 

.   İşte bu temsil gibi; Zât-ı Vâcib-ül Vücud ve Hâlık-ı Hakîm ve Rahîm'in umumî rububiyet ve 

şümul-ü rahmeti noktasında herşey hissedardır. Her şey'in hissesine isabet eden 

 

47-) Mektubat 379 : Yirmisekizinci Mektub/Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele/Yedinci 

Mes'elenin Hâtimesidir 

 ve ilm-i muhitiyle her şeye tasarrufatı, her şey'in en cüz'î işlerine müdahalesi, rububiyeti vardır. 

Herşey, her şe'ninde ona muhtaçtır. Onun ilim ve hikmetiyle işleri görülür 



 

48-) Mektubat 379 : Yirmisekizinci Mektub/Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele/Yedinci 

Mes'elenin Hâtimesidir 

 hikmetiyle işleri görülür, tanzim edilir. Ne tabiatın haddi var ki, o daire-i tasarruf-u rububiyetinde 

saklansın ve tesir sahibi olup müdahale etsin ve ne de tesadüfün hakkı var 

 

49-) Mektubat 379 : Yirmisekizinci Mektub/Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele/Yedinci 

Mes'elenin Hâtimesidir 

 nefyetmişiz ve Kur'an kılıncıyla i'dam etmişiz, müdahalelerini muhal göstermişiz. Fakat rububiyet-

i âmmedeki daire-i esbab-ı zahiriyede, ehl-i gafletin nazarında hikmeti ve sebebi 

 

50-) Mektubat 379 : Yirmisekizinci Mektub/Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele/Yedinci 

Mes'elenin Hâtimesidir 

 perdesi altında gizlenmiş- görememişler, tabiata müracaat etmişler.   İkincisi, hususî rububiyetidir 

ve has iltifat ve imdad-ı Rahmanîsidir ki, umumî kanunların tazyikatı altında 

 

51-) Mektubat 379 : Yirmisekizinci Mektub/Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele/Yedinci 

Mes'elenin Hâtimesidir 

 hususan insan, her anda ondan istimdad eder ve meded alabilir.   İşte bu hususî rububiyetindeki 

ihsanatı, ehl-i gaflete karşı da tesadüf altına gizlenmez ve tabiata havale 

 

52-) Mektubat 386 : Yirmisekizinci Mektub/Sekizinci Risale olan Sekizinci Mes'ele 

 Vâlideynlik mertebesinden, manevî evlâd mertebesine getirmemek için; hâlis kendi minnet-i 

rububiyeti altına alıp, onları mes'ud etmek ve Habib-i Ekrem'ini de memnun etmekliği rahmeti 

 

53-) Mektubat 391 : Yirmidokuzuncu Mektub/Birinci Kısımdır; 

الَْرِض اَِذا اَْنتُْم تَْخُرُجونَ  َْ  âyetiyle, şöyle bir üslûb-u âlî ile saltanat-ı rububiyetindeki haşmeti gösterir. 

Şöyle ki: #392  "Gökler ve zemin; iki muti' kışla hükmünde 

 

54-) Mektubat 397 : Yirmidokuzuncu Mektub/Birinci Kısımdır; 

 kâinatın netice-i uzması ve nev'-i beşerin netice-i hilkatı olan ilân-ı tevhid ve rububiyet-i İlahiyeye 

karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak?   

 

55-) Mektubat 398 : Yirmidokuzuncu Mektub/İkinci Risale olan İkinci Kısım 

 a'zamlarındandır.   İşte Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri; hem Cenab-ı Hakk'ın 

rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine 

 

56-) Mektubat 398 : Yirmidokuzuncu Mektub/İkinci Risale olan İkinci Kısım 

 terbiyesine, hem niam-ı İlahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var.   Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti 

noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: #399  Cenab-ı Hak zemin 

 

57-) Mektubat 399 : Yirmidokuzuncu Mektub/İkinci Risale olan İkinci Kısım 

 sofrada  ُِمْن َحْيُث الَ يَْحتَِسب bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve 

rahîmiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi 

 

58-) Mektubat 400 : Yirmidokuzuncu Mektub/İkinci Risale olan İkinci Kısım 

 şudur ki: Nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hattâ mevhum bir rububiyet ve 

keyfemayeşa hareketi, fıtrî olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu 



 

59-) Mektubat 400 : Yirmidokuzuncu Mektub/İkinci Risale olan İkinci Kısım 

 Emir olunmazsa en âdi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti 

kırılır, ubudiyeti takınır, hakikî vazifesi olan şükre girer.    Beşinci Nükte 

 

60-) Mektubat 402 : Yirmidokuzuncu Mektub/İkinci Risale olan İkinci Kısım 

 münbit bir zemindir. Ve neşvünema-i a'mal için, bahardaki mâh-i Nisandır. Saltanat-ı rububiyet-i 

İlahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resm-i geçit yapmasına en parlak, kudsî 

 

61-) Mektubat 404 : Yirmidokuzuncu Mektub/İkinci Risale olan İkinci Kısım 

gülüyorlar.    Dokuzuncu Nükte: Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum 

rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden 

 

62-) Mektubat 404 : Yirmidokuzuncu Mektub/İkinci Risale olan İkinci Kısım 

 hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:   Nefis Rabbisini tanımak istemiyor, firavunane kendi 

rububiyet istiyor. Ne kadar azablar çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı 

 

63-) Mektubat 410 : Yirmidokuzuncu Mektub/Beşinci Risale olan Beşinci Kısım 

 Rabb-üs Semavati Vel-Arz ve Müsahhir-üş Şemsi Vel-Kamer isimleri; rahmet, azamet, rububiyet 

burcunda tulû' ettiler. O âlemi öyle nurlandırdılar ki; o halette bana Küre-i Arz 

 

64-) Mektubat 411 : Yirmidokuzuncu Mektub/Beşinci Risale olan Beşinci Kısım 

 manevra-i ulvî yapıyorlar tarzında, o Sultan-ı Zülcelal'in haşmetini ve şaşaa-i rububiyetini 

gösteriyorlar gibi gördüm. Bütün kuvvetimle ve mümkün olsaydı bütün zerratımla 

 

65-) Mektubat 437 : Yirmidokuzuncu Mektub/Yedinci Kısım 

 esbabları iskat ediyor. Enaniyeti kırıyor, ubudiyet-i hâlisa tesis ediyor. Nefsin rububiyetinden tut, 

tâ her nevi rububiyet-i bâtılayı kat'ediyor, reddediyor. Bu sır içindir 

 

66-) Mektubat 437 : Yirmidokuzuncu Mektub/Yedinci Kısım 

 kırıyor, ubudiyet-i hâlisa tesis ediyor. Nefsin rububiyetinden tut, tâ her nevi rububiyet-i bâtılayı 

kat'ediyor, reddediyor. Bu sır içindir ki; havastan bir büyük insan 

 

67-) Mektubat 451 : Yirmidokuzuncu Mektub/Dokuzuncu Kısım/YEDİNCİ TELVİH: 

 Birinci Nükte: Şeriat doğrudan doğruya, gölgesiz, perdesiz, sırr-ı ehadiyet ile rububiyet-i mutlaka 

noktasında hitab-ı İlahînin neticesidir. Tarîkatın ve hakikatın en yüksek 

 

68-) Mektubat 460 : Yirmidokuzuncu Mektub/Dokuzuncu Kısım/Zeyl 

 verdiği gibi: Nefs, kendini serbest ve müstakil ve bizzât mevcud bilir. Ondan bir nevi rububiyet 

dava eder. Mabuduna karşı adavetkârane bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikatı 

 

69-) Mektubat 483 : Fihriste-i Mektubat 

 isbat etmekle beraber; âhirinde gayet muhteşem ve parlak bir surette, azamet ve rububiyet-i 

İlahiyenin bir sırr-ı azîmini ve Cehennem-i Kübra'nın bir hikmet-i hilkatini 

 

70-) Mektubat 503 : Fihriste-i Mektubat 

 dua, bir sırr-ı azîm-i ubudiyet olduğunu ve kâinattan daimî bir surette dergâh-ı rububiyete giden en 

azîm vesile ise dua olduğunu ve duanın azîm tesiri bulunduğunu kat'î 



 

71-) Mektubat 509 : Fihriste-i Mektubat 

 Üçüncü Nükte'de inayet-i hâssa ve inayet-i âmmeye dair mühim bir sırr-ı dakik-i rububiyete ve 

ehemmiyetli bir sırr-ı Rahmaniyete işaret ediyor.   SEKİZİNCİ RİSALE OLAN SEKİZİNCİ 

 

Lem'alar’da 73 yerde geçmektedir 

 

1-) Lem'alar 12 : İkinci Lem'a/BEŞİNCİ NÜKTE: 

 surette değil, belki mütezellilane ve istimdadkârane iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine 

razıyız, o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lâzım. Kaza ve kaderine itirazı 

 

2-) Lem'alar 12 : İkinci Lem'a/BEŞİNCİ NÜKTE: 

 mütezellilane ve istimdadkârane iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti 

noktasında verdiği şeye rıza lâzım. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda 

 

3-) Lem'alar 52 : Onbirinci Lem'a/DÖRDÜNCÜ NÜKTE: 

 Hem Hakîm, hem Rahîm, hem Âdil, hem Kadîr bir Zât-ı Zülcelal'in taht-ı tedbir ve rububiyetinde 

ve hikmet ve rahmeti içinde hikmet-nüma bir seyeran, ibret-nüma bir cevelan 

 

4-) Lem'alar 55 : Onbirinci Lem'a/SEKİZİNCİ NÜKTE: 

 Semavat ve Arz'ın cünudu taht-ı emrinde olan, arş-ı azîm-i muhitin tahtında saltanat-ı rububiyeti 

hükmeden Zât-ı Zülcelal sana kâfidir. Hakikî muti' taifeleri, senin etrafına toplattırır 

 

5-) Lem'alar 83 : Onüçüncü Lem'a/ONBİRİNCİ İŞARET: 

 cinayettir. Çünki hilkat-i kâinatın bir netice-i a'zamı, ubudiyet-i insaniyedir ve rububiyet-i 

İlahiyeye karşı iman ve itaatla mukabeledir. Halbuki ehl-i küfür ve dalalet ise 

 

6-) Lem'alar 87 : Onüçüncü Lem'a/ONÜÇÜNCÜ İŞARET:/Birinci Nokta: 

 zât, umum zerrat ve seyyarat ve nücumu ve sair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir-i rububiyetinde 

çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz acib büyük mes'eleye nasıl 

 

7-) Lem'alar 87 : Onüçüncü Lem'a/ONÜÇÜNCÜ İŞARET:/Birinci Nokta: 

 Mevcudat belki zerrat adedince vücudunun şahidleri bulunan bir Zât-ı Ehad ve Samed'in 

rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır.    İkinci yol: Hiçbir cihet-i imkânı olmayan 

 

8-) Lem'alar 87 : Onüçüncü Lem'a/ONÜÇÜNCÜ İŞARET:/Birinci Nokta: 

 bulabilsin.   Elhasıl: Eğer tam lâyık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa, o 

vakit her cihetçe gayr-ı makul ve mümteni bir yol takib etmek lâzım 

 

9-) Lem'alar 92 : Ondördüncü Lem'a/Birinci Makamı 

 diğerinin ismi "Sevr" olarak dört melaikeyi, Cenab-ı Hak arş ve semavata saltanat-ı rububiyetine 

nezaret etmek için tayin ettiği gibi, semavatın bir küçük kardeşi ve seyyarelerin 

 

10-) Lem'alar 96 : Ondördüncü Lem'a/İkinci Makam 

 sîmasında ve insan sîmasında birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i rububiyet 

var.   Biri: Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden 

 

11-) Lem'alar 98 : Ondördüncü Lem'a/İkinci Makam 



 şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevilhayatı hayat-ı insaniyeye müsahhar eden ve ondan 

rububiyet-i İlahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı a'zamını ve insanın ehemmiyetini gösteren 

 

12-) Lem'alar 101 : Ondördüncü Lem'a/İkinci Makam 

 ismin şualarından tezahür eden ism-i Rahman göründüğü gibi, zemin yüzünün sîmasında 

rububiyet-i mutlaka-i İlahiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ism-i Rahman gösterildiği 

 

13-) Lem'alar 131 : Onyedinci Lem'a/ONÜÇÜNCÜ NOTA: 

 böyle işlesem, sen böyle işler misin? diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine 

karşı imtihan tarzı sû'-i edebdir, ubudiyete münafîdir."   Madem hakikat budur 

 

14-) Lem'alar 183 : Yirmiüçüncü Lem'a/ÜÇÜNCÜ KELİME: 

: Nasılki Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un şerik ve naziri mümteni' ve muhaldir. Öyle de: rububiyetinde ve 

icad-ı eşyada başkalarının müdahalesi, şerik-i zâtî gibi mümteni' ve muhaldir 

 

15-) Lem'alar 185 : Yirmiüçüncü Lem'a/ÜÇÜNCÜ KELİME: 

 Çendan hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki; gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter, rububiyet-i 

mutlakanın işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Fakat madem 

 

16-) Lem'alar 186 : Yirmiüçüncü Lem'a/ÜÇÜNCÜ KELİME: 

 nizamat-ı kâinatın manevî kanunlarını, birer maddî madde tasavvur ederek ve saltanat-ı 

rububiyetin kavanin-i itibariyesi ve o Mabud-u Ezelî'nin şeriat-ı fıtriye-i kübrasının, manevî 

 

17-) Lem'alar 186 : Yirmiüçüncü Lem'a/ÜÇÜNCÜ KELİME: 

 bir Kadîr-i Mutlak var. Ve o Kadîr-i Mutlak'ın ne ihtiyacı var ki âciz vesaiti, rububiyetine ve 

icadına teşrik etsin. #187 Hâşâ! Belki doğrudan doğruya müsebbebi, sebeb 

 

18-) Lem'alar 188 : Yirmiüçüncü Lem'a/ÜÇÜNCÜ KELİME: 

 ehemmiyetsiz şeylerde icada müdahaleleri ve bir parça medh ü sena kazanmaları, saltanat-ı 

rububiyetine ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet gelir mi?"     Elcevab: Bazı risalelerde 

 

19-) Lem'alar 188 : Yirmiüçüncü Lem'a/ÜÇÜNCÜ KELİME: 

 istiklaliyetini nihayet taassubla muhafazaya çalışmayı gör, sonra hâkimiyet-i mutlaka rububiyet 

derecesinde ve âmiriyet-i mutlaka uluhiyet derecesinde ve #189 istiklaliyet-i mutlaka 

 

20-) Lem'alar 189 : Yirmiüçüncü Lem'a/ÜÇÜNCÜ KELİME: 

 netice-i hilkati ve semere-i kâinatı abes eder mi? Hâşâ ve kellâ... Hem hikmetini ve rububiyetini 

inkâr ettirecek bir tarzda mahlukatın ibadetlerini başkalara vermeye rıza gösterir 

 

21-) Lem'alar 216 : Yirmibeşinci Lem'a/ONSEKİZİNCİ DEVA: 

 için şekva etmek, sabırsızlık göstermek, aman ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i 

İlahiyeyi tenkid etmek gibi bir halet; maddî hastalıktan daha musibetli, manevî 

 

22-) Lem'alar 225 : Yirmialtıncı Lem'a/DÖRDÜNCÜ RİCA: 

 gösteremez. Madem bu elimizdeki Kur'an, Semavat ve Arz'ın Hâlık-ı Zülcelal'inin rububiyet-i 

#226 mutlakası noktasından ve azamet-i uluhiyeti cihetinden ve ihata-i rahmeti 

 

23-) Lem'alar 237 : Yirmialtıncı Lem'a/ONUNCU RİCA: 



 dünyayı hadsiz enva'-ı lütuf ve ihsanıyla böyle tezyin edip mükrimane ve şefikane rububiyetini 

gösteren ve tohumlar gibi en ehemmiyetsiz cüz'î şeyleri dahi muhafaza eden bir 

 

24-) Lem'alar 255 : Yirmialtıncı Lem'a/ONDÖRDÜNCÜ RİCA: 

 vahdetini ve ehadiyetini bize gösterir ve böyle hadsiz mu'cizatı ibraz eden bir fiil-i rububiyete, bir 

tasarruf-u Hallakıyete müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye 

 

25-) Lem'alar 273 : Yirmisekizinci Lem'a 

 inkâr yoluna gider. #273   İkincisi: Vahdet-ül vücud meşrebi, masiva-yı İlahînin rububiyetini o 

derece şiddetle reddeder ki, masivayı inkâr ve ikiliği ref'ediyor. Değil nüfus-u 

 

26-) Lem'alar 310 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın İkinci Nüktesi 

 şefkatte ve adalet ve hikmette hadsiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet-i rububiyet; ve 

kemalâtını göstermek ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kâinatı hadsiz 

 

27-) Lem'alar 313 : Otuzuncu Lem'a/Üçüncü Nükte/Üçüncü Nükte'nin İkinci Noktası: 

 muavenete muhtaç ve âciz insanlarda böyle müdahaleyi reddederse elbette derece-i rububiyette 

hakikî bir hâkimiyet-i mutlaka, bir Kadîr-i Mutlak'ta bütün şiddetiyle müdahaleyi 

 

28-) Lem'alar 313 : Otuzuncu Lem'a/Üçüncü Nükte/Üçüncü Nükte'nin İkinci Noktası: 

 olmak lâzım gelir. Çünki o, onun nümunesidir. O halde, koca kâinatta yerleşmeyen iki rububiyet, 

bir çekirdekte, belki bir zerrede yerleşmek lâzım gelir. Bu ise, muhalatın ve 

 

29-) Lem'alar 316 : Otuzuncu Lem'a/Üçüncü Nükte/Beşinci Nokta: 

 mahluklarından mukabele istediğinden, o zîşuurların namına birisi o geniş tezahürat-ı rububiyete 

karşı geniş bir ubudiyet ile mukabele edip, berr ve bahri cezbeye getirecek, Semavat 

 

30-) Lem'alar 317 : Otuzuncu Lem'a/Üçüncü Nükte/Beşinci Nokta: 

 san'at, cemal-i masnuat dahi, o âyine-i Ahmediyede görülür, gösterilir. Ve haşmet-i rububiyet ve 

saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi, o dellâl-ı saltanat-ı rububiyet olan Zât-ı 

 

31-) Lem'alar 317 : Otuzuncu Lem'a/Üçüncü Nükte/Beşinci Nokta: 

 haşmet-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi, o dellâl-ı saltanat-ı rububiyet olan Zât-ı 

Ahmediyenin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir. 

 

32-) Lem'alar 319 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi/Birinci İşaret: 

 ehadiyettir ki; bütün o mevcudatı birden, hiçten icad edip beraber idare etmeyen bir zât; rububiyet 

ve icad cihetiyle hiçbir şeye karışamaz. Çünki karışmış olsa, o hadsiz geniş müvazene-i 

 

33-) Lem'alar 319 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi/Birinci İşaret: 

 karışmış olsa, o hadsiz geniş müvazene-i idare bozulacak. Fakat insanların o kavanin-i rububiyetin 

hüsn-ü cereyanlarına yine emr-i İlahî ile surî bir hizmeti var.    Üçüncü Sikke 

 

34-) Lem'alar 320 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi/İkinci İşaret: 

 getirmiştir ki, icad cihetiyle tecezzi kabul etmez. Umum kâinata hükmü geçmeyen bir sebeb, 

rububiyet cihetiyle ve icad keyfiyetiyle hiçbir şeye hükmedemez ve bir tek zerreye rububiyetini 

 

35-) Lem'alar 320 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi/İkinci İşaret: 



 rububiyet cihetiyle ve icad keyfiyetiyle hiçbir şeye hükmedemez ve bir tek zerreye rububiyetini 

dinlettiremez.     Üçüncü İşaret: İsm-i Ferd'in tecelli-i a'zamıyla kâinatı 

 

36-) Lem'alar 323 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi/Dördüncü 

İşaret:/Üçüncü Nokta: 

 muhteşem manevraya bir kumandanlık eder. Eğer hâkimiyet-i uluhiyeti ve saltanat-ı rububiyeti 

umum kâinatı ihata eden ve hüküm ve emri umum mevcudata geçen bir Zât-ı Ferd'e 

 

37-) Lem'alar 324 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi/Beşinci İşaret: 

, infiraddır, gayrın müdahalesini reddir.   İşte bu çok esaslı hâssa içindir ki, rububiyet-i mutlaka 

derecesindeki hâkimiyet-i İlahiye, gayet şiddetle şirki ve iştiraki ve 

 

38-) Lem'alar 325 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi/Beşinci İşaret: 

 tekrar ile tevhidi gösterip; şirki, iştiraki azîm tehdidlerle reddediyor.   İşte rububiyetteki hâkimiyet-

i İlahiye, tevhid ve vahdeti kat'î bir surette iktiza ettiği ve gayet 

 

39-) Lem'alar 325 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi/Beşinci İşaret: 

 girift olması ve kenetleşmesi ve herbirinin vazifesi umuma baktığı cihetle; kâinatı rububiyet ve 

icad noktasında tecezzi kabul etmez bir küll hükmüne getirdiği misillü; kâinatta 

 

40-) Lem'alar 326 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi/Beşinci İşaret: 

 kâinatın bir çekirdeği, bir fihristesi, bir nümunesi hükmünde olduğundan, kâinatı rububiyet 

noktasında tecezzi ve inkısamı imkân haricinde bir küllî hükmüne getirmiştir. Demek 

 

41-) Lem'alar 326 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi/Beşinci İşaret: 

 olur. Ve öyle bir küllîdir ki; herbir cüz', bir ferd hükmüne geçip, bir tek ferde rububiyetini 

dinlettirmek, umum o küllîyi müsahhar etmekle olabilir.     Altıncı İşaret: 

 

42-) Lem'alar 329 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesi/Birinci Remiz: 

 küçük bir cüz'ü büyülten ve bir ferdi dahi küllî gibi bir âlem hükmüne getiren ve rububiyet 

cihetinde kâinatı tecezzi ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir küll ve bir küllî 

 

43-) Lem'alar 332 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesi/Üçüncü Remiz: 

 Rabbaniyesine karşı itaat ve ubudiyetle mukabele edilmelerini ister.   İşte bu sırr-ı rububiyete göre 

teşekkür ve ubudiyet, bütün enva'-ı hayatın ve dolayısıyla bütün kâinatın 

 

44-) Lem'alar 338 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesi/Beşinci Remiz: 

 İlahiyenin cilveleri beraber onda tecelli ediyor. Bu nokta-i nazardan hayat; kâinatı, rububiyet ve 

icad cihetinde inkısam ve tecezzi kabul etmez bir küll hükmüne, belki iştiraki 

 

45-) Lem'alar 339 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesi/Beşinci Remiz: 

 bütün mahlukatın Hâlık'ıdır ve bütün zîhayatları ihya eden Hayy-u Kayyum'dur ve rububiyetinde 

iştiraki mümkün olmayan bir Vâhid-i Ehad'dir.   Şimdilik hayatın hâssalarından 

 

46-) Lem'alar 341 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Altıncı Nüktesi/Birinci Şua: 

 yoktur, şeriki olmaz. Evet bütün kâinatı bütün şuunatıyla ve keyfiyatıyla kabza-i rububiyetinde 

tutup, bir hane ve bir saray hükmünde kemal-i intizam ile tedbir ve idare ve 

 



47-) Lem'alar 343 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Altıncı Nüktesi/Birinci Şua: 

 icadatı ve bir maye-i masnuatı ve bir mezraa-i hububatı olan "esîr" maddesini, cilve-i rububiyetine 

âyinedarlık ettiği için masdar ve fâil tevehhüm etmişler. Bu acib cehalet, hadsiz 

 

48-) Lem'alar 349 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Altıncı Nüktesi/Dördüncü Şua: 

 mukaddese" "iftihar-ı kudsî" ve "lezzet-i mukaddese" gibi isimlerle işaret edilen maânî-i 

rububiyettir ki, bu daimî faaliyeti ve mütemadi hallakıyeti iktiza eder.   Hem meselâ bir 

 

49-) Lem'alar 350 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Altıncı Nüktesi/Dördüncü Şua: 

 neticeleri vermekten gelen iftihar-ı kudsî ve memnuniyet-i mukaddese gibi manaları ve 

rububiyetin bu nev'inden olan ulvî şuunatı; elbette ve herhalde bu faaliyet-i daimeyi istilzam 

 

50-) Lem'alar 350 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Altıncı Nüktesi/Dördüncü Şua: 

 faaliyet-i daime ve hallakıyet-i Rabbaniyeden neş'et eden maânî-i kudsiyenin ve rububiyet-i 

İlahiyenin ne kadar ehemmiyetli oldukları anlaşılır. #351   Mühim bir suale kat'î 

 

51-) Lem'alar 358 : Münacat 

 semaviye yoktur ki; sükûtuyla, gürültüsüz vazife görerek direksiz durmalarıyla, senin rububiyetine 

ve vahdetine şehadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki; mevzun 

 

52-) Lem'alar 358 : Münacat 

 lâmbalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermek cihetiyle, senin rububiyetinin 

haşmetine ve herşeyi icad eden kudretinin azametine zahir delalet.. ve hadsiz 

 

53-) Lem'alar 359 : Münacat 

 gürültüsüyle gökleri çınlatan ra'dat dahi, lisan-ı kal ile konuşarak seni takdis edip, rububiyetine 

şehadet eder. Hem zîhayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en 

 

54-) Lem'alar 360 : Münacat 

 koca fezayı mahşer-i acaib yapan ve bazı günlerde birkaç defa doldurup boşaltan rububiyetinin 

haşmetine.. ve o geniş cevvi, yazar değiştirir bir levha gibi ve sıkar ve onunla 

 

55-) Lem'alar 361 : Münacat 

 ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet 

isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde, bedahet derecesinde senin vahdetine 

 

56-) Lem'alar 362 : Münacat 

 dörtyüz bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatları muntazaman verilmesiyle, Senin rububiyetinin 

haşmetine ve kudretinin herşeye yetişmesine delalet eder; öyle de hadsiz bütün 

 

57-) Lem'alar 362 : Münacat 

 muvakkat meşherde; bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet, 

bu hadsiz hitabat-ı Sübhaniye ve bu gayetsiz ihsanat-ı İlahiye, elbette ve herhalde 

 

58-) Lem'alar 362 : Münacat 

 idare olunuyorlar ve müsahhardırlar. Ve zemin yüzünde faaliyeti müşahede edilen bir rububiyet, 

öyle ihata ve şümul gösteriyor.. ve onun idaresi ve tedbiri ve terbiyesi öyle 

 



59-) Lem'alar 362 : Münacat 

 etmeyen bir küll ve inkısamı imkânsız bulunan bir küllî hükmünde bir tasarruf, bir rububiyet 

olduğunu bildiriyor. Hem zemin bütün sekenesiyle beraber, lisan-ı kalden daha zahir 

 

60-) Lem'alar 363 : Münacat 

 Vücud olduğuna mevcudatı adedince işaretler ederek şehadet eder. Ve senin saltanat-ı 

rububiyetinin haşmetine ve herşeye muhit olan kudretinin azametine pek zahir delalet ettikleri 

 

61-) Lem'alar 365 : Münacat 

 olmadan, sair neviler ile beraber karışık iken, karıştırmaksızın icadları; Senin rububiyetinin 

haşmetine ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen kudretinin azametine delalet eder 

 

62-) Lem'alar 365 : Münacat 

 hikmetinin bütün eşyaya şümulüne ve ilâçların ihzaratı ve madenî maddelerin iddiharatıyla 

rububiyetinin rahîmane ve kerimane olan tedabirinin mehasinine ve inayetinin ihtiyatlı letaifine 

 

63-) Lem'alar 365 : Münacat 

 kadar Kerim ve misafirperver ve bu kadar Hakîm ve şefkatperver ve bu kadar Kadîr ve 

rububiyetperver bir Sâni'in, elbette ve herhalde, çok sevdiği o misafirleri için, ebedî bir 

 

64-) Lem'alar 366 : Münacat 

 tarzda iaşe ve idareleri; şaşırmayarak, karıştırmayarak mükemmel yapılmasıyla, senin 

rububiyetinin vahdaniyetteki haşmetine.. ve bir baharı, bir çiçek kadar kolay icad eden kudretinin 

 

65-) Lem'alar 368 : Münacat 

 teçhiz ve talimat ve itaat ve müsahhariyetle ve en küçükten tâ en büyüğe kadar, rububiyetin 

emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin derece-i haşmetine; ve gayet 

 

66-) Lem'alar 368 : Münacat 

 en küçükten tâ en büyüğe kadar, rububiyetin emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin 

derece-i haşmetine; ve gayet çoklukla beraber gayet kıymetli ve gayet mükemmel 

 

67-) Lem'alar 370 : Münacat 

 bulunacağı rivayet-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet 

öyle iktiza ederler.   Ey Kadîr-i Kayyum! Bütün zîhayat, zîruh, zîşuur; senin mülkünde 

 

68-) Lem'alar 370 : Münacat 

 kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirinle ve rahmet ve hikmetinle, rububiyetinin 

emirlerine teshir ve fıtrî vazifelerle tavzif edilmişler. Ve bir kısmı, insanın 

 

69-) Lem'alar 371 : Münacat 

 ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyetinin 

derece-i haşmetini.. ve gözümüz önünde hadsiz muhtelif eşyayı birden icad eden 

 

70-) Lem'alar 372 : Münacat 

 ve cemalin gibi kudsî sıfatlarına ve şe'nlerine ve izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden 

ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmelyakîn itikadlarıyla, saadet-i ebediyeyi 

 



71-) Lem'alar 372 : Münacat 

 dostlarını ve bu kadar va'dlerini ve bu kadar sıfât ve şuunatını tekzib edip, saltanat-ı rububiyetinin 

kat'î mukteziyatını; ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini 

 

72-) Lem'alar 373 : Münacat 

 izzet-i celaline #373 dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini 

müteessir eden ehl-i dalalet ve ehl-i küfrü, haşrin inkârında tasdik etmekten 

 

73-) Lem'alar 407 : Fihrist 

 hikmetine zıd olan netice-i hilkati ve semere-i kâinatı abesiyete çeviren ve hikmet-i rububiyetini 

inkâr ettirecek bir tarz olan mahlukatın ibadetlerini ve bilhâssa insanın şükür 

 

Şualar’da 129 yerde geçmektedir 

 

1-) Şualar 6 : İkinci Şua/İhtar 

 kasem-i Muhammedî'nin (A.S.M.) ifade ettiği gayet muazzam ve muhit bir tevhid-i rububiyettir. 

Ve bu tevhidin isbatına dair yüz belki bin bahir bürhanlar, Siracünnur olan 

 

2-) Şualar 9 : İkinci Şua/Birinci Makam'ın Birinci Meyvesi 

 Hem kelime-i tevhidde azamet-i kibriya ve celal-i Sübhanî ve saltanat-ı mutlaka-i rububiyet-i 

Samedaniye tahakkuk etmesi içindir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman 

 

3-) Şualar 11 : İkinci Şua/Birinci Makam'ın Birinci Meyvesi 

 olarak, ihsanat-ı hususiyesi ve imdadat-ı hâssası ve doğrudan doğruya herşeye karşı rububiyet-i 

hususiyesi ve herşeyin tedbirini bizzât kendisi görmesi ve herşeyin derdini bizzât 

 

4-) Şualar 14 : İkinci Şua/Tevhidin İkinci Meyvesi 

 yüksek bir netice-i hilkatidir. Hem kâinattaki hadsiz faaliyeti iktiza eden tezahür-ü rububiyete ve 

tebarüz-ü kemalât-ı İlahiyeye (Yirmidördüncü Mektub'da beyan edildiği gibi 

 

5-) Şualar 17 : İkinci Şua/Üçüncü Meyve 

 gelip, âlem-i şehadette vazifedarane bir seyerandır, bir cevelandır. Ve cemal-i rububiyetin 

hikmetdarane bir tezahüratıdır ve mevcudatın hüsn-ü sermedîye karşı bir âyinedarlığıdır 

 

6-) Şualar 18 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 

 yapılıyor, icad ediliyor.   Evet bir hads-i kat'î ile bu eserlerden o Sâni'in hem rububiyet-i âmme 

derecesinde hâkimiyeti ve âmiriyeti, hem ceberutiyet-i mutlaka derecesinde 

 

7-) Şualar 19 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 

 iştiraki reddedip kabul etmezse; elbette acizden münezzeh #19 bir Kadir-i Mutlak'ta, rububiyet 

suretindeki hâkimiyet, hiçbir cihetle iştiraki ve müdahale-i gayrı kabul etmez 

 

8-) Şualar 19 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 

 başkasına hakikî minnetdar olmak ve başkasına perestişkârane medh ü sena etmek, rububiyetin 

azametine dokunur ve uluhiyetin kibriyasına ilişir ve mabudiyet-i mutlakanın 

 

9-) Şualar 20 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 



 girmek için istilâ etmek ister, başka kuvvetleri dağıtır. Öyle de, herbir fiil-i rububiyet ve herbir 

cilve-i esma-i Uluhiyet, o derece fevkalâde kuvvetleri, eserlerinde görünüyor 

 

10-) Şualar 21 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 

 hâfızalarını başka kuvvetlere hiçbir cihetle kaptırmaz ve kaptırmakla saltanat-ı rububiyetini kırmaz 

ve kırmakla mabudiyetini bozmaz.   Hem daire-i mümkinatın ve kesretin 

 

11-) Şualar 21 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 

 bulunan cüz'iyatta, belki o cüz'iyatın cüz'iyat-ı ahvalinde ve keyfiyatında makasıd-ı rububiyet 

temerküz ettiğinden, hem de mabudiyete uzanan ve mabuda bakan minnetdarlıkların 

 

12-) Şualar 22 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 

 semerat, iki cihetle tevhide ve vahdete işaret ve şehadet ederler:    Birincisi: Rububiyetin kâinattaki 

maksadları onlarda tecemmu' ve gayeleri onlarda temerküz ve ekser 

 

13-) Şualar 22 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 

 mahiyetindeki neticelik ve meyvelik cihetiyle, doğrudan doğruya bütün kâinatı kabza-i 

rububiyetinde tutan zâta bakar ve vahdetine şehadet eder.     Vahdaniyetin ikinci muktezisi 

 

14-) Şualar 27 : İkinci Şua/İkinci Makam/Tevhidin üçüncü muktezisi: 

 kâinat mecmuası, halk ve icad cihetinde tecezzi kabul etmez bir külldür ve tedbir ve rububiyet 

cihetinde inkısamı imkânsız bir küllîdir.   Bu üçüncü muktezi Siracünnur'un çok 

 

15-) Şualar 31 : İkinci Şua/Üçüncü Makam/İkinci Alâmet ve Hüccet 

 rahmetinden ve ihsanat-ı hususiyesinden gelir. Ve musibet ve şerler ise, saltanat-ı rububiyetin 

âdetullah namı altında ve küllî iradelerin mümessilleri olan umumî ve küllî kanunlarının 

 

16-) Şualar 36 : İkinci Şua/Hâtime 

, dal ve budak gibi en cüz'î bir şeye yüz hikmetleri ve meyveleri takan ve kendi rububiyetini 

fevkalâde hikmetleriyle ve umumî rahmaniyetiyle tanıttırıp, sevdiren bir Hâlık-ı 

 

17-) Şualar 36 : İkinci Şua/Hâtime 

 dâr-ı saadet, bir menzil-i beka açmayıp, bütün hikmetlerini ve rahmetlerini hattâ rububiyetini ve 

kemalâtını inkâr etsin ve ettirsin ve çok sevdiği bütün mahbub mahluklarını 

 

18-) Şualar 39 : İkinci Şua/Hâtime/Uzunca bir haşiye: 

 ihsanatıyla zîhayatları mesrur ve memnun etmekle minnetdarlıklarını ve şükürlerini rububiyetine 

mühim bir medar yapmak için koca kâinatı enva'ıyla, erkânıyla, zîhayata müsahhar 

 

19-) Şualar 42 : Üçüncü Şua/Mukaddime 

 İmaniye; vücub-u vücuda ve vahdaniyete delalet ettiği gibi, hem delail-i kat'iyye ile rububiyetin 

ihatasına ve kudretinin azametine delalet eder. Hem hâkimiyetinin ihatasına ve 

 

20-) Şualar 43 : Üçüncü Şua/Münacat 

 [Bu Risale-i Münacat, hem vücub-u vücud, hem vahdet, hem ehadiyet, hem haşmet-i rububiyet, 

hem azamet-i kudret, hem vüs'at-i rahmet, hem umumiyet-i hâkimiyet, hem ihata-i 

 

21-) Şualar 43 : Üçüncü Şua/Münacat 



 semaviye yoktur ki; sükûtuyla gürültüsüz vazife görerek direksiz durmalarıyla, senin rububiyetine 

ve vahdetine şehadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki; mevzun 

 

22-) Şualar 44 : Üçüncü Şua/Münacat 

 lâmbalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermek cihetiyle, senin rububiyetinin 

haşmetine ve herşeyi icad eden kudretinin azametine zahir delalet.. ve hadsiz 

 

23-) Şualar 45 : Üçüncü Şua/Münacat 

 gürültüsüyle gökleri çınlatan ra'dat dahi, lisan-ı kal ile konuşarak seni takdis edip, rububiyetine 

şehadet eder. Hem zîhayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en 

 

24-) Şualar 45 : Üçüncü Şua/Münacat 

 koca fezayı mahşer-i acaib yapan ve bazı günlerde birkaç defa doldurup boşaltan rububiyetinin 

haşmetine ve o geniş cevvi, yazar değiştirir bir levha gibi ve sıkar ve onunla 

 

25-) Şualar 47 : Üçüncü Şua/Münacat 

 ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet 

isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde, bedahet derecesinde senin vahdetine 

 

26-) Şualar 47 : Üçüncü Şua/Münacat 

 dörtyüz bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatları muntazaman verilmesiyle, senin rububiyetinin 

haşmetine ve kudretinin herşeye yetişmesine delalet eder; öyle de: Hadsiz bütün 

 

27-) Şualar 47 : Üçüncü Şua/Münacat 

 muvakkat meşherde; bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet, 

bu hadsiz hitabat-ı Sübhaniye ve bu gayetsiz ihsanat-ı İlahiye, elbette ve herhalde 

 

28-) Şualar 48 : Üçüncü Şua/Münacat 

 idare olunuyorlar ve müsahhardırlar. Ve zemin yüzünde faaliyeti müşahede edilen bir rububiyet, 

öyle ihata ve şümul gösteriyor ve onun idaresi ve tedbiri ve terbiyesi öyle mükemmel 

 

29-) Şualar 48 : Üçüncü Şua/Münacat 

 etmeyen bir küll ve inkısamı imkânsız bulunan bir küllî hükmünde bir tasarruf, bir rububiyet 

olduğunu bildiriyor. Hem zemin bütün sekenesiyle beraber, lisan-ı kalden daha zahir 

 

30-) Şualar 49 : Üçüncü Şua/Münacat 

 Vücud olduğuna mevcudatı adedince işaretler ederek şehadet eder. Ve senin saltanat-ı 

rububiyetinin haşmetine ve herşeye muhit olan kudretinin azametine pek zahir delalet ettikleri 

 

31-) Şualar 50 : Üçüncü Şua/Münacat 

 olmadan, sair neviler ile beraber karışık iken, karıştırmaksızın icadları; senin rububiyetinin 

haşmetine ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen kudretinin azametine delalet eder 

 

32-) Şualar 50 : Üçüncü Şua/Münacat 

 hikmetinin bütün eşyaya şümulüne ve ilâçların ihzaratı ve madenî maddelerin iddiharatıyla 

rububiyetinin rahîmane ve kerimane olan tedabirinin mehasinine ve inayetinin ihtiyatlı letaifine 

 

33-) Şualar 51 : Üçüncü Şua/Münacat 



 kadar kerim ve misafirperver ve bu kadar hakîm ve şefkatperver ve bu kadar kadîr ve 

rububiyetperver bir Sâni'in, elbette ve herhalde, çok sevdiği o misafirleri için, ebedî bir 

 

34-) Şualar 51 : Üçüncü Şua/Münacat 

 tarzda iaşe ve idareleri; şaşırmayarak, karıştırmayarak mükemmel yapılmasıyla, senin 

rububiyetinin vahdaniyetteki haşmetine ve bir baharı bir çiçek kadar kolay icad eden kudretinin 

 

35-) Şualar 54 : Üçüncü Şua/Münacat 

 teçhiz ve talimat ve itaat ve müsahhariyetle ve en küçükten tâ en büyüğe kadar, #54 rububiyetin 

emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin derece-i haşmetine ve gayet 

 

36-) Şualar 54 : Üçüncü Şua/Münacat 

 küçükten tâ en büyüğe kadar, #54 rububiyetin emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin 

derece-i haşmetine ve gayet çoklukla beraber gayet kıymetli ve gayet mükemmel 

 

37-) Şualar 55 : Üçüncü Şua/Münacat 

 bulunacağı rivayat-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet 

öyle iktiza ediyorlar.    Ey Kadîr-i Kayyum! Bütün zîhayat, zîruh, zîşuur senin 

 

38-) Şualar 55 : Üçüncü Şua/Münacat 

 kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirinle ve rahmet ve hikmetinle, rububiyetinin 

emirlerine teshir ve fıtrî vazifelerle tavzif edilmişler. Ve bir kısmı, insanın 

 

39-) Şualar 56 : Üçüncü Şua/Münacat 

 ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyetinin 

derece-i haşmetini.. ve gözümüz önünde hadsiz muhtelif eşyayı birden icad eden 

 

40-) Şualar 57 : Üçüncü Şua/Münacat 

 ve cemalin gibi kudsî sıfatlarına ve şe'nlerine ve izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden 

ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmelyakîn itikadlarıyla, saadet-i ebediyeyi 

 

41-) Şualar 58 : Üçüncü Şua/Münacat 

 ve bu kadar va'dlerini ve bu kadar sıfât ve şuunatını #58 tekzib edip, saltanat-ı rububiyetinin kat'î 

mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini 

 

42-) Şualar 58 : Üçüncü Şua/Münacat 

 dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini 

müteessir eden ehl-i dalalet ve ehl-i küfrü, haşrin inkârında tasdik etmekten 

 

43-) Şualar 67 : Dördüncü Şua/Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: 

 vahdetini ve ehadiyetini bize gösterir ve böyle hadsiz mu'cizatı ibraz eden bir fiil-i rububiyete ve 

bir tasarruf-u Hallakıyete müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye 

 

44-) Şualar 67 : Dördüncü Şua/Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: 

 masnuatına bir mu'cize-i azhar ve nimetlerinin her nev'ine talib bir müşteri ve medar ve 

rububiyetinin kanunlarına ve icraat tellerine santral gibi bir mazhar ve hikmet ve rahmet 

 

45-) Şualar 68 : Dördüncü Şua/Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: 



 câmiiyet vermiş ki, ehadiyetine ve samediyetine tam bir âyine ve küllî ve kudsî rububiyetine geniş 

ve küllî bir ubudiyet ile mukabele edebilen bir istidad vermiş.   Ve enbiyalarla 

 

46-) Şualar 68 : Dördüncü Şua/Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: 

 ve insana sâbıkan beyan ettiğimiz gibi hayret verici bu kadar ehemmiyet veren ve rububiyetin 

ehemmiyetli işlerine medar yapan bir Zât-ı Zülcelal Ve'l-ikram olan rabbim var 

 

47-) Şualar 72 : Dördüncü Şua/Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye:/İkinci Mes'ele: 

 lisan-ı hal ve lisan-ı kal ve lisan-ı #72 ubudiyet ile Hayy-u Kayyum'un mehasin-i rububiyetini 

izhar etmektir. İşte bunlar gibi hayatın yüksek hukukları uzun zaman istemediği 

 

48-) Şualar 106 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/birinci basamak 

 gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür-ü rububiyet ve o 

rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif 

 

49-) Şualar 106 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/birinci basamak 

 sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür-ü rububiyet ve o rububiyet faaliyeti 

içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkeb 

 

50-) Şualar 108 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ikinci mertebe 

 ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkâr ve ihsanperver ve gayet keremkâr ve rububiyetperver 

bir hâkim-i müdebbirin tedbiriyle rüzgâra biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini 

 

51-) Şualar 124 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ondördüncü ve onbeşinci mertebeler 

 konuşmalarını bilen, elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi, 

rububiyetin muktezasıdır.    İkincisi: Kendini tanıttırmak için kâinatı, bu kadar hadsiz 

 

52-) Şualar 125 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ondördüncü ve onbeşinci mertebeler 

 gibi, bir nevi konuşması hükmünde olan ilhamî kaviller ile de imdada yetişmesi, rububiyetin 

lâzımıdır.    Dördüncüsü: Çok âciz ve çok zaîf ve çok fakir ve çok ihtiyaçlı 

 

53-) Şualar 126 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ondördüncü ve onbeşinci mertebeler 

 kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i uluhiyetin ve rahmet-i rububiyetin 

zarurî ve vâcib bir muktezasıdır diye anladı.   Sonra ilhamın şehadetine baktı 

 

54-) Şualar 131 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/onaltıncı mertebe 

 tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbanî it'amlar ve ziyafetler ile, kendi rububiyetine karşı 

minnetdarane ve müteşekkirane ve perestişkârane ibadet ettirmek ve mevsimlerin 

 

55-) Şualar 143 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/onsekizinci mertebe 

 bütün kâinatı bir saray gibi idare eden bir Rabb-ül Âlemîn'in umumî ve rahîmane rububiyetini 

gösteriyorlar.   Evet camid ve şuursuz ve şefkatsiz olan ve birbirine şefkatkârane 

 

56-) Şualar 145 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ondokuzuncu mertebe 

 görünmesi ve o her cihetle hikmet-medar #145 faaliyet hakikatının içinde tezahür-ü rububiyet 

hakikatının bilbedahe hissedilmesi ve o her cihetle rahmet-feşan tezahür-ü rububiyet 

 

57-) Şualar 145 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ondokuzuncu mertebe 



 rububiyet hakikatının bilbedahe hissedilmesi ve o her cihetle rahmet-feşan tezahür-ü rububiyet 

hakikatının içinde, tebarüz-ü uluhiyet hakikatı bizzarure bilinmiş olmasıdır.  

 

58-) Şualar 146 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ondokuzuncu mertebe 

 kemaline bedahetle şehadet ederler.   İşte faaliyet hakikatı içinde tezahür eden rububiyet hakikatı; 

ilim ve hikmetle halk ve icad ve sun' ve ibda', nizam ve mizan ile takdir 

 

59-) Şualar 146 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ondokuzuncu mertebe 

 ihsan gibi şuunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür-ü rububiyet hakikatı 

içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikatı dahi 

 

60-) Şualar 151 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/İkinci Hakikat: 

 müşrikleri Cehennem ile tehdid etmesi, bu cihettendir. #151     İkinci Hakikat: "Rububiyet-i 

mutlaka"dır.    Evet bütün kâinatta hususan zîhayatlarda ve bilhâssa terbiye 

 

61-) Şualar 151 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/İkinci Hakikat: 

 hakîmane, rahîmane bir dest-i gaybî tarafından olan bir tasarruf-u âmm elbette bir rububiyet-i 

mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat'îdir. Madem 

 

62-) Şualar 151 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/İkinci Hakikat: 

 mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat'îdir. Madem bir rububiyet-i 

mutlaka vardır, elbette şirk ve iştiraki kabul etmez. Çünki o rububiyetin kendi 

 

63-) Şualar 151 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/İkinci Hakikat: 

 Madem bir rububiyet-i mutlaka vardır, elbette şirk ve iştiraki kabul etmez. Çünki o rububiyetin 

kendi cemalini izhar ve kemalâtını ilân ve kıymetli san'atlarını teşhir ve gizli 

 

64-) Şualar 151 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/İkinci Hakikat: 

 gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından ve bu vaziyet rububiyetin 

mahiyetine bütün bütün muhalif ve adavet olduğundan, elbette böyle bir rububiyet-i 

 

65-) Şualar 151 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/İkinci Hakikat: 

 rububiyetin mahiyetine bütün bütün muhalif ve adavet olduğundan, elbette böyle bir rububiyet-i 

mutlaka, hiç bir cihetle şirke müsaade etmez. Kur'anın kesretli takdisatı ve 

 

66-) Şualar 153 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/Dördüncü Hakikat: 

 yaparsa; elbette bütün kâinatın mâliki olan bir Kadîr-i Mutlak'ın hakikî ve küllî rububiyetine ve 

uluhiyetine medar olan kendi hâkimiyet-i kudsiyesine başkasını teşrik etmesi 

 

67-) Şualar 161 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Ef'al ve âsâr menzili/Dördüncü Hakikat: 

 derecesinde tevhidi ilân ve sâni'lerinin vâhid olduğunu isbat etmek ve kâinatın rububiyet cihetinde, 

tecezzi ve inkısam kabul etmez bir küll ve küllî hükmünde bulunduğunu 

 

68-) Şualar 171 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Üçüncü menzil/Üçüncü Hakikat: 

 karıştırmadan ve hiçbirini unutmadan, umulmadık yerlerden vakti-vaktine vermekle kemal-i 

rububiyet ve hâkimiyet ve hikmet içinde vahdaniyetini ve ehadiyetini ve ferdiyetini ve nihayetsiz 

 



69-) Şualar 174 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Üçüncü menzil/Dördüncü Hakikat olan Otuzüçüncü 

Mertebe: 

 bir hikmeti olan daimî ve küllî bir teşekkür ve minnetdarlık ve perestişlik ile rububiyetine ve 

sevdirmesine karşı mukabele ettiriyor.   Meselâ: Çok geniş olan memleket-i 

 

70-) Şualar 174 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Üçüncü menzil/Dördüncü Hakikat olan Otuzüçüncü 

Mertebe: 

 koşturmakla tahrik ederek tenbellikten ve ataletten kurtarıp gezdirmesi, şuunat-ı rububiyetin bir 

hikmetidir. Eğer bu hikmet gibi mühim hikmetler olmasa idi, ağaçların erzakını 

 

71-) Şualar 186 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 

 iktiza eden kudsî sıfatlarına ve şe'nlerine ve senin izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine 

itimaden, hem âhiretin izlerini ve tereşşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına 

 

72-) Şualar 186 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 

 va'dlerini ve bu kadar sıfât ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzib etmek ve saltanat-ı rububiyetinin 

kat'î mukteziyatını tekzib edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni 

 

73-) Şualar 186 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 

 dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini 

müteessir eden ehl-i dalaleti ve ehl-i küfrü haşrin inkârında, onları tasdik 

 

74-) Şualar 187 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 

 Vücud'un vücuduna ve vahdetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler, dolayısıyla rububiyetin 

ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dâr-ı saadetin ve âlem-i bekanın 

 

75-) Şualar 187 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 

 Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem 

rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şe'nleri lüzum derecesinde 

 

76-) Şualar 187 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 

 vardır. Ve madem bu kâinatta ve zîhayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet-i 

mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin haşmetini sukuttan ve hikmetini 

 

77-) Şualar 187 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 

 haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet-i mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin 

haşmetini sukuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden kurtaran, ebedî 

 

78-) Şualar 189 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 

 gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş. Öyle de, nev'-i insandan dahi makasıd-ı 

rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile ona sevdiren hakikî insanlar 

 

79-) Şualar 210 : Onbirinci Şua/Yedinci Mes'ele 

 saltanata itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Elbette rububiyet-i 

mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin, o saltanata iman ile intisab 

 

80-) Şualar 213 : Onbirinci Şua/Yedinci Mes'ele 



 hikmet-i şamile ve bir inayet-i daime müşahede ediyoruz ve dehşetli bir saltanat-ı rububiyet ve 

dikkatli bir adalet-i âliye ve izzetli icraat-ı celaliyenin âsârını ve cilvelerini 

 

81-) Şualar 214 : Onbirinci Şua/Yedinci Mes'ele 

 borusuyla aynı vaziyeti göstermesiyle nihayetsiz azameti anlaşılan bir saltanat-ı rububiyet; elbette 

ve elbette ve her halde ve hiç şübhe getirmez ki, -Onuncu Söz'de isbatına 

 

82-) Şualar 214 : Onbirinci Şua/Yedinci Mes'ele 

 sermediye sukut etmesi ve haşrin gelmemesiyle bütün haşmeti kaybolması ve kemalât-ı rububiyeti 

acz ve kusur ile lekedar olması, hiçbir cihet-i imkânı yok; hiçbir akıl ihtimal 

 

83-) Şualar 214 : Onbirinci Şua/Yedinci Mes'ele 

 ile -hâşâ- aczini ve cehlini göstermek, ne kadar o haşmet-i saltanata ve o kemal-i rububiyete zıddır, 

her zîşuur anlar. Bunlara kıyasen, inayet ve adaleti tatbik eyle. #21 

 

84-) Şualar 230 : Onbirinci Şua/Sekizinci Mes'elenin Bir Hülâsası 

 tecavüz ve kâinatın gaye-i hilkati ve bir sebeb-i vücudu ve bekası olan tezahür-ü rububiyet-i 

İlahiyeye karşı ubudiyetlerle mukabelelerini ve âyinedarlıklarını tekzib ile 

 

85-) Şualar 231 : Onbirinci Şua/Sekizinci Mes'elenin Bir Hülâsası 

 celaline şiddetle dokunuyor. Ve azamet-i kudretine inkâr ile dokunduruyor. Ve kemal-i 

rububiyetine tecavüzüyle ilişiyor. Elbette Cehennem'in pek çok vazifeler için pek çok esbab-ı 

 

86-) Şualar 233 : Onbirinci Şua/Sekizinci Mes'elenin Bir Hülâsası 

 sahabeleriyle söylediği ve emrettiği "Allahü Ekber" kelâmının bir nevi aks-i sadâsı olarak 

rububiyet-i İlahiyenin "Rabb-ül Ardı ve Rabb-ül Âlemîn" azamet-i ünvanıyla küllî tecellisine 

 

87-) Şualar 238 : Onbirinci Şua/Dokuzuncu Mes'ele 

 ubudiyetkârane bir resm-i küşada ve seyahata getiren ezelî ve bâki bir saltanat-ı rububiyet ve ebedî 

ve daimî bir hâkimiyet-i uluhiyet, hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul 

 

88-) Şualar 238 : Onbirinci Şua/Dokuzuncu Mes'ele 

 mazharı olan dâr-ı âhiret olmasın? Bin defa hâşâ!   Demek Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı rububiyeti ve 

-Yedinci Mes'ele'de beyan edildiği gibi- ekser isimleri ve vücub-u vücudunun 

 

89-) Şualar 238 : Onbirinci Şua/Dokuzuncu Mes'ele 

 vermesin? Hâşâ, yüzbin hâşâ!   Hem cemal-i rahmetini ve hüsn-ü şefkatini ve kemal-i rububiyetini 

zîşuurlara göstermek ve onları şükre ve hamde sevketmek için bu kâinatı öyle 

 

90-) Şualar 240 : Onbirinci Şua/Dokuzuncu Mes'ele 

 birisini ve keyfiyeten ve insaniyeten yarısını arkasına alıp o Hâlık'ın bütün tezahür-ü rububiyetine 

geniş ve küllî bir ubudiyetle mukabele eden ve bütün makasıd-ı İlahiyesine karşı 

 

91-) Şualar 241 : Onbirinci Şua/Dokuzuncu Mes'ele 

 onlara münasib ahaliyi yaratıp, o semavî saraylarda iskân etmesin ve saltanat-ı rububiyetini en 

büyük memleketinde hademesiz, haşmetsiz, memursuz, elçisiz, yaversiz, nâzırsız 

 

92-) Şualar 241 : Onbirinci Şua/Dokuzuncu Mes'ele 



 saltanatında her ameli ve her hâdiseyi müteaddid fotoğraflarla alarak muhafaza eden ve 

rububiyetin en ehemmiyetli bir esası olan adalet, hikmet ve rahmetin tecellileri ve tahakkukları 

 

93-) Şualar 244 : Onbirinci Şua/Onuncu Mes'ele 

 şakirdleridir diye hissettim.   Evet Kur'anın hitabı, evvela Mütekellim-i Ezelî'nin rububiyet-i 

âmmesinin geniş makamından, hem nev'-i beşer, belki kâinat namına muhatab olan 

 

94-) Şualar 244 : Onbirinci Şua/Onuncu Mes'ele 

 hem dünya ve âhiretin ve arz ve semavatın ve ezel ve ebedin ve Hâlık-ı Kâinat'ın rububiyetine ve 

bütün mahlukatın tedbirine dair kavanin-i İlahiyenin gayet yüksek ve ihatalı 

 

95-) Şualar 246 : Onbirinci Şua/Onuncu Mes'ele 

 peygamberlerin necatlarını ve kavimlerinin azablarını, kâinatın netice-i hilkati hesabına ve 

rububiyet-i âmmenin namına o binler hakikat kuvvetinde olan âyeti tekrar ederek, izzet-i 

 

96-) Şualar 247 : Onbirinci Şua/Onuncu Mes'ele 

 tevhid gibi kâinatça en büyük hakikat ve #247 tesbih ve takdis gibi, mahlukatın rububiyete karşı üç 

muazzam vazifesinden en ehemmiyetli vazifesi ve şekavet-i ebediyeden 

 

97-) Şualar 249 : Onbirinci Şua/Onuncu Mes'ele 

 şeriat ve hikmet ve irşad gibi, çok kitabları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyet-i 

İlahiyenin herşeye ihatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle 

 

98-) Şualar 261 : Onbirinci Şua/Onbirinci Mes'ele 

 bunun gibi bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin 

perdeleridir. Tâ güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde kudret-i 

 

99-) Şualar 263 : Onbirinci Şua/Onbirinci Mes'ele 

 her nevide, kendini tanıttırmak ve sevdirmek içinde merhametkârane bir haşmet-i rububiyet, 

elbette o haşmete, o merhamete, o tanıttırmaya, o sevdirmeye karşı şükür ve takdis 

 

100-) Şualar 263 : Onbirinci Şua/Onbirinci Mes'ele 

 azîme-i kâinat hesabına o vazifeyi, ancak hadsiz melekler görebilir ve o saltanat-ı rububiyetin her 

tarafta, serada süreyyada, zeminin temelinde, dışında hakîmane ve haşmetkârane 

 

101-) Şualar 264 : Onbirinci Şua/Onbirinci Mes'ele 

 mahiyette olarak bulunmaları ve vücudları ve ruhların bekaları, saltanat ve haşmet-i rububiyetin 

muktezasıdır. Onların ve herbirinin mahsus taifelerinin vücudları, kâinatta güneş 

 

102-) Şualar 264 : Onbirinci Şua/Onbirinci Mes'ele 

 seyyar yıldızlara binip feza-yı kâinatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet-i rububiyete karşı 

tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini âleme ilân ediyorlar. Evet zaman-ı Âdem'den 

 

103-) Şualar 264 : Onbirinci Şua/Onbirinci Mes'ele 

 isim, aynı hikmet, aynı san'at bulunmasıyla Hâlık'ın vahdet ve tasarrufu ve icad ve rububiyeti ve 

hallakıyet ve kudsiyeti, cüz'î-küllî herbir masnu'un hal dili ile ilân ediliyor 

 

104-) Şualar 584 : Beşinci Şua/Beşinci Şua'ın İkinci Makamı ve Mes'eleleri/Beşinci Mes'ele: 



 maddiyyun mezhebinin başına geçen o eşhas, kuvvetleri nisbetinde kendilerinde bir nevi rububiyet 

tahayyül ederler ve raiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkârane 

 

105-) Şualar 600 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Yirminci Mektub'un hülâsat-ül hülâsas 

 ilâ âhir.. âyet-i ekberidir. Yani: Eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsa 

idiler, intizam-ı kâinat bozulacaktı. Halbuki küçücük sineğin kanadından 

 

106-) Şualar 604 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Yirminci Mektub'un hülâsat-ül hülâsas 

 şeyin anahtarı onun elindedir"- nihayetsiz geniş ve hadsiz hârikalı bir hüccet-i rububiyet ve 

vahdeti, bütün bütün kör olmayana gösterir. Meselâ hadsiz o hazine ve anbarlardan 

 

107-) Şualar 604 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Yirminci Mektub'un hülâsat-ül hülâsas 

 bir san'ata ve yanlışsız tam mizanlı bir tasarrufa ve zulümsüz tam adaletli bir rububiyete hiç 

mümkün müdür ki; kör kuvvet, sağır tabiat, serseri tesadüf, camid cahil âciz 

 

108-) Şualar 605 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Yirminci Mektub'un hülâsat-ül hülâsas 

 hikmetle kabzasına alan, tasarruf eden; kudreti içinde hikmetini, rahmetini gösteren ve rububiyet-i 

mutlakası içinde mevcudiyetini ve vahdaniyetini güneş ve gündüz gibi bildirip 

 

109-) Şualar 607 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Yirminci Mektub'un hülâsat-ül hülâsas 

 şehadet ederler. #607   Sâlisen: Hiç mümkün müdür ki; kendi kemalâtını ve kudret ve rububiyetini 

izhar etmek için bu kâinatı bütün zerrat ve seyyarat ve ecza ve tabakatıyla 

 

110-) Şualar 609 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 kat'î bir surette bir Mabud-u Mahmud, bir Mün'im-i Rahîm'in mevcudiyetini ve umumî 

rububiyetini güneş gibi gösterir.    İkinci Kelime:   ََربِّ اْلَعالَِمين dir. Bundaki hüccete 

 

111-) Şualar 609 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 satır gibi kalem-i kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir. Bir nihayetsiz rububiyet içinde 

nihayetsiz bir ilim ve hikmet ve ihatalı hadsiz bir rahmet ve dikkat ile 

 

112-) Şualar 609 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 bedenden tâ zemin mahzenine, tâ kâinat heyet-i mecmuasına kadar aynı kanun, aynı rububiyet, 

aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen 

 

113-) Şualar 609 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 kadar aynı kanun, aynı rububiyet, aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti 

tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan, elbette hadsiz bir azaba 

 

114-) Şualar 610 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 yüzer şerler, merhametsizlikler irtikâb edilir ki; bütün bütün hikmete, maslahata, rububiyetteki 

rahmete muhalif düşer. Meselâ: Kar, soğuk, ateş, yağmur gibi nevilerin yüzer 

 

115-) Şualar 611 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 ve akibeti görmeyen hissiyatı, kâinatta cereyan eden rahmaniyet ve hakîmiyet ve rububiyet 

kanunlarına mikyas ve mehenk ve mizan olamaz. Kendi âyinesinin rengine göre görür 

 

116-) Şualar 611 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 



.    Sâniyen: Onuncu Söz'ün âhirinde denildiği gibi; bu kâinat Sâni'inin sermedî rububiyeti, rahmeti, 

hikmeti, ezelî-ebedî cemali, celali, kemali ve nihayetsiz sıfatları 

 

117-) Şualar 613 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 ibadetle ve hal dili ile bir nevi namaz kılıyorlar gibi Mabud-u Zülcelal'in muhit rububiyetine karşı 

çok geniş bir ubudiyetle mukabele için herbiri umumun şehadetlerini ve 

 

118-) Şualar 614 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 diyorlar ve Hâlıkının merhametkârane rububiyetine karşı ubudiyetlerini اِيَّاَك نَْعبُُد َواِيَّاَك نَْستَِعينُ  14

gösteriyorlar; aynen öyle de, birer küçücük kâinat hükmünde 

 

119-) Şualar 614 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 cesedi gibi benim cesedimdeki zerreler ve kuvveler ve duygularım dahi Hâlıkının rububiyetine 

karşı itaat ve ihtiyaçlarının lisan-ı haliyle اِيَّاَك نَْعبُُد َواِيَّاَك ن 

120-) Şualar 614 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 faaliyet ve hallakıyetin intizamla cereyanı içinde merhametkârane, müdebbirane bir rububiyet-i 

mutlaka hadsiz zîhayatların istianelerine ve fiilen ve halen ve kalen istimdadlarına 

 

121-) Şualar 619 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 cüz'î ubudiyet ve dua ve davamızı küllî, geniş bir ubudiyete çevirip, küllî, umumî rububiyete 

mukabele ettirir. Demek uhuvvet-i imaniye ve vahdet-i İslâmiye sırrıyla, her namaz 

 

122-) Şualar 621 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Üçüncü Kısmı/Birinci İşaret: 

 Üçüncü İşaret'te yazılacak. #621     Birinci İşaret: Bu kâinat sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve 

sermedî uluhiyetine ve nihayetsiz ihsanatına küllî bir ubudiyet ve tanıttırmakla 

 

123-) Şualar 631 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Üçüncü Kısmı/İkinci İşaret:/Onbeşinci Şehadet: 

 tasarrufat emriyle, iradesiyle, kuvvetiyle bulunan Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un icraat-ı rububiyeti ve 

ef'al-i Rahmaniyeti cihetinde risalet-i Muhammediyeye (A.S.M.) mukaddes şehadetine 

 

124-) Şualar 632 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Üçüncü Kısmı/İkinci İşaret:/Onbeşinci Şehadet: 

 inayet ve himayet ile her zaman iyileri himaye ve fenaları ve yalancıları tokatlamak, rububiyetinin 

bir âdeti olmasından, ef'al-i Rahmaniyet muktezasıyla bir Kur'an-ı Mu'ciz-ül 

 

125-) Şualar 632 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Üçüncü Kısmı/İkinci İşaret:/Onbeşinci Şehadet: 

 etmesi gayet kat'î bir tarzda sadıkıyetine ve risaletine şehadet ettiği gibi, ef'al-i rububiyet cihetinde 

dahi görüyoruz ki; bu âlemin mutasarrıfı ve müdebbiri, Muhammed'in (A 

 

126-) Şualar 633 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Üçüncü Kısmı/İkinci İşaret:/Onbeşinci Şehadet: 

 sahibi (Celle Celalühü) o şahsiyet-i maneviye-i Muhammediyeyi (A.S.M.) saltanat-ı rububiyetine 

bir yüksek dellâlı ve kâinat tılsımının ve hilkat muammasının bir doğru keşşafı 

 

127-) Şualar 652 : Onbeşinci Şua/Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı 

 ezelîye delalet ve gündüz gibi Kadîr-i Mutlak ve Alîm-i Mutlak'ın hallakıyetine, rububiyetine 

şehadet ederler. Risale-i Nur'daki tafsilâta havale edip bu pek uzun kıssayı 

 

128-) Şualar 677 : Onbeşinci Şua/Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı 



 Rabb-üs Semavati Ve-l Arz ve Müsahhir-üş Şemsi Ve-l Kamer isimleri, rahmet, azamet, rububiyet 

burçlarında güneş gibi tulû' ettiler. O karanlıklı, vahşetli, dehşetli âlemi öyle 

 

129-) Şualar 729 : Sekizinci Şua/Birincisi: 

 ve intizamsız zannedilen temevvücat-ı havaiye, gayet hikmetli ve vazifedar olarak rububiyetin 

tekvinî emirlerini etrafa yetiştirir diye ifade ettiği gibi, Risale-i Zerrat 

 

Mesnevi-i Nuriye’de 47 yerde geçmektedir 

1-) Mesnevi-i Nuriye 10 : Lem'alar 

 Sultan-ı Ezelî'nin memurları vardır amma icraatçıları değillerdir ki, saltanat ve rububiyetinde ortak 

olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellâllıktır ki, kudretin icraatını 

 

2-) Mesnevi-i Nuriye 10 : Lem'alar 

 göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab, ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetin 

haşmetini izhar için vaz'edilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa, kudretin acz 

 

3-) Mesnevi-i Nuriye 15 : Lem'alar/ALTINCI LEM'A: 

 altı ay zarfında, beşerin haşrini temsil eden o sayısız haşir ve neşirlerde görünen rububiyetin o 

tasarruf-u azîminde pek yüksek, büyük ve ince nakışlı bir hâtemi vardır. Mahlukatın 

 

4-) Mesnevi-i Nuriye 17 : Lem'alar/DOKUZUNCU LEM'A: 

 Demek edna bir mahluka yapılan tasarruf-u hakikî ve zaîf bir mevcuda edilen tevcih-i rububiyet, 

âlem ve anasır kabza-i tasarrufunda bulunan Zâta mahsus olduğu gibi, herhangi 

 

5-) Mesnevi-i Nuriye 17 : Lem'alar/DOKUZUNCU LEM'A: 

 gibi, herhangi bir unsurun da tedvir ve tedbiri, bütün hayvanat ve nebatatı kabza-i rububiyetinde 

tutup terbiye eden aynen o Zâta mahsustur. İşte, hâtem-i tevhid dediğimiz budur 

 

6-) Mesnevi-i Nuriye 25 : Reşhalar/ALTINCI REŞHA: 

 ebediyeyi ihbar ve tebşir ediyor. Nihayetsiz rahmeti keşfetmiş, ilân ediyor. Saltanat-ı rububiyetin 

mehasininin dellâlı ve esma-i İlahiyenin gizli definelerinin keşşafıdır.   Evet 

 

7-) Mesnevi-i Nuriye 31 : Reşhalar/ONİKİNCİ REŞHA: 

 insanlar! Bakınız, insan âleminde iki daire ve iki levha vardır:    Birinci daire: Rububiyet 

dairesidir.    İkinci daire: Ubudiyet dairesidir.    Birinci levha: Hüsn-ü san'attır 

 

8-) Mesnevi-i Nuriye 32 : Reşhalar/ONİKİNCİ REŞHA: 

 ile iki levha arasındaki münasebete bakınız ki: Ubudiyet dairesi bütün kuvvetiyle rububiyet dairesi 

hesabına çalışıyor. Tefekkür, teşekkür, istihsan levhası da bütün işaretleriyle 

 

9-) Mesnevi-i Nuriye 32 : Reşhalar/ONİKİNCİ REŞHA: 

 hüsn-ü san'at ve nimet levhasına bakıyor. Bu hakikatı gözün ile gördükten sonra, rububiyet ve 

ubudiyet dairelerinin reisleri arasında en büyük bir münasebetin bulunmamasına 

 

10-) Mesnevi-i Nuriye 32 : Reşhalar/ONİKİNCİ REŞHA: 

 olmamasına ihtimal var mıdır? Öyle ise bilbedahe tahakkuk etti ki; ubudiyet reisi, rububiyetin has 

mahbub ve makbulüdür.   Ey insan! Bu süslü masnuatı enva'-ı mehasinle tezyin 

 



11-) Mesnevi-i Nuriye 37 : Lâsiyyemalar 

 cemale baliğ olan kemal-i hüsn-ü san'at, resullerin delaletiyle olur.   Ve keza rububiyet-i âmme, 

ubudiyet-i külliye ister. Bu da zülcenaheyn resullerin vahdet-i İlahiyeyi 

 

12-) Mesnevi-i Nuriye 40 : Lâsiyyemalar 

 kâinatı getirmemek, bu dünyayı yaratıp öteki dünyayı yaratmamak imkânı yoktur. Çünki 

rububiyetin saltanatı mükâfat ve mücazatı ister.   Ve keza Sâni'-i Âlem'in her şeyi içine 

 

13-) Mesnevi-i Nuriye 40 : Lâsiyyemalar 

 ve ibadetle kendilerini sevdirmeyenler ve şükran ile hürmette bulunmayanlar için rububiyetin 

ebedî karargâhında elbette bir dâr-ı mükâfat ve mücazat olacaktır.   Ve keza 

 

14-) Mesnevi-i Nuriye 40 : Lâsiyyemalar 

 cevablandırılıyor. Böyle eserleri görünen bir adalete bir mahkeme-i kübra lâzımdır ki, rububiyetin 

hâkimiyetiyle hukuk-u ibad muhafaza edilsin. Çünki fâni olan şu dünya menzili 

 

15-) Mesnevi-i Nuriye 43 : Lâsiyyemalar 

 eseri görünüyor. Ve bundan anlaşılıyor ki, bu mevcudatta tasarruf eden Sâni'in azîm rububiyetinde 

hârika bir saltanatı vardır. Halbuki bu dünya menzili tahavvülâta, zevale maruzdur 

 

16-) Mesnevi-i Nuriye 45 : Lâsiyyemalar 

 muhafazasına almıştır. Ve hâkimiyetinin muhafazası için sonsuz bir dikkati vardır. Ve 

rububiyetinde tam bir intizam ve saltanat vardır ki, edna bir hâdiseyi, âdi bir hizmeti yazar 

 

17-) Mesnevi-i Nuriye 45 : Lâsiyyemalar 

 gibi, mahlukatın en eşrefi olan insana da şamildir. Çünki insan Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine ait 

şuunat ve ahvaline şâhiddir. Ve mahlukatın cemaatleri içinde Allah'ın birliğine 

 

18-) Mesnevi-i Nuriye 45 : Lâsiyyemalar 

 tekrar be tekrar va'dinde bulunmuştur. Malûmdur ki, hulf-ül va'd kudretin izzetine, rububiyetin 

merhametine zıddır. Zira va'din hilafını yapmak, cehlin veya aczin alâmetidir 

 

19-) Mesnevi-i Nuriye 46 : Lâsiyyemalar 

 kendi hezeyanına ve ahmaklığına itimad eder.   Ve keza bu âlemde pek ihtişamlı bir rububiyet 

âsârıyla şaşaalı bir saltanatın şuaları görünmektedir. Evet görüyoruz ki: Koca 

 

20-) Mesnevi-i Nuriye 46 : Lâsiyyemalar 

 görüyoruz ki: Koca arz -sekenesiyle beraber- ehlî, zelil, muti bir hayvan gibi o rububiyetin emri 

altında beslenir. Güzde ölmesi, baharda dirilmesi ve bir Mevlevî gibi raks 

 

21-) Mesnevi-i Nuriye 46 : Lâsiyyemalar 

 seyyaratıyla tanzim ve teshiri ve sair vaziyetleri o emre bağlıdır. Halbuki, azametli şu rububiyet-i 

sermediye ve bu saltanat-ı ebediye şöyle zaîf, zâil, muvakkat temeller ve esaslar 

 

22-) Mesnevi-i Nuriye 46 : Lâsiyyemalar 

 mütebeddil, belalı, kederli, fâni dünya üzerine kaim olamaz. Ancak, bu dünya o azametli 

rububiyetin pek azîm ve geniş dairesi içinde insanları tecrübe ve imtihan, kudretin mu'cizelerini 

 



23-) Mesnevi-i Nuriye 48 : Lâsiyyemalar 

 istihrac edilen hakikat şudur ki: Hâlıkımız, şu muvakkat dünya meşherlerinde daimî olan 

rububiyetinin sabit karargâhına bizleri nakledecektir. Ve bu seyyal memleketi sermedî bir 

 

24-) Mesnevi-i Nuriye 62 : Katre/Birinci Bab 

.  ِ
د  َرُسوُل ّللٰاه  da, imanın beş rüknünü tazammun ettiği gibi, sıfat-ı rububiyete de mazhar ve ُمَحمَّ

mir'attır. Bu sırra binaendir ki,  ِ
د  َرُسوُل ّللٰاه  imanın ُمَحمَّ

 

25-) Mesnevi-i Nuriye 63 : Katre/Birinci Bab 

 terazisinde  ُ
 ile karin ve  #63 müvazi olmuştur. Nübüvvet, sıfat-ı rububiyete nâzır ve الَ اِلهَ ااِلَّ ّللٰاه

mazhar olduğundan, umumî bir câmiiyete mâliktir. Velayet ise, hususî 

 

26-) Mesnevi-i Nuriye 105 : Hubab 

 işkallerini def' için, dört şeyin bilinmesi lâzımdır:    Birincisi: Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin 

kemaliyle alâkadar olan her şey Onu tavsif eder. Fakat o şeyin, rububiyetine 

 

27-) Mesnevi-i Nuriye 105 : Hubab 

 Hakk'ın rububiyetinin kemaliyle alâkadar olan her şey Onu tavsif eder. Fakat o şeyin, rububiyetine 

mazhar olduğu münasebetiyle, kemalinin de mahall-i tecellisi olur. Fakat, o 

 

28-) Mesnevi-i Nuriye 107 : Hubab/Zeyl-ül Hubab 

 rahmeti, diğeri nimetidir. Biri kudreti, diğeri hikmetidir. Biri azameti, diğeri rububiyetidir. Biri 

mahluku, diğeri masnuudur. Biri mülkü, diğeri memluküdür. Biri mescidi 

 

29-) Mesnevi-i Nuriye 114 : Hubab/Zeyl-ül Hubab 

 Elcevab: O iştigal, azametine münafî değildir. Bilakis, adem-i iştigali azamet-i rububiyetine bir 

nakîsedir. Meselâ: Şemsin ziyasından bazı şeylerin mahrum ve hariç kalması 

 

30-) Mesnevi-i Nuriye 122 : Habbe 

 bilsin ki: Semavat ve Arz'ın haricine kaçıp kurtulamayan insan, Hâlık-ı Külli Şey'in rububiyetine 

muhabbetle rıza-dâde olmalıdır.    İ'lem Eyyühel-Aziz! Bir şeyin sâni'i, o şeyin 

 

31-) Mesnevi-i Nuriye 135 : Habbe/Zeyl-ül Habbe 

 iktizası üzerine hakaik-i âliye-i İlahiyedeki müvazeneyi müraat etmesidir.   3- Rububiyet ve 

uluhiyete ait şuunatı kemal-i müvazene ile cem'etmesidir.   Kur'anın bu hâsiyeti 

 

32-) Mesnevi-i Nuriye 170 : Zühre/ONÜÇÜNCÜ NOTA: 

 böyle işlesem, sen böyle işler misin? diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine 

karşı imtihan tarzı sû'-i edebdir, ubudiyete münafîdir."   Madem hakikat budur 

 

33-) Mesnevi-i Nuriye 189 : Zerre 

 kurulan şu sergi-yi İlahîde teşhir edilen tezyinata, kemalâta, güzel manzaralara ve rububiyetin 

haşmetiyle uluhiyetin azametine bir müşahid, bir mütenezzih, bir mütehayyir, 

 

34-) Mesnevi-i Nuriye 189 : Zerre 

.   Evet maşukun hüsnü, âşıkın nazarını istilzam ettiği gibi, Nakkaş-ı Ezelî'nin rububiyeti de insanın 

nazarını iktiza eder ki, hayret ve tefekkür ile takdir ve tahsinlerde 

 



35-) Mesnevi-i Nuriye 196 : Şemme 

 arzı yaratanın gayrısı, arzı halkeden, Rabb-ül Âlemîn'in gayrısı olması muhaldir.   Rububiyet-i 

âmmenin işaretlerindendir ki, kâinat kitabında öyle büyük harfler vardır ki, 

 

36-) Mesnevi-i Nuriye 199 : Şemme 

 Evet Cenab-ı Hak insana bir benlik, bir nevi hürriyet vermiştir ki, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine ait 

evsafı bilmek için mevhum, farazî bir vâhid-i kıyasî yapsın.   Mahiyet-i 

 

37-) Mesnevi-i Nuriye 199 : Şemme 

 ise şerre bakar. Bu vecihle kendisini fâil bilir.   Ene'nin mahiyeti mevhumedir, rububiyeti 

hayalîdir. Vücudu bir şeye hâmil olamaz. Ancak mizan-ül hararet gibi, Vâcib-ül 

 

38-) Mesnevi-i Nuriye 200 : Şemme 

 Vücudu bir şeye hâmil olamaz. Ancak mizan-ül hararet gibi, Vâcib-ül Vücud'un  #200 

rububiyetine ait sıfât-ı mutlaka-i muhitayı bilmek için bir mizan vazifesini görüyor.    

 

39-) Mesnevi-i Nuriye 200 : Şemme 

 enaniyetin bu vechine bakmakla, mülkü tamamen Allah'a teslim ederek ne mülkünde, ne 

rububiyetinde, ne uluhiyetinde şeriki olmadığına hükmetmişlerdir. Ene'nin bu vechinden Cenab-ı 

 

40-) Mesnevi-i Nuriye 205 : Onuncu Risale 

 ancak bir sultanla çıkarsınız."   Kur'an-ı Kerim bu âyet ile pek geniş saltanat-ı rububiyete karşı ins 

ve cinnin aczlerini ilân zımnında nida ediyor: "Ey insan-ı hakir, sagir 

 

41-) Mesnevi-i Nuriye 214 : Onuncu Risale 

 mürekkeb olur.   Ve keza mesail-i mantıkiyeden "küllî" ile "küll" arasındaki fark ile, rububiyete 

dair çok mes'eleleri öğrenmiş bulunuyorum. Cemal ile Ehadiyet ُكلِّىٌّ ُذو ُجز 

 

42-) Mesnevi-i Nuriye 222 : Onuncu Risale 

 ancak bir hayat-ı bâkiye için kendisine verilmiştir.   Ve keza insan saltanat-ı rububiyetin 

mehasinine nâzır ve esma-i kudsiyenin cilvelerine dellâl ve kalem-i kudretle 

 

43-) Mesnevi-i Nuriye 224 : Onuncu Risale 

 dolayı iktidarı dâhilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zaîf kalbiyle rububiyet vazife-i 

sakîlesinin altına girer, altında ezilir. Ve aynı zamanda bütün istirahatını 

 

44-) Mesnevi-i Nuriye 233 : MU'CİZE-İ KÜBRADAN BİRKAÇ KATREYİ TAZAMMUN EDEN 

ONDÖRDÜNCÜ REŞHA/DÖRDÜNCÜ KATRE: 

 saray halkını tenvir eden İlahî bir lüküstür. Ve keza "sirac" tabiri Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden 

doğan vüs'at-ı rahmetine ve o rahmet içinde derece-i in'am ve ihsanına bir 

 

45-) Mesnevi-i Nuriye 240 : Şu'le 

 tezkirelerini yazıyor. Tafsilden sonra icmal yapıyor. Cüz'iyatın bahislerinden sonra rububiyet-i 

mutlakanın düsturlarını, sıfât-ı kemaliyenin namuslarını fezlekeler ile zikrediyor 

 

46-) Mesnevi-i Nuriye 241 : Şu'le 

 yüksek semavattan Hâlık-ı Semavat'a daha yakın bir yoldur. Zira kâinatta tecelli-i rububiyet ve 

faaliyet-i kudrete ve makarr-ı hilafete ve Hayy, Kayyum isimlerinin cilvelerine 



 

47-) Mesnevi-i Nuriye 256 : Nokta/DÖRDÜNCÜ BÜRHAN: 

: Tevhidde istiğraktır ve nazara sığmayan bir tevhid-i zevkîdir. Esasen tevhid-i rububiyet ve tevhid-

i uluhiyetten sonra tevhidde zevken şiddet-i istiğrak vahdet-i kudret 

 

Tarihçe-i Hayat’da 53 yerde geçmektedir 
 

1-) Tarihçe-i Hayat 100 : İLK HAYATI/Hutbe-i Şâmiye 

 Rab yapmayınız!...  Yani Allah'ı tanımayan; her şeye, herkese nisbetine göre bir rububiyet 

tevehhüm eder, başına musallat eder. Evet hürriyet-i şer'iye; Cenab-ı Hakk'ın Rahman 

 

2-) Tarihçe-i Hayat 123 : İLK HAYATI/ESARETTEN AVDETİNDEN SONRAKİ İSTANBUL 

HAYATINA DAİR KALEME ALDIĞI BİR PARÇADIR: 

 dünyayı hadsiz enva'-ı lütuf ve ihsanatıyla böyle tezyin edip mükrimane ve şefikane rububiyetini 

gösteren ve tohumlar gibi en ehemmiyetsiz cüz'î şeyleri dahi muhafaza eden bir 

 

3-) Tarihçe-i Hayat 198 : İKİNCİ KISIM/Yirmisekizinci Mektubun Yedinci Mes'elesi 

 etmişlerdir, meydandadır, bakılabilir.   Hem sırr-ı ehadiyet ile, şeriksiz vahdet-i rububiyeti; hem 

nihayetsiz kurbiyet-i İlahiye ile, nihayetsiz bu'diyetimiz olan hayretengiz 

 

4-) Tarihçe-i Hayat 205 : İKİNCİ KISIM/Yirmisekizinci Mektubun Yedinci Mes'elesi 

    Üçüncü Nükte: İşaret-i hâssa, işaret-i âmme münasebetiyle bir sırr-ı dakik-i rububiyet ve 

Rahmaniyete işaret edeceğiz:   Bir kardeşimin güzel bir sözü var. O sözü, bu 

 

5-) Tarihçe-i Hayat 205 : İKİNCİ KISIM/Yirmisekizinci Mektubun Yedinci Mes'elesi 

 güzeldir, ya bizzât güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Ve bu güzellik, rububiyet-i âmmeye 

ve şümul-ü rahmete ve tecelli-i âmmeye bakar. Dediğin gibi, bu muvaffakıyetteki 

 

6-) Tarihçe-i Hayat 205 : İKİNCİ KISIM/Yirmisekizinci Mektubun Yedinci Mes'elesi 

 bu muvaffakıyetteki işaret-i gaybiye daha güzeldir. Çünki bu, rahmet-i hâssaya ve rububiyet-i 

hâssaya ve tecelli-i hâssaya bakar bir surettedir. Bunu bir temsil ile fehme 

 

7-) Tarihçe-i Hayat 206 : İKİNCİ KISIM/Yirmisekizinci Mektubun Yedinci Mes'elesi 

06  İşte bu temsil gibi; Zât-ı Vâcib-ül Vücud ve Hâlık-ı Hakîm ve Rahîm'in umumî rububiyet ve 

şümul-ü rahmeti noktasında herşey hissedardır. Her şey'in hissesine isabet eden 

 

8-) Tarihçe-i Hayat 206 : İKİNCİ KISIM/Yirmisekizinci Mektubun Yedinci Mes'elesi 

 ve ilm-i muhitiyle her şeye tasarrufatı, her şey'in en cüz'î işlerine müdahalesi, rububiyeti vardır. 

Herşey, her şe'ninde ona muhtaçtır. Onun ilim ve hikmetiyle işleri görülür 

 

9-) Tarihçe-i Hayat 206 : İKİNCİ KISIM/Yirmisekizinci Mektubun Yedinci Mes'elesi 

 hikmetiyle işleri görülür, tanzim edilir. Ne tabiatın haddi var ki, o daire-i tasarruf-u rububiyetinde 

saklansın ve tesir sahibi olup müdahale etsin ve ne de tesadüfün hakkı var 

 

10-) Tarihçe-i Hayat 206 : İKİNCİ KISIM/Yirmisekizinci Mektubun Yedinci Mes'elesi 

 nefyetmişiz ve Kur'an kılıncıyla i'dam etmişiz, müdahalelerini muhal göstermişiz. Fakat rububiyet-

i âmmedeki daire-i esbab-ı zahiriyede, ehl-i gafletin nazarında hikmeti ve sebebi 

 



11-) Tarihçe-i Hayat 206 : İKİNCİ KISIM/Yirmisekizinci Mektubun Yedinci Mes'elesi 

 perdesi altında gizlenmiş- görememişler, tabiata müracaat etmişler.   İkincisi, hususî rububiyetidir 

ve has iltifat ve imdad-ı Rahmanîsidir ki, umumî kanunların tazyikatı altında 

 

12-) Tarihçe-i Hayat 206 : İKİNCİ KISIM/Yirmisekizinci Mektubun Yedinci Mes'elesi 

 hususan insan, her anda ondan istimdad eder ve meded alabilir.   İşte bu hususî rububiyetindeki 

ihsanatı, ehl-i gaflete karşı da tesadüf altına gizlenmez ve tabiata havale 

 

13-) Tarihçe-i Hayat 324 : Dördüncü Kısım 

 hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile, rububiyet-i 

İlahiyenin icraatından olan musibetleri teslimiyetle ve gülerek karşılıyorlar 

 

14-) Tarihçe-i Hayat 334 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür-ü rububiyet ve o 

rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif 

 

15-) Tarihçe-i Hayat 334 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür-ü rububiyet ve o rububiyet faaliyeti 

içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkeb 

 

16-) Tarihçe-i Hayat 336 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkâr ve ihsanperver ve gayet #336 keremkâr ve 

rububiyetperver bir hâkim-i müdebbirin tedbiriyle rüzgâra biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini 

 

17-) Tarihçe-i Hayat 353 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 konuşmalarını bilen, elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi, 

rububiyetin muktezasıdır.    İkincisi: Kendini tanıttırmak için kâinatı, bu kadar hadsiz 

 

18-) Tarihçe-i Hayat 354 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 gibi, bir nevi konuşması hükmünde olan ilhamî kaviller ile de imdada yetişmesi, rububiyetin 

lâzımıdır.    Dördüncüsü: Çok âciz ve çok zaîf ve çok fakir ve ihtiyaçlı ve kendi 

 

19-) Tarihçe-i Hayat 355 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i uluhiyetin ve rahmet-i rububiyetin 

zarurî ve vâcib bir muktezasıdır diye anladı.   Sonra ilhamın şehadetine baktı 

 

20-) Tarihçe-i Hayat 360 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbanî it'amlar ve ziyafetler ile, kendi rububiyetine karşı 

minnetdarane ve müteşekkirane ve perestişkârane ibadet ettirmek ve mevsimlerin 

 

21-) Tarihçe-i Hayat 372 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 bütün kâinatı bir saray gibi idare eden bir Rabb-ül Âlemîn'in umumî ve rahîmane rububiyetini 

gösteriyorlar.   Evet camid ve şuursuz ve şefkatsiz olan ve birbirine şefkatkârane 

 

22-) Tarihçe-i Hayat 374 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 hakikatı görünmesi ve o her cihetle hikmet-medar faaliyet hakikatının içinde tezahür-ü rububiyet 

hakikatının bilbedahe hissedilmesi ve o her cihetle rahmet-feşan tezahür-ü rububiyet 

 



23-) Tarihçe-i Hayat 374 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 rububiyet hakikatının bilbedahe hissedilmesi ve o her cihetle rahmet-feşan tezahür-ü rububiyet 

hakikatının içinde, tebarüz-ü uluhiyet hakikatı bizzarure bilinmiş olmasıdır.  

 

24-) Tarihçe-i Hayat 375 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 kemaline bedahetle şehadet ederler.   İşte faaliyet hakikatı içinde tezahür eden rububiyet hakikatı; 

ilim ve hikmetle halk ve icad ve sun' ve ibda', nizam ve mizan ile takdir 

 

25-) Tarihçe-i Hayat 375 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 

 ihsan gibi şuunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür-ü rububiyet hakikatı 

içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikatı dahi 

 

26-) Tarihçe-i Hayat 379 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 İmaniye; vücub-u vücuda ve vahdaniyete delalet ettiği gibi, hem delail-i kat'iyye ile rububiyetin 

ihatasına ve kudretinin azametine delalet eder. Hem hâkimiyetinin ihatasına ve 

 

27-) Tarihçe-i Hayat 380 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 semaviye yoktur ki; sükûtuyla gürültüsüz vazife görerek direksiz durmalarıyla, senin rububiyetine 

ve vahdetine şehadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki; mevzun 

 

28-) Tarihçe-i Hayat 381 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 lâmbalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermek cihetiyle, senin rububiyetinin 

haşmetine ve herşeyi icad eden kudretinin azametine zahir delalet.. ve hadsiz 

 

29-) Tarihçe-i Hayat 382 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 gürültüsüyle gökleri çınlatan ra'dat dahi, lisan-ı kal ile konuşarak seni takdis edip, rububiyetine 

şehadet eder. Hem zîhayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en 

 

30-) Tarihçe-i Hayat 383 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 koca fezayı bir mahşer-i acaib yapan ve bazı günlerde birkaç defa doldurup boşaltan rububiyetinin 

haşmetine ve o geniş cevvi, yazar değiştirir bir levha gibi ve sıkar ve onunla 

 

31-) Tarihçe-i Hayat 384 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet 

isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde, bedahet derecesinde senin vahdetine 

 

32-) Tarihçe-i Hayat 385 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatları muntazaman #385 verilmesiyle, senin rububiyetinin 

haşmetine ve kudretinin herşeye yetişmesine delalet eder; öyle de: Hadsiz bütün 

 

33-) Tarihçe-i Hayat 385 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 muvakkat meşherde; bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet, 

bu hadsiz hitabat-ı Sübhaniye ve bu gayetsiz ihsanat-ı İlahiye, elbette ve herhalde 

 

34-) Tarihçe-i Hayat 385 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 idare olunuyorlar ve müsahhardırlar. Ve zemin yüzünde faaliyeti müşahede edilen bir rububiyet, 

öyle ihata ve şümul gösteriyor ve onun idaresi ve tedbiri ve terbiyesi öyle mükemmel 

 



35-) Tarihçe-i Hayat 385 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 etmeyen bir küll ve inkısamı imkânsız bulunan bir küllî hükmünde bir tasarruf, bir rububiyet 

olduğunu bildiriyor. Hem zemin bütün sekenesiyle beraber, lisan-ı kalden daha zahir 

 

36-) Tarihçe-i Hayat 387 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 olduğuna mevcudatı adedince #387 işaretler ederek şehadet eder. Ve senin saltanat-ı rububiyetinin 

haşmetine ve herşeye muhit olan kudretinin azametine pek zahir delalet ettikleri 

 

37-) Tarihçe-i Hayat 388 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 olmadan, sair neviler ile beraber karışık iken, karıştırmaksızın icadları; senin rububiyetinin 

haşmetine ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen kudretinin azametine delalet eder 

 

38-) Tarihçe-i Hayat 388 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 hikmetinin bütün eşyaya şümulüne ve ilâçların ihzaratı ve madenî maddelerin iddiharatıyla 

rububiyetinin rahîmane ve kerimane olan tedabirinin mehasinine ve inayetinin ihtiyatlı letaifine 

 

39-) Tarihçe-i Hayat 389 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 kadar kerim ve misafirperver ve bu kadar hakîm ve şefkatperver ve bu kadar kadîr ve 

rububiyetperver bir Sâni'in, elbette ve herhalde, çok sevdiği o misafirleri için, ebedî bir 

 

40-) Tarihçe-i Hayat 390 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 tarzda iaşe ve idareleri; şaşırmayarak, karıştırmayarak mükemmel yapılmasıyla, senin 

rububiyetinin vahdaniyetteki haşmetine ve bir baharı bir çiçek kadar kolay icad eden kudretinin 

 

41-) Tarihçe-i Hayat 392 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 teçhiz ve talimat ve itaat ve müsahhariyetle ve en küçükten tâ en büyüğe kadar, rububiyetin 

emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin derece-i haşmetine ve gayet 

 

42-) Tarihçe-i Hayat 392 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 en küçükten tâ en büyüğe kadar, rububiyetin emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin 

derece-i haşmetine ve gayet çoklukla beraber gayet kıymetli ve gayet mükemmel 

 

43-) Tarihçe-i Hayat 394 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 bulunacağı rivayet-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet 

öyle iktiza ederler.   Ey Kadir-i Kayyum! Bütün zîhayat, zîruh, zîşuur senin mülkünde 

 

44-) Tarihçe-i Hayat 394 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirlerinle ve rahmet ve hikmetinle, rububiyetinin 

emirlerine teshir ve fıtrî vazifelerle tavzif edilmişler. Ve bir kısmı, insanın 

 

45-) Tarihçe-i Hayat 395 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyetinin 

derece-i haşmetini.. ve gözümüz önünde hadsiz muhtelif eşyayı birden icad eden 

 

46-) Tarihçe-i Hayat 397 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 ve cemalin gibi kudsî sıfatlarına ve şe'nlerine ve izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden 

ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmelyakîn itikadlarıyla, saadet-i ebediyeyi 

 



47-) Tarihçe-i Hayat 397 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 dostlarını ve bu kadar va'dlerini ve bu kadar sıfât ve şuunatını tekzib edip, saltanat-ı rububiyetinin 

kat'î mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini 

 

48-) Tarihçe-i Hayat 397 : Dördüncü Kısım/Münâcât 

 dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini 

müteessir eden ehl-i dalalet ve ehl-i küfrü, haşrin inkârında tasdik etmekten 

 

49-) Tarihçe-i Hayat 441 : Beşinci Kısım/Meyve Risalesinden Yedinci Mes'ele 

 saltanata itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Elbette rububiyet-i 

mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin, o saltanata iman ile intisab 

 

50-) Tarihçe-i Hayat 444 : Beşinci Kısım/Meyve Risalesinden Yedinci Mes'ele 

 hikmet-i şamile ve bir inayet-i daime müşahede ediyoruz ve dehşetli bir saltanat-ı rububiyet ve 

dikkatli bir adalet-i âliye ve izzetli icraat-ı celaliyenin âsârını ve cilvelerini 

 

51-) Tarihçe-i Hayat 445 : Beşinci Kısım/Meyve Risalesinden Yedinci Mes'ele 

 borusuyla aynı vaziyeti göstermesiyle nihayetsiz azameti anlaşılan bir saltanat-ı rububiyet; elbette 

ve her halde ve hiç şübhe getirmez ki, -Onuncu Söz'de isbat edildiği gibi- 

 

52-) Tarihçe-i Hayat 445 : Beşinci Kısım/Meyve Risalesinden Yedinci Mes'ele 

 sermediye sukut etmesine ve haşrin gelmemesiyle bütün haşmeti kaybolmasına ve kemalât-ı 

rububiyeti acz ve kusur ile lekedar olmasına, hiçbir cihet-i imkânı yok; hiçbir akıl bu vaziyete 

 

53-) Tarihçe-i Hayat 446 : Beşinci Kısım/Meyve Risalesinden Yedinci Mes'ele 

 ile -hâşâ- aczini ve cehlini göstermek, ne kadar o haşmet-i saltanata ve o kemal-i rububiyete zıd 

olduğunu, her zîşuur anlar. Bunlara kıyasen, inayet ve adaleti tatbik eyle 

 

İşarat-ül İ'caz’da 9 yerde geçmektedir 

 

1-) İşarat-ül İ'caz 7 : Tenbih 

 beşere hitab ediyor, ders veriyor. Hem bu kâinat Hâlık-ı Zülcelal'inin kelâmı olarak rububiyetin en 

yüksek mertebesinden çıkıp, bu binler muhtelif tabaka muhatablarla konuşuyor 

 

2-) İşarat-ül İ'caz 11 : Kur’anın Tarifi 

 Allah'ın fermanıdır. Hem bütün Semavat ve Arz'ın Hâlıkı namına bir hitabdır. Hem rububiyet-i 

mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir 

 

3-) İşarat-ül İ'caz 11 : Kur’anın Tarifi 

 itibarla, cüz'î bir ünvan ile, hususî bir tecelli ile, cüz'î bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus 

bir saltanat ile ve hususî bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde 

 

4-) İşarat-ül İ'caz 26 : Fatiha Suresi 

: Bu makamın hayret ve dehşet nazarıyla celal ve cemal ile muttasıf olan makam-ı rububiyete 

baktırması; ve iltica ve dehalet nazarıyla  ُنَْعبُد deki makam-ı ubudiyete baktırması 

 

5-) İşarat-ül İ'caz 61 : Delail-i Haşir 



 kelimesidir. Bu kelimenin burada ihtiyar edilmesi; onların rızk ile terbiyeleri rububiyetin şe'ninden 

olduğu gibi, hidayetle de tegaddileri rububiyetin şe'ninden olduğuna 

 

6-) İşarat-ül İ'caz 61 : Delail-i Haşir 

 rızk ile terbiyeleri rububiyetin şe'ninden olduğu gibi, hidayetle de tegaddileri rububiyetin şe'ninden 

olduğuna işarettir.    ََو اُولئَِك هُُم اْلُمْفلُِحون : Bu cümledeki 

 

7-) İşarat-ül İ'caz 161 : Nüket-i İ’caziye 

  4- İnayet-i İlahiyenin iktizası üzerine, hakaik temsilâtla tasvir edilir.   5- Rububiyet ve terbiyenin 

iktizasına binaen, insanları kendi aralarında cereyan eden muhavereleri 

 

8-) İşarat-ül İ'caz 161 : Nüket-i İ’caziye 

 ve zihne gelen vehimleri de def'ediyor. Şöyle ki:   Her kim inayet-i ezeliye ile rububiyet-i İlahiyeyi 

gözönüne getirip Allah canibinden, kudretin azameti altında bakarsa 

 

9-) İşarat-ül İ'caz 162 : Nüket-i İ’caziye 

 Hülâsa: Allah'ın sun'una, ef'aline, kelâmına, temsilâtına, üslûblarına; inayet ve rububiyetini 

mülahaza etmekle beraber Allah'ın canibinden bakmak lâzımdır. Bu bakış da ancak 

 

Barla Lahikası’nda 9 yerde geçmektedir 

 

1-) Barla Lahikası 15 : Yedinci Risale olan Yedinci Mes'ele 

 etmişlerdir, meydandadır, bakılabilir.   Hem sırr-ı ehadiyet ile, şeriksiz vahdet-i rububiyeti; hem 

nihayetsiz kurbiyet-i İlahiye ile, nihayetsiz bu'diyetimiz olan hayretengiz 

 

2-) Barla Lahikası 264 : MEKTUBAT'IN ÜÇÜNCÜ KISMI 

 esbab var, onlardan bir ikisi kısaca beyan edilecek.    Birinci sebeb: Mertebe-i rububiyetin 

hallakıyetini a'zamî derecesinde zihinlere sığıştıramadıklarından ve sırr-ı ehadiyetle 

 

3-) Barla Lahikası 264 : MEKTUBAT'IN ÜÇÜNCÜ KISMI 

 derecesinde zihinlere sığıştıramadıklarından ve sırr-ı ehadiyetle, her şeyi bizzât kabza-i 

rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesi ile vücud bulduğunu, kalblerine 

 

4-) Barla Lahikası 265 : MEKTUBAT'IN ÜÇÜNCÜ KISMI 

 olan asfiyanın gördükleri mertebe-i uzma-yı tevhidî ise, hem çok yüksektir, hem rububiyet ve 

hallakıyet-i İlahiyenin mertebe-i uzmasını, hem bütün esma-i İlahiyenin hakikî 

 

5-) Barla Lahikası 265 : MEKTUBAT'IN ÜÇÜNCÜ KISMI 

 İlahiyenin hakikî olduklarını ifade ediyor. Ve esasatını muhafaza edip ve ahkâm-ı rububiyetin 

müvazenesini bozmuyor.   Çünki derler ki: Cenab-ı Hak ehadiyet-i zâtiyesiyle 

 

6-) Barla Lahikası 266 : MEKTUBAT'IN ÜÇÜNCÜ KISMI 

.   O adam kendine teselli vermek ve aklına sığıştırmadığı vahdet-i hakikiye ile rububiyet-i mutlaka 

ve ehadiyet-i zâtıyla hallakıyet-i külliyeye mâlik bir nakkaşın bir nakş-ı 

 

7-) Barla Lahikası 266 : MEKTUBAT'IN ÜÇÜNCÜ KISMI 

 olamaz.   Bu kemal-i kudret içinde kemal-i hikmeti ve kemal-i hikmet içinde kemal-i rububiyeti ve 

merhameti gösteren san'atlar; cilve milve işi değil. Bu yaldızlı defteri yazan 



 

8-) Barla Lahikası 316 : MEKTUBAT'IN ÜÇÜNCÜ KISMI 

 "Anadolu, Asya ve Afrika hâkimi" tabiri haşmet-i saltanatı mufassalan gösterir. Öyle de rububiyet-

i mutlakadan sonra, haşmet-i rububiyeti mufassalan gösterir. Her ne ise, şimdilik 

 

9-) Barla Lahikası 316 : MEKTUBAT'IN ÜÇÜNCÜ KISMI 

 haşmet-i saltanatı mufassalan gösterir. Öyle de rububiyet-i mutlakadan sonra, haşmet-i rububiyeti 

mufassalan gösterir. Her ne ise, şimdilik sualine tam cevab veremiyorum. Ona bedel 

 

Kastamonu Lahikası’nda 5 yerde geçmektedir 

 

1-) Kastamonu Lahikası 123 : Kastamonu Lahikası 

 hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile, rububiyet-i 

İlahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle, gülerek karşılıyorlar 

 

2-) Kastamonu Lahikası 179 : Kastamonu Lahikası 

َمدُ  : ُ الصَّ
 dir. İki cevher-i tevhide sadeftir. Birinci dürrü: Tevhid-i rububiyet. Evet nizam-ı kevn ّللَاٰه

lisanı der ki:  َالَ َخالَِق ااِلَّ هُو   İkinci dürrü: Tevhid-i 

 

3-) Kastamonu Lahikası 211 : Kastamonu Lahikası 

 kudsiyesini isbat eden bütün bürhanlar, hüccetler, bir cihette haşri isbat ettiği gibi; rububiyetin 

muktezası olan irsal-i Rusül ve inzal-i Kütüb cihetiyle, hem Risalet-i Muhammediye'yi 

 

4-) Kastamonu Lahikası 220 : Kastamonu Lahikası 

 daire-i iktidarın haricinde olan hâdisata, Onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti 

noktasında bakmalısın!" Ben de o lüzumsuz, şiddetli elem-i şefkatten kurtuldum 

 

5-) Kastamonu Lahikası 221 : Kastamonu Lahikası 

 terketmekle, yüzer şerr yapmak, tâ bir tek şerr gelmesin gibi hikmete, hakikata, rububiyete münafî 

olur. Fakat küllî kanunların tazyikinden feryad eden ferdlere, inayat-ı 

 

Emirdağ Lahikası-1’de 2 yerde geçmektedir 

 

1-) Emirdağ Lahikası-1 57 : EMİRDAĞ LÂHİKASI -I 

 onun tasarrufunda ve senin cismin onun tedbir ve icadında olan bir Zât-ı Akdes'in rububiyetini ve 

hikmetini nazara almayıp, tâ dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek 

 

2-) Emirdağ Lahikası-1 203 : EMİRDAĞ LÂHİKASI -I 

 diye mukabele etmek istiyorlar. Halbuki Allah'ı bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve 

zerrelerden yıldızlara kadar cüz'î ve küllî herşey onun kabza-i tasarrufunda 

 

Sikke-i Tasdik-i Gaybi’de 5 yerde geçmektedir 

 

1-) Sikke-i Tasdik-i Gaybi 112 : Sekizinci Şua/BİRİNCİSİ 

 ve intizamsız zannedilen temevvücat-ı havaiye, gayet hikmetli ve vazifedar olarak rububiyetin 

tekvinî emirlerini etrafa yetiştirir diye ifade ettiği gibi; Risale-i Zerrat 

 

2-) Sikke-i Tasdik-i Gaybi 194 : Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektuplar 



 hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile, rububiyet-i 

İlahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle, gülerek karşılıyorlar 

 

3-) Sikke-i Tasdik-i Gaybi 235 : Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel 

mektuplar/Yirmisekizinci Mektub'dan Yedinci Mes'ele/Üçüncü İşâret 

 etmişlerdir, meydandadır, bakılabilir.   Hem sırr-ı ehadiyet ile, şeriksiz vahdet-i rububiyeti; hem 

nihayetsiz kurbiyet-i İlahiye ile, nihayetsiz bu'diyetimiz olan hayretengiz 

 

4-) Sikke-i Tasdik-i Gaybi 258 : Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel 

mektuplar/YİRMİDOKUZUNCU MEKTUBUN BEŞİNCİ RİSALE OLAN BEŞİNCİ KISMI 

 Rabb-üs Semavati Vel-Arz ve Müsahhir-üş Şemsi Vel-Kamer isimleri; rahmet, azamet, rububiyet 

burcunda tulû' etti. O âlemi öyle nurlandırdılar ki; o halette bana Küre-i Arz 

 

5-) Sikke-i Tasdik-i Gaybi 259 : Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel 

mektuplar/YİRMİDOKUZUNCU MEKTUBUN BEŞİNCİ RİSALE OLAN BEŞİNCİ KISMI 

 bir manevra-i ulvî yapıyor tarzında, o Sultan-ı Zülcelal'in haşmetini ve şaşaa-i rububiyetini 

gösteriyor gibi gördüm. Bütün kuvvetimle ve mümkin olsaydı bütün zerratımla 

 

Gençlik Rehberi’nde 16 yerde geçmektedir 

 

1-) Gençlik Rehberi 95 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 

 iktiza eden kudsî sıfatlarına, şe'nlerine ve senin izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden, 

hem âhiretin izlerini ve tereşşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına 

 

2-) Gençlik Rehberi 95 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 

 va'dlerini ve bu kadar sıfât ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzib etmek ve saltanat-ı rububiyetinin 

kat'î mukteziyatını tekzib edip yapmamak ve senin sevdiğin #96 ve onlar dahi 

 

3-) Gençlik Rehberi 96 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 

 dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini 

müteessir eden ehl-i dalaleti ve ehl-i küfrü haşrin inkârında, onları tasdik 

 

4-) Gençlik Rehberi 97 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 

 Vücud'un vücuduna ve vahdetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler, dolayısıyla rububiyetin 

ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dâr-ı saadetin ve âlem-i bekanın 

 

5-) Gençlik Rehberi 98 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 

 Vâcib-ül Vücud'un hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, #98 hem ekser isimleri, hem rububiyet, 

uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şe'nleri lüzum derecesinde 

 

6-) Gençlik Rehberi 98 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 

 vardır. Ve madem bu kâinatta ve zîhayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet-i 

mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin haşmetini sukuttan ve hikmetini 

 

7-) Gençlik Rehberi 98 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 

 haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet-i mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin 

haşmetini sukuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden kurtaran, ebedî 

 



8-) Gençlik Rehberi 102 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 

 gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş. Öyle de, nev-i insandan dahi makasıd-ı 

rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile ona sevdiren hakikî insanlar 

 

9-) Gençlik Rehberi 165 : İKİNCİ NOKTA'NIN İKİNCİ MEBHASI 

 Vâhid-i Ehad, Hakîm-i Mutlak, Kadîr-i Külli Şey'den başka, bu san'ata, bu tedbire, bu rububiyete, 

bu tedvire hangi şey elini uzatabilir? Hangi sebeb müdahale edebilir?    DÖRDÜNCÜ 

 

10-) Gençlik Rehberi 173 : İKİNCİ NOKTA'NIN İKİNCİ MEBHASI 

 göstereceğiz: #173   MUKADDİME: Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebîr 

rububiyetiyle, kerim re'fetiyle, azîm kudretiyle, latif hikmetiyle, şu küçük insanın vücudunu 

 

11-) Gençlik Rehberi 184 : ONDÖRDÜNCÜ LEM'ANIN İKİNCİ MAKAMI 

 sîmasında ve insan sîmasında birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i rububiyet 

var.    Biri: Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden 

 

12-) Gençlik Rehberi 189 : ONDÖRDÜNCÜ LEM'ANIN İKİNCİ MAKAMI 

 şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevilhayatı hayat-ı insaniyeye müsahhar eden ve ondan 

rububiyet-i İlahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı a'zamını ve insanın ehemmiyetini gösteren 

 

13-) Gençlik Rehberi 195 : ONDÖRDÜNCÜ LEM'ANIN İKİNCİ MAKAMI 

 ismin şualarından tezahür eden ism-i Rahman göründüğü gibi, zemin yüzünün sîmasında 

rububiyet-i mutlaka-i İlahiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ism-i Rahman gösterildiği 

 

14-) Gençlik Rehberi 214 : YİRMİÜÇÜNCÜ SÖZ 

 hâlisen livechillah olmalı. Yalnız aczini izhar edip, dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine 

karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimad etmeli. Rahmetini ittiham 

 

15-) Gençlik Rehberi 240 : YİRMİÜÇÜNCÜ SÖZ 

 ubudiyeti, bir münacatı vardır.    Birinci vecih şudur ki: Kâinatta görünen saltanat-ı rububiyeti, 

itaatkârane tasdik edip kemalâtına ve mehasinine hayretkârane nezaretidir.   

 

16-) Gençlik Rehberi 242 : YİRMİÜÇÜNCÜ SÖZ 

 âyâtını nakşediyor. Ve âfâk-ı âlemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rububiyetini ilân 

ediyor. O da ona mukabil; tasdik ile, iman ile, tevhid ile, iz'an ile, 

 

Hutbe-i Şamiye’de 3 yerde geçmektedir 

 

1-) Hutbe-i Şamiye 14 : Arabî Hutbe-i Şamiye'nin Mukaddimesidir 

 Rabb-üs Semavati ve-l Arz ve Müsahhir-üş Şemsi ve-l Kamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet 

burçlarında güneş gibi tulû' ettiler. O karanlıklı, vahşetli, dehşetli âlemi öyle 

 

2-) Hutbe-i Şamiye 62 : Arabî Hutbe-i Şamiye Eserinin Tercümesi/ALTINCI KELİME: 

 Rab yapmayınız!... Yani Allah'ı tanımayan; her şeye, herkese nisbetine göre bir rububiyet 

tevehhüm eder, başına musallat eder. Evet hürriyet-i şer'iye; Cenab-ı Hakk'ın Rahman 

 

3-) Hutbe-i Şamiye 133 : İkinci Zeyl/Hutbe-i Şamiye'nin İkinci Zeyli'nin İkinci Kısmı 



 uluhiyete tasrihtir.     ْالَ َمْعبُوَد ااِلَّ هُوَ : اَى َمدُ      ُ الصَّ الَ َخالَِق َوالَ َربَّ : اَىْ    tevhid-i rububiyete remizdir. #134 ّللَاٰه

 Ve tevhid-i ceberuta    ااِلَّ هُوَ 

 

Nur'un İlk Kapısı’nda 16 yerde geçmektedir 

 

1-) Nur'un İlk Kapısı 21 : İkinci Ders 

 birliğiyle beraber başka başka yemişler vermesi ile, sikke-i kudrete ve hâtem-i rububiyete ve turra-

i uluhiyete işarettir. Çünki bir şeyden herşeyi yapmak; bir topraktan 

 

2-) Nur'un İlk Kapısı 33 : Üçüncü Ders/Üçüncü Dersin Zeyli 

 ِ
ّللٰاه َِ  ile ve istimdad ile aczini ilân etmek ve âyine-i ubudiyetin ile cemal-i rububiyetini izhar 

etmektir.     

3-) Nur'un İlk Kapısı 48 : Yedinci Ders 

 beline, tahammülsüz başına, tâkatsiz kalbine, Hâlık ve Rezzakına mahsus vazife-i rububiyeti 

yükletiyorsun. Saadet ve istirahat istersen; vazifene sahib ol; Hâlıkın vazifesini 

 

4-) Nur'un İlk Kapısı 62 : Dokuzuncu Ders/Sekizinci Mukaddeme 

 derece bu gayeye çalışmalıdır. Bu gayeler ise:    Evvelen: Şu kâinatta saltanat-ı rububiyetini tasdik 

ile, mehasin-i kemalâtına nezaret etmektir. #63   Sâniyen: Esma-i kudsiye-i 

 

5-) Nur'un İlk Kapısı 73 : Onuncu Ders 

 o melik, öyle bir meliktir ki; semavat #73 ve arzı altı günde halkederek, arş-ı rububiyetinde kaim, 

gece ve gündüzü birbirinin arkasında döndürür. Şems ve Kamer ve nücum 

 

6-) Nur'un İlk Kapısı 74 : Onuncu Ders 

 âliye içinde, çok vezaif-i latife ile mütelebbis gördüler.    Evvelen: Saltanat-ı rububiyetin 

mehasinini temaşager makamında, tekbir ve tesbih vazifesini eda ettiler.    Sâniyen 

 

7-) Nur'un İlk Kapısı 77 : Onuncu Ders 

 ve müşahede ve şehadet ve işhad ile mukabele ettiler.   Hem kâinatın aktarında, rububiyetinin 

saltanatını ilân etmesine karşı; tevhid, tasdik, itaat ve inkiyad ile mukabele 

 

8-) Nur'un İlk Kapısı 77 : Onuncu Ders 

 etmesine karşı; tevhid, tasdik, itaat ve inkiyad ile mukabele ettiler.   Hem izhar-ı rububiyetine 

karşı; za'fları içinde aczlerini, hacetleri içinde fakrlarını ilân olan ubudiyetle 

 

9-) Nur'un İlk Kapısı 80 : Onuncu Ders 

 nümunelerini hayatınla teşhir ve izhar etmektir.    Dördüncüsü: Hal ve kalin ile, dergâh-ı 

rububiyetinde ubudiyeti ilân etmektir.    Beşincisi: Bir padişahtan çeşit çeşit nişanlar 

 

10-) Nur'un İlk Kapısı 81 : Onuncu Ders 

 Sekizincisi: Şu mevcudatın herbirinin kendine mahsus bir lisan ile söylediği tevhid ve #81 

rububiyet-i Sânia dair kelimatını fehmetmektir.    Dokuzuncusu: Acz ve fakr derecelerinin 

 

11-) Nur'un İlk Kapısı 108 : Ondördüncü Ders/BİRİNCİ LEM'A 

 Çünki tevhid #108 ve celal öyle ister. Sultan-ı Ezelî'nin memurları, saltanat-ı rububiyetinin 

icraatçıları değildirler, belki dellâlları ve nâzırlarıdırlar. Çünki memurlar 

 



12-) Nur'un İlk Kapısı 108 : Ondördüncü Ders/BİRİNCİ LEM'A 

 dellâlları ve nâzırlarıdırlar. Çünki memurlar ve vesaitler, izzet-i kudretini ve haşmet-i rububiyetini 

izhar içindirler. Yoksa sultan-ı insanî gibi acz ve ihtiyacı için, memurlarını 

 

13-) Nur'un İlk Kapısı 117 : Ondördüncü Ders/ONUNCU LEM'A 

 derler ki: "Biz kimin sikkesiyiz, bu yerler dahi onundur."   En edna bir mahluka rububiyet, bütün 

anasırı kabza-i tasarrufunda tutan zâta mahsustur. En basit bir unsuru, 

 

14-) Nur'un İlk Kapısı 117 : Ondördüncü Ders/ONUNCU LEM'A 

 bir unsuru, tedbir ve tedvir etmek, bütün hayvanat ve nebatatı ve masnuatı kabza-i rububiyetinde 

terbiye edene has olduğunu kör olmayan görür. #118  Herbir ferd misliyet lisanıyla 

 

15-) Nur'un İlk Kapısı 127 : Ondördüncü Ders/ONDÖRDÜNCÜ LEM'A/Beşinci Reşha 

 muhbiri, müjdecisi; bir rahmet-i bînihayenin kâşifi, ilâncısı ve #127 saltanat-ı rububiyetin 

mehasininin dellâlı, seyircisi ve künuz-u hafiye-i esma-i İlahiyenin keşşafı 

 

16-) Nur'un İlk Kapısı 134 : Ondördüncü Ders/ONDÖRDÜNCÜ LEM'A/Onikinci Reşha 

 meşhud intizam-ı faik, şu rahmet içinde kusursuz hüsn-ü san'at ve misilsiz cemal-i rububiyet hiç 

böyle bir çirkinliği ve böyle bir merhametsizliği ve böyle bir intizamsızlığı 

 

Nur Çeşmesi’nde 48 yerde geçmektedir 

 

1-) Nur Çeşmesi 13 : Yedinci Mes'ele 

 saltanata itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Elbette rububiyet-i 

mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin, o saltanata iman ile intisab 

 

2-) Nur Çeşmesi 18 : Yedinci Mes'ele 

 hikmet-i şamile ve bir inayet-i daime müşahede ediyoruz ve dehşetli bir saltanat-ı rububiyet ve 

dikkatli bir adalet-i âliye ve izzetli icraat-ı celaliyenin âsârını ve cilvelerini 

 

3-) Nur Çeşmesi 19 : Yedinci Mes'ele 

 borusuyla aynı vaziyeti göstermesiyle nihayetsiz azameti anlaşılan bir saltanat-ı rububiyet; elbette 

ve elbette ve her halde ve hiç şübhe getirmez ki, -Onuncu Söz'de isbatına 

 

4-) Nur Çeşmesi 19 : Yedinci Mes'ele 

 sermediye sukut etmesi ve haşrin gelmemesiyle bütün haşmeti kaybolması ve kemalât-ı rububiyeti 

acz ve kusur ile lekedar olması, hiçbir cihet-i imkânı yok; hiçbir akıl ihtimal 

 

5-) Nur Çeşmesi 19 : Yedinci Mes'ele 

 ile -hâşâ- aczini ve cehlini göstermek, ne kadar o haşmet-i saltanata ve o kemal-i rububiyete zıddır, 

her zîşuur anlar. Bunlara kıyasen, inayet ve adaleti tatbik eyle. #20 

 

6-) Nur Çeşmesi 37 : Üçüncü Şua 

 İmaniye; vücub-u vücuda ve vahdaniyete delalet ettiği gibi, hem delail-i kat'iyye ile rububiyetin 

ihatasına ve kudretinin azametine delalet eder. Hem hâkimiyetinin ihatasına ve 

 

7-) Nur Çeşmesi 38 : Üçüncü Şua 



 semaviye yoktur ki; sükûtuyla gürültüsüz vazife görerek direksiz durmalarıyla, senin rububiyetine 

ve vahdetine şehadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki; mevzun 

 

8-) Nur Çeşmesi 39 : Üçüncü Şua 

 lâmbalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermek cihetiyle, senin rububiyetinin 

haşmetine ve herşeyi icad eden kudretinin azametine zahir delalet.. ve hadsiz 

 

9-) Nur Çeşmesi 40 : Üçüncü Şua 

 gürültüsüyle gökleri çınlatan ra'dat dahi, lisan-ı kal ile konuşarak seni takdis edip, rububiyetine 

şehadet eder. Hem zîhayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en 

 

10-) Nur Çeşmesi 41 : Üçüncü Şua 

 koca fezayı mahşer-i acaib yapan ve bazı günlerde birkaç defa doldurup boşaltan rububiyetinin 

haşmetine ve o geniş cevvi, yazar değiştirir bir levha gibi ve sıkar ve onunla 

 

11-) Nur Çeşmesi 43 : Üçüncü Şua 

 ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet 

isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde, bedahet derecesinde senin vahdetine 

 

12-) Nur Çeşmesi 43 : Üçüncü Şua 

 dörtyüz bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatları muntazaman verilmesiyle, senin rububiyetinin 

haşmetine ve kudretinin herşeye yetişmesine delalet eder; öyle de: Hadsiz bütün 

 

13-) Nur Çeşmesi 43 : Üçüncü Şua 

 muvakkat meşherde; bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet, 

bu hadsiz hitabat-ı Sübhaniye ve bu gayetsiz ihsanat-ı İlahiye, elbette ve herhalde 

 

14-) Nur Çeşmesi 44 : Üçüncü Şua 

 idare olunuyorlar ve müsahhardırlar. Ve zemin yüzünde faaliyeti müşahede edilen bir rububiyet, 

öyle ihata ve şümul gösteriyor ve onun idaresi ve tedbiri ve terbiyesi öyle mükemmel 

 

15-) Nur Çeşmesi 44 : Üçüncü Şua 

 etmeyen bir küll ve inkısamı imkânsız bulunan bir küllî hükmünde bir tasarruf, bir rububiyet 

olduğunu bildiriyor. Hem zemin bütün sekenesiyle beraber, lisan-ı kalden daha zahir 

 

16-) Nur Çeşmesi 45 : Üçüncü Şua 

 Vücud olduğuna mevcudatı adedince işaretler ederek şehadet eder. Ve senin saltanat-ı 

rububiyetinin haşmetine ve herşeye muhit olan kudretinin azametine pek zahir delalet ettikleri 

 

17-) Nur Çeşmesi 47 : Üçüncü Şua 

 olmadan, sair neviler ile beraber karışık iken, karıştırmaksızın icadları; senin rububiyetinin 

haşmetine ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen kudretinin azametine delalet eder 

 

18-) Nur Çeşmesi 47 : Üçüncü Şua 

 hikmetinin bütün eşyaya şümulüne ve ilâçların ihzaratı ve madenî maddelerin iddiharatıyla 

rububiyetinin rahîmane ve kerimane olan tedabirinin mehasinine ve inayetinin ihtiyatlı letaifine 

 

19-) Nur Çeşmesi 47 : Üçüncü Şua 



 kadar kerim ve misafirperver ve bu kadar hakîm ve şefkatperver ve bu kadar kadîr ve 

rububiyetperver bir Sâniin, elbette ve herhalde, çok sevdiği o misafirleri için, ebedî bir 

 

20-) Nur Çeşmesi 48 : Üçüncü Şua 

 tarzda iaşe ve idareleri; şaşırmayarak, karıştırmayarak mükemmel yapılmasıyla, senin 

rububiyetinin vahdaniyetteki haşmetine ve bir baharı bir çiçek kadar kolay icad eden kudretinin 

 

21-) Nur Çeşmesi 51 : Üçüncü Şua 

 teçhiz ve talimat ve itaat ve müsahhariyetle ve en küçükten tâ en büyüğe kadar, rububiyetin 

emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin derece-i haşmetine ve gayet 

 

22-) Nur Çeşmesi 51 : Üçüncü Şua 

 en küçükten tâ en büyüğe kadar, rububiyetin emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin 

derece-i haşmetine ve gayet çoklukla beraber gayet kıymetli ve gayet mükemmel 

 

23-) Nur Çeşmesi 52 : Üçüncü Şua 

 bulunacağı rivayet-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet 

öyle iktiza ederler. #53  Ey Kadîr-i Kayyum! Bütün zîhayat, zîruh, zîşuur senin 

 

24-) Nur Çeşmesi 53 : Üçüncü Şua 

 kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirinle ve rahmet ve hikmetinle, rububiyetinin 

emirlerine teshir ve fıtrî vazifelerle tavzif edilmişler. Ve bir kısmı, insanın 

 

25-) Nur Çeşmesi 54 : Üçüncü Şua 

 ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyetinin 

derece-i haşmetini.. ve gözümüz önünde hadsiz muhtelif eşyayı birden icad eden 

 

26-) Nur Çeşmesi 55 : Üçüncü Şua 

 ve cemalin gibi kudsî sıfatlarına ve şe'nlerine ve izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden 

ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmelyakîn itikadlarıyla, saadet-i ebediyeyi 

 

27-) Nur Çeşmesi 56 : Üçüncü Şua 

 dostlarını ve bu kadar va'dlerini ve bu kadar sıfât ve şuunatını tekzib edip, saltanat-ı rububiyetinin 

kat'î mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini 

 

28-) Nur Çeşmesi 56 : Üçüncü Şua 

 dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini 

müteessir eden ehl-i dalalet ve ehl-i küfrü, haşrin inkârında tasdik etmekten 

 

29-) Nur Çeşmesi 84 : Tabiat Risalesi/ÜÇÜNCÜ KELİME 

: Nasılki Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un şerik ve naziri mümteni' ve muhaldir. Öyle de: rububiyetinde ve 

icad-ı eşyada başkalarının müdahalesi, şerik-i zâtî gibi mümteni' ve muhaldir 

 

30-) Nur Çeşmesi 85 : Tabiat Risalesi/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 Çendan hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki; gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter, rububiyet-i 

mutlakanın işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Fakat madem 

 

31-) Nur Çeşmesi 87 : Tabiat Risalesi/ÜÇÜNCÜ KELİME 



 nizamat-ı kâinatın manevî kanunlarını, birer maddî madde tasavvur ederek ve saltanat-ı 

rububiyetin kavanin-i itibariyesi ve o Mabud-u Ezelî'nin şeriat-ı fıtriye-i kübrasının, manevî 

 

32-) Nur Çeşmesi 88 : Tabiat Risalesi/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 bir Kadîr-i Mutlak var. Ve o Kadîr-i Mutlak'ın ne ihtiyacı var ki âciz vesaiti, rububiyetine ve 

icadına teşrik etsin. Hâşâ! Belki doğrudan doğruya müsebbebi, sebeb ile beraber 

 

33-) Nur Çeşmesi 91 : Tabiat Risalesi/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 ehemmiyetsiz şeylerde icada müdahaleleri ve bir parça medh ü sena kazanmaları, saltanat-ı 

rububiyetine ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet gelir mi?"    Elcevab: Bazı risalelerde 

 

34-) Nur Çeşmesi 91 : Tabiat Risalesi/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 istiklaliyetini nihayet taassubla muhafazaya çalışmayı gör, sonra hâkimiyet-i mutlaka rububiyet 

derecesinde ve âmiriyet-i mutlaka uluhiyet derecesinde ve istiklaliyet-i mutlaka 

 

35-) Nur Çeşmesi 92 : Tabiat Risalesi/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 netice-i hilkati ve semere-i kâinatı abes eder mi? Hâşâ ve kellâ... Hem hikmetini ve rububiyetini 

inkâr ettirecek bir tarzda mahlukatın ibadetlerini başkalara vermeye rıza gösterir 

 

36-) Nur Çeşmesi 97 : Otuzikinci Söz'ün Birinci Mevkıfı 

 ve çekirdek olduğumuz âlemde tasarruf edecek bir iktidar sende varsa; belki bana rububiyet dava 

edebilirsin. Yoksa haydi sus! Benim nev'imdeki karmakarışıklığa bakıp parmak 

 

37-) Nur Çeşmesi 98 : Otuzikinci Söz'ün Birinci Mevkıfı 

 bizi kendine peçe ve çarşaf yapan küre-i arzı elinde tutup mûcid olabilirsen, bana rububiyet dava 

et. Yoksa haydi dışarıya! Bu yerde yer bulamazsın. Hem bizde öyle bir sikke-i 

 

38-) Nur Çeşmesi 99 : Otuzikinci Söz'ün Birinci Mevkıfı 

 beni ele geçiremezsin." Demek, bütün yıldızlara sözünü geçiremiyen, birtek zerreye rububiyetini 

dinletemez.} yine esbab namına ve tabiat lisanıyla der ki: "Böyle serseri gezdiğinden 

 

39-) Nur Çeşmesi 99 : Otuzikinci Söz'ün Birinci Mevkıfı 

 döndürüp istihdam edecek bir nihayetsiz hikmet ve nihayetsiz kudret sende varsa, bana rububiyet 

dava et, yoksa haydi cehennem ol, git! Benim işim var. Vazifeme gidiyorum. Hem 

 

40-) Nur Çeşmesi 100 : Otuzikinci Söz'ün Birinci Mevkıfı 

 tutan bir Vâhid-i Ehad'dir. Bizler donanma elektrik lâmbaları gibi, onun kemal-i rububiyetini 

gösteren nurani şahidleriz ve saltanat-ı rububiyetini ilân eden ışıklı bürhanlarız 

 

41-) Nur Çeşmesi 100 : Otuzikinci Söz'ün Birinci Mevkıfı 

 lâmbaları gibi, onun kemal-i rububiyetini gösteren nurani şahidleriz ve saltanat-ı rububiyetini ilân 

eden ışıklı bürhanlarız. Herbir taifemiz onun daire-i saltanatında ulvî 

 

42-) Nur Çeşmesi 101 : Otuzikinci Söz'ün Birinci Mevkıfı 

 tayyaresi, birer mescidi ve avalim-i ulviyenin birer lâmbası, birer güneşi ve saltanat-ı rububiyetin 

birer şahidi ve feza-yı âlemin birer zîneti, birer kasrı, birer çiçeği ve sema 

 

43-) Nur Çeşmesi 102 : Pencereler Risalesi'nden 



 cüz'iyat ile kâinat Mâlikinin ilmine ve kudretine, basarına, sem'ine, hâkimiyet-i rububiyetine 

âyinedarlık eder. Onları anlar, bildirir. Meselâ: "Ben nasıl bu evi yaptım ve 

 

44-) Nur Çeşmesi 108 : Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesi'nden bazı parçalar 

 küçük bir cüz'ü büyülten ve bir ferdi dahi küllî gibi bir âlem hükmüne getiren ve rububiyet 

cihetinde kâinatı tecezzi ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir küll ve bir küllî 

 

45-) Nur Çeşmesi 110 : Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesi'nden bazı parçalar 

 Rabbaniyesine karşı itaat ve ubudiyetle mukabele edilmelerini ister.   İşte bu sırr-ı rububiyete göre 

teşekkür ve ubudiyet, bütün enva'-ı hayatın ve dolayısıyla bütün kâinatın 

 

46-) Nur Çeşmesi 115 : Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesi'nden bazı parçalar 

 celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Sultan-ı Ezelî'nin memurları, saltanat-ı rububiyetin 

icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellâllarıdırlar ve o rububiyetin 

 

47-) Nur Çeşmesi 115 : Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesi'nden bazı parçalar 

 saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellâllarıdırlar ve o rububiyetin 

temaşager nâzırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar; kudretin izzetini, rububiyetin 

 

48-) Nur Çeşmesi 115 : Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesi'nden bazı parçalar 

 rububiyetin temaşager nâzırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar; kudretin izzetini, rububiyetin 

haşmetini izhar içindir. Tâ umûr-u hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin 

 

Hanımlar Rehberi’nde 3 yerde geçmektedir 

 

1-) Hanımlar Rehberi 36 : İhtiyarlar Risalesi'nden yedi rica/DÖRDÜNCÜ RİCA 

 kimse gösteremez. Madem bu elimizdeki Kur'an, Semavat ve Arz'ın Hâlık-ı Zülcelalinin 

rububiyet-i mutlakası noktasından ve azamet-i uluhiyeti cihetinden ve ihata-i rahmeti canibinden 

 

2-) Hanımlar Rehberi 93 : Otuzikinci Söz'ün Üçüncü Mevkıfı'ndan 

 Vâhid-i Ehad, Hakîm-i Mutlak, Kadîr-i Külli Şey'den başka, bu san'ata, bu tedbire, bu rububiyete, 

bu tedvire hangi şey elini uzatabilir? Hangi sebeb müdahale edebilir?    DÖRDÜNCÜ 

 

3-) Hanımlar Rehberi 100 : Otuzikinci Söz'ün Üçüncü Mevkıfı'ndan 

 göstereceğiz:    MUKADDEME: Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebîr 

rububiyetiyle, kerim re'fetiyle, azîm kudretiyle, latif hikmetiyle, şu küçük insanın vücudunu 

 

Hizmet Rehberi’nde 5 yerde geçmektedir 

 

1-) Hizmet Rehberi 14 : HİZMET REHBERİ 

 verdiği gibi: Nefs, kendini serbest ve müstakil ve bizzât mevcud bilir. Ondan bir nevi rububiyet 

dava eder. Mabuduna karşı adavetkârane bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikatı 

 

2-) Hizmet Rehberi 62 : HİZMET REHBERİ 

 diye mukabele etmek istiyorlar.   Halbuki Allah'ı bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve 

zerrelerden yıldızlara kadar cüz'î ve küllî herşey onun kabza-i tasarrufunda 

 

3-) Hizmet Rehberi 72 : HİZMET REHBERİ 



 kıyas et...(Sözler 262)    ***    "Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı a'lâ; tezahür-ü rububiyete karşı, 

ubudiyet-i külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i aksası, o ubudiyete 

 

4-) Hizmet Rehberi 97 : HİZMET REHBERİ 

 böyle işlesem, sen böyle işler misin? diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine 

karşı imtihan tarzı sû'-i edebdir, ubudiyete münafîdir."   Madem hakikat budur 

 

5-) Hizmet Rehberi 116 : HİZMET REHBERİ 

 dolayı iktidarı dâhilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zaîf kalbiyle rububiyet vazife-i 

sakîlesinin altına girer, altında ezilir. Ve aynı zamanda bütün istirahatını 

                                                                                                                                            

                                               Serpil Yücel 

                                                                                                                                                             

                                                y.serpil__@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


