
 

 

                  ULUHİYET                                               27.12.2015 Adapazarı 

 
Uluhiyet  Risale-i Nur’da 233 yerde geçmektedir               

 
Sözler’de 47 yerde geçmektedir 

 
1-) Sözler 8 : Ondördüncü Lem'anın İkinci Makamı/BİRİNCİ SIR: 
 heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübra-i 
uluhiyettir ki, "Bismillah" ona bakıyor. #9  İkincisi: Küre-i arz sîmasında nebatat ve hayvanatın 
 
2-) Sözler 38 : Sekizinci Söz 
 kudret-i Samedaniyenin sikkesine ve rububiyet-i İlahiyenin hâtemine ve saltanat-ı uluhiyetin 
turrasına işarettir. Çünki "Bir tek şeyden her şeyi yapmak" yani bir topraktan 
 
3-) Sözler 43 : Dokuzuncu Söz/Beşinci Nükte: 
 şükür ve hamd ederek, izzet-i rububiyetine karşı zelilane rükûa gidip, sermediyet-i uluhiyetine karşı 
mahviyetkârane secde ederek, hakikî bir teselli-i kalb, bir rahat-ı ruh 
 
4-) Sözler 44 : Dokuzuncu Söz/Beşinci Nükte: 

 demekle, muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına 

karşı arz-ı ubudiyet ve istiane etmek, hem nihayetsiz 
 
5-) Sözler 60 : Onuncu Söz/Mukaddime/BİRİNCİ İŞARET: 
 divaneliğidir, bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira herşeyde, hattâ herbir zerrede bir uluhiyet-i mutlaka 
kabul etmek lâzımdır. Çünki meselâ havanın herbir zerresi; herbir çiçek 
 
6-) Sözler 61 : Onuncu Söz/Mukaddime/İKİNCİ İŞARET: 
 derecesinde elzemdir. Çünki nasıl Güneş, ziya vermeksizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyet de, 
peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir.   Hem hiç 
 
7-) Sözler 62 : Onuncu Söz/Mukaddime/İKİNCİ İŞARET: 
 Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, herbiri bir bürhan-ı kat'îdir ki: Uluhiyet, risaletsiz 
olamaz...   Şimdi acaba âlemde Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'dan 
 
8-) Sözler 63 : Onuncu Söz/Birinci Hakikat: 
 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 âlî gayeler ve yüksek 
 
9-) Sözler 100 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 
 tekzib etmekle, senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin 
haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalaleti ve 
 
10-) Sözler 101 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 
 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 vücuduna, açılmasına 
11-) Sözler 101 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 
 Vücud'un hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, 
rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şe'nleri lüzum derecesinde âhireti 
 
12-) Sözler 101 : Onuncu Söz/Zeylin Birinci Parçası 



 

 haşri ve neşri isterler. Evet madem ezelî, ebedî bir Allah var; elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermedî 
bir medarı olan âhiret vardır. Ve madem bu kâinatta ve zîhayatta gayet 
 
13-) Sözler 125 : Onbirinci Söz 

 diyerek itaat ve inkıyad ile mukabele ettiler.   Sonra o Rabb-ül Âlemîn'in uluhiyetinin izharına 

karşı; za'f içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlerini ilândan ibaret 
 
14-) Sözler 134 : Onikinci Söz/DÖRDÜNCÜ ESAS: 
 Hem rahmet-i vasia-i muhita noktasında, bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir. Hem uluhiyetin 
azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır 
 
15-) Sözler 167 : Ondördüncü Söz/Beşincisi: 

 ya kadar hudud-u azamet-i rububiyeti ve kibriya-i uluhiyeti tutmuş olan Ezel ve 

Ebed Sultanı, şu âciz ve nihayetsiz zaîf ve nihayetsiz fakir 
 
16-) Sözler 199 : Onaltıncı Söz/DÖRDÜNCÜ ŞUA: 
 açılan meratib-i külliye-i rububiyet ve dûrbîniyle nazarına görünen âfâk-ı azamet-i uluhiyet ve 
şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair-i ubudiyet ve meratib-i 
 
17-) Sözler 293 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Birinci Lem'a: 
 bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun dest-i kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve 
rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vechile, hiçbir şeriki ve muini olmadığına 
 
18-) Sözler 296 : Yirmiikinci Söz/Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı/Dördüncü Lem'a: 
 içinde bulunduğunu kabul etmek, âdeta o çiçeğin, o sineğin herbir zerresine bir uluhiyet vermek 
gibi dalaletin en eblehçesine, hurafatın en ahmakçasına bir derekesine düşmek 
 
19-) Sözler 328 : Yirmiüçüncü Söz/İkinci Mebhas/Dördüncü Nükte: 
 ikram-ı Rahmanîdir.   Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin 
dergâhında acz u za'fını, istimdad lisanıyla; fakr u hacatını, tazarru' ve dua 
 
20-) Sözler 332 : Yirmidördüncü Söz/BİRİNCİ DAL: 

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

uluhiyetinindairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları ve 

21-) Sözler 344 : Yirmidördüncü Söz/ÜÇÜNCÜ DAL:/Sekizinci Asıl: 
 şimalde, tabiiyyunun fikr-i küfrîsinden süzülen bir cereyan-ı azîmin başına geçecek ve uluhiyeti 
inkâr edecek bir şahsın, şimal tarafından çıkmasına işaret ve şu işaret içinde 
 
22-) Sözler 350 : Yirmidördüncü Söz/ÜÇÜNCÜ DAL:/Onikinci Asıl: 
 olamazlar.     Onikinci Asıl: Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyete baktığı 
için, hakaikı ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete 
 
23-) Sözler 367 : Yirmibeşinci Söz/Mukaddeme 
 rahmet-i vasia-i muhita nokta-i nazarında bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir. Hem uluhiyetin 
azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır 
 
24-) Sözler 388 : Yirmibeşinci Söz/BİRİNCİ ŞU'LE:/BİRİNCİ ŞUA:/İkinci Suret:/Beşinci Nokta: 
 şerikleri itikad eden müşrik felasife gibi ve yıldızlara ve melaikelere bir nevi uluhiyet isnad eden 
Sabiiyyun gibi, Cenab-ı Hakk'a veled nisbet eden mülhid ve dâllînler 
 
25-) Sözler 389 : Yirmibeşinci Söz/BİRİNCİ ŞU'LE:/BİRİNCİ ŞUA:/İkinci Suret:/Beşinci Nokta: 



 

 namıyla ayrı ayrı iki ilah tevehhüm eden Mecusiler gibi ve ayrı ayrı esbaba bir nevi uluhiyet veren 
ve onları kendilerine birer nokta-i istinad tahayyül eden esbabperestler 
 
26-) Sözler 412 : Yirmibeşinci Söz/BİRİNCİ ŞU'LE:/ÜÇÜNCÜ ŞUA:/Üçüncü Cilve: 
 tabaka, şundan "İsa Aleyhisselâm'ın ve melaikelerin ve tevellüde mazhar şeylerin uluhiyetini 
nefyetmektir." Çünki muhal bir şeyi nefyetmek, zahiren faidesiz olduğundan belâgatta 
 
27-) Sözler 412 : Yirmibeşinci Söz/BİRİNCİ ŞU'LE:/ÜÇÜNCÜ ŞUA:/Üçüncü Cilve: 
 ve vâlidi nefyetmekten murad ise, veled ve vâlidi ve küfvü bulunanların, nefy-i uluhiyetleridir ve 
mabud olmaya lâyık olmadıklarını göstermektir. Şu sırdandır ki, Sure-i 
 
28-) Sözler 417 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/İkinci Nükte-i Belâgat: 
 ve vahdaniyetine şehadet eden semavat ve arzın hilkatindeki tecelli-i saltanat-ı uluhiyet; ve gece 
gündüzün ihtilafındaki tecelli-i rububiyet; ve hayat-ı içtimaiye-i insana 
 
29-) Sözler 421 : Yirmibeşinci Söz/İKİNCİ ŞU'LE:/İkinci Nuru:/Altıncı Nükte-i Belâgat: 
 tasarruf-u rububiyeti gösteriyor. Hem umum semavat ve arza birden müteveccih tedbir-i uluhiyeti 
en a'zamî bir derecede umuma şamil bir hafîziyeti zikrettikten sonra; bir rabıta-i 
 
30-) Sözler 439 : Yirmibeşinci Söz/ÜÇÜNCÜ ŞU'LE:/ÜÇÜNCÜ ZİYA: 
 ettikleri ahkâmları cem'etmiş, o ahkâmın tenasübünü muhafaza etmiş. Hem rububiyet ve uluhiyetin 
şuunatını kemal-i müvazene ile cem'etmiştir. İşte şu muhafaza ve müvazene ve 
31-) Sözler 513 : Yirmidokuzuncu Söz/Birinci Maksad/Dördüncü Esas 
 vezaif-i ubudiyet ve hidemat-ı tesbihiyesini âlem-i melekûtta temsil etsin, dergâh-ı uluhiyete bilerek 
takdim etsin. Elbette Muhbir-i Sadık'ın rivayet ettiği, melaikeler hakkındaki 
 
32-) Sözler 536 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 
 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 lâzım değil. Belki hendesedeki 
 
33-) Sözler 539 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 
 bataklığıdır. Evet tabiatın perdesi ile Allah'ın nurunu görmeyen insan, herşeye bir uluhiyet verip 
kendi başına musallat eder.} beşerin başına atmış. Ve kuvve-i şeheviye-i 
 
34-) Sözler 539 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 
 beşerin başına atmış. Ve kuvve-i şeheviye-i behimiye dalında; âliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava 
edenleri semere vermiş, yetiştirmiş. O şecere-i zakkumun menşei ile silsile-i 
 
35-) Sözler 539 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 
 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 anahtarı onun 
 
36-) Sözler 541 : Otuzuncu Söz/Birinci Maksad 
 adaleti temin eder.} Zulmü manen alkışlamış; zalimleri teşci' etmiştir ve cebbarları, uluhiyet 
davasına sevketmiştir. Hem masnu'daki güzelliği ve nakıştaki hüsnü, masnua ve nakşa 
 
37-) Sözler 564 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 
 rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar şe'n ve namları vardır. Ve uluhiyetinin 
dairelerinde başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve alâmetleri vardır 
 
38-) Sözler 568 : Otuzbirinci Söz/İKİNCİ ESAS 
 madem şu mevcudat içinde, şu umumî rububiyeti, bütün dekaikı ile; şu azîm saltanat-ı uluhiyeti, 
bütün hakaikı ile görecek insan nev'i vardır. Elbette o Hâkim-i Mutlak, o insan 
 
39-) Sözler 576 : Otuzbirinci Söz/ÜÇÜNCÜ ESAS 



 

 tereddüd etmez.    Sâdisen: Onuncu Söz'ün İkinci İşaretinde işaret edildiği gibi: Uluhiyet, mukteza-
yı hikmet olarak tezahür istemesine mukabil, en a'zamî bir derecede Zât-ı 
 
40-) Sözler 603 : Otuzikinci Söz/Birinci Mevkıf/BİRİNCİ MEVKIF'IN KÜÇÜK BİR ZEYLİ 
 nihayetsiz bir saltanat-ı rububiyetin şeairidir. Zîşuura, onu iş'ar eden muhteşem bir uluhiyetin 
işaratıdır. Ehl-i fikri, imana ve tevhide davet eder.   Bak kitab-ı kâinatın 
 
41-) Sözler 607 : Otuzikinci Söz/İKİNCİ MEVKIF/BİRİNCİ MAKSAD 
 hiçbir ihtiyaç olmadığı ve kâinat onlardan müstağni-i mutlak oldukları halde, şerik-i uluhiyet gibi, 
rububiyet ve icad şerikleri dahi mümteni'dirler, vücudları muhaldir. Çünki 
 
42-) Sözler 646 : Otuzikinci Söz/ÜÇÜNCÜ MEVKIF/İKİNCİ NOKTANIN İKİNCİ MEBHASI/MÜHİM 
BİR SUAL:/MUKADDEME: 
 "İşaret"le yüzden bir faidesini icmalen göstereceğiz:     MUKADDEME: Cenab-ı Hak celil 
uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebîr rububiyetiyle, kerim re'fetiyle, azîm kudretiyle, 
 
43-) Sözler 657 : Otuzüçüncü Söz/Altıncı Pencere 
 vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i mecmuasıyla gayet geniş bir mikyasta azamet-i 
uluhiyetini ve kemal-i rububiyetini gösterir.   Öyle de: Bağlardaki muntazam nebatat ve 
 
44-) Sözler 663 : Otuzüçüncü Söz/Onüçüncü Pencere 
 şehadetleri, ziya güneşi gösterdiği gibi bir Zât-ı Vâcib-ül Vücud'u gösterir ve kemal-i uluhiyetine 
delalet eder                                           

45-) Sözler 673 : Otuzüçüncü Söz/Yirmibirinci Pencere
 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 Güneşin etrafında, emr-i Rabbanî 
 
46-) Sözler 683 : Otuzüçüncü Söz/Otuzuncu Pencere 
 müdahale 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 
 
47-) Sözler 696 : Lemaat 

 der ki:    Lâ Meşhude İlla Hu    İkinci cümle:  dir ki, tevhid-i uluhiyete tasrihtir. Hakikat, hak 

lisanı der ki:    Lâ Mabude İlla Hu...    Üçüncü cümle 

 

Asa-yı Musa’da 25 yerde geçmektedir 

1-) Asa-yı Musa 56 : Birinci Kısım/Dokuzuncu Mes'ele 
 getiren ezelî ve bâki bir saltanat-ı rububiyet ve ebedî ve daimî bir hâkimiyet-i uluhiyet, hiç mümkün 
müdür ve hiç akıl kabul eder mi ve hiçbir ihtimal var mı ki, o ebedî 
 
2-) Asa-yı Musa 56 : Birinci Kısım/Dokuzuncu Mes'ele 
 işaretlerle beyan edildiği gibi, hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki; uluhiyet ve 
mabudiyetin tezahürü için bu kâinatı öyle bir mücessem kitab-ı Samedanî ki, 
 
3-) Asa-yı Musa 118 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 
 perestişi veren bir zât, elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle iş'ar etmek, uluhiyetin 
muktezasıdır. İşte, tenezzül-ü İlahî ve taarrüf-ü Rabbanî ve mukabele-i Rahmanî 
 
4-) Asa-yı Musa 120 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 



 

 kalb telefonuyla, kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i uluhiyetin ve 
rahmet-i rububiyetin zarurî ve vâcib bir muktezasıdır diye anladı.   Sonra 
 
5-) Asa-yı Musa 125 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 
 haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakıyet ile, kendi uluhiyetini izhar 
ederek, o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkıyad ve itaat ettirmek 
 
6-) Asa-yı Musa 125 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 
 dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakıyet ile, kendi uluhiyetini izhar ederek, o uluhiyetine karşı iman 
ve teslim ve inkıyad ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri 
 
7-) Asa-yı Musa 138 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 
 ve o her cihetle rahmet-feşan tezahür-ü rububiyet hakikatının içinde, tebarüz-ü uluhiyet hakikatı 
bizzarure bilinmiş olmasıdır.   İşte bu hâkimane ve hakîmane faaliyet-i 
 
8-) Asa-yı Musa 140 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Birinci Hüccet-i İmaniye(Âyet-ül Kübra) 
 tanıttırır. #140  Ve tezahür-ü rububiyet hakikatı içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin 
tebarüz hakikatı dahi; esma-i hüsnanın rahîmane ve kerimane cilveleriyle ve yedi 
 
9-) Asa-yı Musa 154 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/İkinci Hüccet-i İmaniye(Otuzikinci Söz'ün Birinci 
Mevkıfı)/Birinci Mevkıf'ın Küçük Bir Zeyli 
 nihayetsiz bir saltanat-ı rububiyetin şeairidir. Zîşuura, onu iş'ar eden muhteşem bir uluhiyetin 
işaratıdır. Ehl-i fikri, imana ve tevhide davet eder.   Bak kitab-ı kâinatın 
 
10-) Asa-yı Musa 166 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Üçüncü Hüccet-i İmaniye(Yirmiüçüncü 
Lem'a)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 mükemmel ve bütün etrafı mu'cizane hikmetle dolu şu saray-ı âlemin içine, inkâr-ı uluhiyete giden 

tabiiyyun fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. Daire-i mümkinat haricinde 

11-) Asa-yı Musa 167 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Üçüncü Hüccet-i İmaniye(Yirmiüçüncü 
Lem'a)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 âyeti, şeksiz ve şübhesiz bedahet derecesinde Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un uluhiyetini ve her 

şey #168  doğrudan doğruya dest-i kudretinden çıktığını ve Semavat ve 
 
12-) Asa-yı Musa 170 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Üçüncü Hüccet-i İmaniye(Yirmiüçüncü 
Lem'a)/ÜÇÜNCÜ KELİME 
 çalışmayı gör; sonra hâkimiyet-i mutlaka rububiyet derecesinde ve âmiriyet-i mutlaka uluhiyet 
derecesinde ve istiklaliyet-i mutlaka ehadiyet derecesinde ve istiğna-yı mutlak 
 
13-) Asa-yı Musa 180 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dördüncü Hüccet-i İmaniye(Otuzuncu 
Lem'anın İkinci Nüktesi) 
 bu kâinatı hadsiz hârika san'atlarıyla, nimetleriyle süslendiren bir saltanat-ı uluhiyet, böyle hem 
umum kemalâtını, hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkâr ettiren 
 
14-) Asa-yı Musa 188 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Beşinci Hüccet-i İmaniye(Hakem Nüktesi) 
 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 Ahmediyenin risaletiyle 
 
15-) Asa-yı Musa 197 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 
 tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet sikkesiyle senin haşmet-i uluhiyetine 
ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Ve oniki seyyareden hiçbir 
 
16-) Asa-yı Musa 197 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 



 

 vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücub-u vücuduna şehadet ve saltanat-ı uluhiyetine 
işaret etmesin!..   Evet gökler; sekeneleriyle, herbiri tek başıyla şehadet 
 
17-) Asa-yı Musa 197 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 
 sefineler, hârika tayyareler, acaib lâmbalar gibi vaziyetiyle, senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşaasını 
gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin 
 
18-) Asa-yı Musa 205 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 
 tattırdı, fakat yedirmeden bizi i'dam etti" dememek ve dedirmemek ve saltanat-ı uluhiyetini iskat 
etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkâr etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak 
 
19-) Asa-yı Musa 210 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye(Münacat) 
 tekzib etmekle, senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin 
haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalalet # 
 
20-) Asa-yı Musa 219 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 
Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 
 tekzib etmekle, senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin 
haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalaleti ve 
 
21-) Asa-yı Musa 220 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 
Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 
 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 vücuduna, açılmasına 
 
22-) Asa-yı Musa 220 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 
Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 
 Vücud'un hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, 
rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şe'nleri lüzum derecesinde âhireti 
 
23-) Asa-yı Musa 220 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye(Dokuzuncu 
Şua'ın Mukaddeme-i Haşriyesi)/İKİNCİ NOKTA 
 haşri ve neşri isterler. Evet madem ezelî ve ebedî bir Allah var; elbette saltanat-ı uluhiyetinin 
sermedî bir medarı olan âhiret vardır. Ve madem bu kâinatta ve zîhayatta gayet 
 
24-) Asa-yı Musa 227 : Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Onuncu Hüccet-i İmaniye(Yirminci 
Mektub)/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 minnetlerden, korkulardan kurtuldun."     ÜÇÜNCÜ KELİME:   Yani: Nasılki 

uluhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur; "Allah" bir olur, müteaddid olamaz. Öyle de 
 
25-) Asa-yı Musa 267 : Tarihçe-i Hayatın Önsözü 

 semavî kitabların ve bilumum Peygamberlerin yegâne davaları olan "Hâlık-ı Kâinat'ın uluhiyet ve 

vahdaniyetini ilân" ve bu büyük davayı da, ilmî, mantıkî ve felsefî delillerle 

Mektubat’ta 17 yerde geçmektedir 

 
1-) Mektubat 6 : Birinci Mektub/Birinci Sual: 
 şudur ki: Âhirzamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı uluhiyete karşı İsevîlik 
dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılab 
 
2-) Mektubat 6 : Birinci Mektub/Birinci Sual: 
 ederek, dinsizliğin şahs-ı manevîsini temsil eden Deccal'ı öldürür.. yani inkâr-ı uluhiyet fikrini 
öldürecek.    Dördüncü Tabaka-i Hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur'anla 



 

 
3-) Mektubat 15 : Üçüncü Mektub 
 döndüren ve seyr ü seyahat ettiren Zât'ın haşmet-i rububiyetini ve şaşaa-i saltanat-ı uluhiyetini 
güneş gibi parlaklığıyla gösteriyorlar. Bak bir saltanatın haşmetine ki, gemileri 
 
4-) Mektubat 57 : Onbeşinci Mektub/Dördüncü sualinizin meali: 
 gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla #57 intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkâr 
edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabitan 
 
5-) Mektubat 57 : Onbeşinci Mektub/Dördüncü sualinizin meali: 
 ise; daha ileri gidip, cebbarane surî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilân 
eder. Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen 
 
6-) Mektubat 57 : Onbeşinci Mektub/Dördüncü sualinizin meali: 
 Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insanın uluhiyet dava 
etmesi, ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur.   İşte böyle 
 
7-) Mektubat 58 : Onbeşinci Mektub/Dördüncü sualinizin meali: 
 Mağrur, firavunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan; surî, cebbarane olan hâkimiyetine, uluhiyet 
namını vermiş bir şeytan-ı ahmaktır ve bir insan-ı dessastır. Fakat şahs-ı manevîsi 
 
8-) Mektubat 84 : Onsekizinci Mektub/İKİNCİ MES'ELE-İ MÜHİMME: 
 Hakikî isimler ise, hakikî daireleri istiyor ve iktiza ediyorlar.   İşte saltanat-ı uluhiyet Rahman, 
Rezzak, Vehhab, Hallak, Fa'al, Kerim, Rahîm gibi pek çok esma-i mukaddeseyi 
 
9-) Mektubat 212 : Ondokuzuncu Mektub/Mu'cizat-ı Ahmediye (A.S.M.) Zeylinin Bir Parçasıdır 
 tereddüd etmez.    Sâdisen: Onuncu Söz'ün İkinci İşaretinde işaret edildiği gibi: Uluhiyet, mukteza-
yı hikmet olarak tezahür istemesine mukabil, en a'zamî bir derecede Zât-ı 
 
10-) Mektubat 220 : Ondokuzuncu Mektub/Âyet-ül Kübra Risalesinin Risalet-i Ahmediyeden 
bahseden Onaltıncı Mertebesi 

 haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve Hallakıyet ile, kendi uluhiyetini izhar 

ederek, o uluhiyete karşı iman ve teslim ve inkıyad ve itaat ettirmek 

11-) Mektubat 220 : Ondokuzuncu Mektub/Âyet-ül Kübra Risalesinin Risalet-i Ahmediyeden 
bahseden Onaltıncı Mertebesi 
 dehşetli ve hikmetli faaliyet ve Hallakıyet ile, kendi uluhiyetini izhar ederek, o uluhiyete karşı iman 
ve teslim ve inkıyad ve itaat ettirmek.. ve her vakit iyiliği ve iyileri 
 
12-) Mektubat 224 : Yirminci Mektub/Birinci Makam 

 minnetlerden, korkulardan kurtuldun."   ÜÇÜNCÜ KELİME:  Yani: Nasılki uluhiyetinde 

ve saltanatında şeriki yoktur; "Allah" bir olur, müteaddid olamaz. Öyle de 
 
13-) Mektubat 229 : Yirminci Mektub/İkinci Makam/BİRİNCİ KELİME: 

 muhtasar bir işarettir)     BİRİNCİ KELİME:  da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet 

vardır. Şu mertebenin gayet kuvvetli bir bürhanına şöyle işaret ederiz 
 
14-) Mektubat 256 : Yirminci Mektub/Yirminci Mektub'un Onuncu Kelimesine Zeyldir 
 bütün eşyadan dahi inkıta' eder, cirmi kadar bir küçüklüğe sığışır. O halde bir uluhiyet-i mutlaka 
sahibi olmalı ki, evvelki vaziyette gördüğü işleri görebilsin. #257  
 
15-) Mektubat 392 : Yirmidokuzuncu Mektub/Birinci Kısımdır; 



 

 "lâm", ihtisas ve istihkak içindir. "Zât-ı Vâcib-ül Vücud" kaydı ise; vücub-u vücud, uluhiyetin lâzım-ı 
zarurîsi ve Zât-ı Zülcelal'e karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan, "Lafzullah" 
 
16-) Mektubat 441 : Yirmidokuzuncu Mektub/Yedinci Kısım 
 mu'cizekâr manevî kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak.   Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet 
niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal komitesini 
 
17-) Mektubat 441 : Yirmidokuzuncu Mektub/Yedinci Kısım 

 Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, inkâr-ı uluhiyetten 

kurtaracak.   Şu mühim sır pek uzundur. Başka yerlerde bir nebze bahsettiğimizden 

Lem'alar’da 23 yerde geçmektedir 

1-) Lem'alar 87 : Onüçüncü Lem'a/ONÜÇÜNCÜ İŞARET:/Birinci Nokta: 
 edildiği üzere: O vakit kâinatın herbir mevcudunda ve hattâ herbir zerresinde bir uluhiyet-i mutlaka 
ve bir ilm-i muhit ve hadsiz bir kudret bulunmak lâzım geliyor. Tâ ki 
 
2-) Lem'alar 96 : Ondördüncü Lem'a/İkinci Makam 
 heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübra-i 
uluhiyettir ki, "Bismillah" ona bakıyor.   İkincisi: Küre-i Arz sîmasında nebatat ve hayvanatın 
 
3-) Lem'alar 127 : Onyedinci Lem'a/DOKUZUNCU NOTA: 
 ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette Mabud-u Ezelî'nin uluhiyetine karşı bir 
ubudiyet gösteriyor ki; güya Küre-i Arz kendisi o zikri söylüyor, 
 
4-) Lem'alar 132 : Onyedinci Lem'a/ONÜÇÜNCÜ NOTA: 
 ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı uluhiyete karşı 
secde etmeye bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; zerrecik kalbini Arş'a 
 
5-) Lem'alar 185 : Yirmiüçüncü Lem'a/ÜÇÜNCÜ KELİME: 
 mükemmel ve bütün etrafı mu'cizane hikmetle dolu şu saray-ı âlemin içine, inkâr-ı uluhiyete giden 
tabiiyyun fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. Daire-i mümkinat haricinde 
 
6-) Lem'alar 186 : Yirmiüçüncü Lem'a/ÜÇÜNCÜ KELİME: 

 âyeti, şeksiz ve şübhesiz bedahet derecesinde Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un uluhiyetini ve her 

şey doğrudan doğruya dest-i kudretinden çıktığını ve Semavat ve Arz kabza-i 
 
7-) Lem'alar 188 : Yirmiüçüncü Lem'a/ÜÇÜNCÜ KELİME: 
 çalışmayı gör, sonra hâkimiyet-i mutlaka rububiyet derecesinde ve âmiriyet-i mutlaka uluhiyet 
derecesinde ve #189 istiklaliyet-i mutlaka ehadiyet derecesinde ve istiğna-yı mutlak 
 
8-) Lem'alar 226 : Yirmialtıncı Lem'a/DÖRDÜNCÜ RİCA: 
 Arz'ın Hâlık-ı Zülcelal'inin rububiyet-i #226 mutlakası noktasından ve azamet-i uluhiyeti cihetinden 
ve ihata-i rahmeti canibinden gelen kelâmıdır, fermanıdır; bir maden-i 
 
9-) Lem'alar 269 : Yirmisekizinci Lem'a 
 Hazret-i İsa (A.S.) ve Üzeyr (A.S.) ve melaike ve nücumların ve gayr-ı hak mabudların 

uluhiyetlerini nefyetmek kasdıyla, ezelî ve ebedî manasında Cenab-ı Hakk'ın 

10-) Lem'alar 272 : Yirmisekizinci Lem'a 



 

 maddiyyun fikirleriyle âlûde olan fikirlere girdikçe, kâinat ve maddiyat hesabına uluhiyeti inkâr 
yoluna gider. #273   İkincisi: Vahdet-ül vücud meşrebi, masiva-yı İlahînin 
11-) Lem'alar 310 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın İkinci Nüktesi 
 bu kâinatı hadsiz hârika san'atlarıyla, nimetleriyle süslendiren bir saltanat-ı uluhiyet, böyle hem 
umum kemalâtını, hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkâr ettiren 
 
12-) Lem'alar 317 : Otuzuncu Lem'a/Üçüncü Nükte/Beşinci Nokta: 
 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 Ahmediyenin risaletiyle 
 
13-) Lem'alar 323 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi/Dördüncü İşaret:/Üçüncü 
Nokta: 
 nefer, kâinat yüzündeki muhteşem manevraya bir kumandanlık eder. Eğer hâkimiyet-i uluhiyeti ve 
saltanat-ı rububiyeti umum kâinatı ihata eden ve hüküm ve emri umum mevcudata 
 
14-) Lem'alar 342 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Altıncı Nüktesi/Birinci Şua: 
 eden bir kısım cilvelerini ayn-ı Zât-ı Akdes tevehhüm ederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin 
ahkâmını veren ehl-i dalalet insanların bir kısmı, o Zât-ı Zülcelal'in bazı eserlerini 
 
15-) Lem'alar 342 : Otuzuncu Lem'a/Otuzuncu Lem'anın Altıncı Nüktesi/Birinci Şua: 
 sığıştıramadıklarından; o hadsiz, nihayetsiz camid zerrelerin ezeliyetlerini, belki uluhiyetlerini kabul 
etmeye mesleklerince mecbur oluyorlar...   İşte sen gel, echeliyetin 
 
16-) Lem'alar 358 : Münacat 
 tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet sikkesiyle senin haşmet-i uluhiyetine 
ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Ve oniki seyyareden hiçbir 
 
17-) Lem'alar 358 : Münacat 
 vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücub-u vücuduna şehadet ve saltanat-ı uluhiyetine 
işaret etmesin!..   Evet gökler sekeneleriyle, herbiri tek başıyla şehadet ettikleri 
 
18-) Lem'alar 359 : Münacat 
 sefineler, hârika tayyareler, acaib lâmbalar gibi vaziyetiyle, senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşaasını 
gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan Güneş'imizin 
 
19-) Lem'alar 367 : Münacat 
 tattırdı, fakat yedirmeden bizi i'dam etti" dememek ve dedirmemek ve saltanat-ı uluhiyetini iskat 
etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkâr etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak 
 
20-) Lem'alar 373 : Münacat 
 etmekle, senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celaline #373 dokunduran ve uluhiyetinin 
haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalalet ve 
21-) Lem'alar 392 : Fihrist 
 daha kansız olacağını ikaz ve inzar ile, insanları vazife-i fıtriyelerine sevkedip, uluhiyet-i mutlakayı 
isbat eder.    DOKUZUNCU NOTA: Cenab-ı Hak kemal-i keremiyle, en büyük 
 
22-) Lem'alar 406 : Fihrist 
 mükemmel ve her tarafı mu'cizat-ı hikmetle doldurulmuş olan şu âlem sarayının içine, uluhiyeti 
inkâr eden vahşi tabiiyyunlar girerler. Gördükleri mevcudatın, daire-i mümkinat 
 
23-) Lem'alar 439 : Fihrist 

 anlayamadıklarından, madde ve kuvveti ezelî tevehhüm etmeleriyle açtıkları inkâr-ı uluhiyet 

mesleklerindeki yollarının içyüzünü gösteren ve hak ve hakikat mesleğinin letafetli 

Şualar’da 36 yerde geçmektedir 



 

1-) Şualar 18 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 
 hâkimiyeti ve âmiriyeti, hem ceberutiyet-i mutlaka derecesinde kibriyası ve azameti, hem uluhiyet-i 
mutlaka derecesinde kemali ve istiğnası, hem hiçbir kayıd altına girmeyen ve 
 
2-) Şualar 19 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 
 ve başkasına perestişkârane medh ü sena etmek, rububiyetin azametine dokunur ve uluhiyetin 
kibriyasına ilişir ve mabudiyet-i mutlakanın haysiyetine dokundurur, celalini 
 
3-) Şualar 20 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 
 başka kuvvetleri dağıtır. Öyle de, herbir fiil-i rububiyet ve herbir cilve-i esma-i Uluhiyet, o derece 
fevkalâde kuvvetleri, eserlerinde görünüyor ki; eğer hikmet-i âmme ve 
 
4-) Şualar 21 : İkinci Şua/İkinci Makam/Birincisi: 
 başka ellere vermez ve vermekle hikmetini ibtal etmez. Ve hikmetini ibtal etmekle uluhiyetini iskat 
etmez. Çünki mevcudatın icadındaki en mühim makasıd-ı Rabbaniye, kendini 
 
5-) Şualar 43 : Üçüncü Şua/Münacat 
 tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet sikkesiyle senin haşmet-i uluhiyetine 
ve vahdaniyetine işaret ve şehadette #44 bulunmasın. Ve oniki seyyareden hiçbir 
 
6-) Şualar 44 : Üçüncü Şua/Münacat 
 vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücub-u vücuduna şehadet ve saltanat-ı uluhiyetine 
işaret etmesin!..   Evet gökler; sekeneleriyle, herbiri tek başıyla şehadet 
 
7-) Şualar 44 : Üçüncü Şua/Münacat 
 sefineler, hârika tayyareler, acaib lâmbalar gibi vaziyetiyle, senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşaasını 
gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin 
 
8-) Şualar 52 : Üçüncü Şua/Münacat 
 tattırdı, fakat yedirmeden bizi i'dam etti" dememek ve dedirmemek ve saltanat-ı uluhiyetini iskat 
etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkâr etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak 
 
9-) Şualar 58 : Üçüncü Şua/Münacat 
 tekzib etmekle, senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin 
haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalalet ve 
 
10-) Şualar 103 : Yedinci Şua/Mukaddime 
 ya hadsiz mevcudata, belki nihayetsiz zerrelere, o vücub-u vücudu ve ezeliyeti ve uluhiyet 
sıfatlarını vermekle küfrünü itikad edebilir. Veyahut ahmak Sofestaîler gibi,  
11-) Şualar 124 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ondördüncü ve onbeşinci mertebeler 
 perestişi veren bir zât, elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle iş'ar etmek, uluhiyetin 
muktezasıdır.   İşte, tenezzül-ü İlahî ve taarrüf-ü Rabbanî ve mukabele-i Rahmanî 
 
12-) Şualar 126 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ondördüncü ve onbeşinci mertebeler 
 kalb telefonuyla, kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i uluhiyetin ve 
rahmet-i rububiyetin zarurî ve vâcib bir muktezasıdır diye anladı.   Sonra 
 
13-) Şualar 131 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/onaltıncı mertebe 
 haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakıyet ile, kendi uluhiyetini izhar 
ederek, o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkıyad ve itaat ettirmek 
 
14-) Şualar 131 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/onaltıncı mertebe 
 dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakıyet ile, kendi uluhiyetini izhar ederek, o uluhiyetine karşı iman 
ve teslim ve inkıyad ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri 
 
15-) Şualar 145 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ondokuzuncu mertebe 



 

 ve o her cihetle rahmet-feşan tezahür-ü rububiyet hakikatının içinde, tebarüz-ü uluhiyet hakikatı 
bizzarure bilinmiş olmasıdır.   İşte bu hâkimane ve hakîmane faaliyet-i 
 
16-) Şualar 146 : Yedinci Şua/Âyet-ül Kübra/ondokuzuncu mertebe 
 tanıttırır. Ve tezahür-ü rububiyet hakikatı içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz 
hakikatı dahi; esma-i hüsnanın rahîmane ve kerimane cilveleriyle ve yedi 
 
17-) Şualar 150 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/Birinci Hakikat: 
 kudsiye, vahdeti bedahet derecesinde istilzam edip isterler.     Birinci Hakikat: "Uluhiyet-i 
mutlaka"dır.    Evet nev'-i beşerin her taifesi birer nevi ibadet ile fıtrî gibi 
 
18-) Şualar 150 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/Birinci Hakikat: 
 tezahürat-ı maneviyenin birtek İlahın mabudiyetini ilân etmeleri; elbette ve bedahetle bir uluhiyet-i 
mutlakanın tahakkukunu ve hükümferma olduğunu isbat ederler. Madem böyle bir 
 
19-) Şualar 150 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/Birinci Hakikat: 
 uluhiyet-i mutlakanın tahakkukunu ve hükümferma olduğunu isbat ederler. Madem böyle bir 
uluhiyet hakikatı var, elbette iştiraki kabul edemez. Çünki uluhiyete yani mabudiyete karşı 
 
20-) Şualar 150 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/Birinci Hakikat: 
 ederler. Madem böyle bir uluhiyet hakikatı var, elbette iştiraki kabul edemez. Çünki uluhiyete yani 
mabudiyete karşı şükür ve ibadetle mukabele edenler, kâinat ağacının en nihayetlerinde 
21-) Şualar 150 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/Birinci Hakikat: 
 ve görünmediğinden çabuk unutturulabilen hakikî mabudlarını onlara unutturması, uluhiyetin 
mahiyetine ve kudsî maksadlarına öyle bir zıddiyettir ki, hiçbir cihetle müsaade 
 
22-) Şualar 153 : Yedinci Şua/İkinci Bab/Birinci menzil/Dördüncü Hakikat: 
 bütün kâinatın mâliki olan bir Kadîr-i Mutlak'ın hakikî ve küllî rububiyetine ve uluhiyetine medar 
olan kendi hâkimiyet-i kudsiyesine başkasını teşrik etmesi ve şerike müsaade 
 
23-) Şualar 186 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 
 tekzib etmekle, senin azamet ve kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin 
haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalaleti ve 
 
24-) Şualar 187 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 
 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 vücuduna, açılmasına 
 
25-) Şualar 187 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 
 Vücud'un hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, 
rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şe'nleri lüzum derecesinde âhireti 
 
26-) Şualar 187 : Dokuzuncu Şua/Mukaddeme/İkinci Nokta: 
 haşri ve neşri isterler. Evet madem ezelî ve ebedî bir Allah var; elbette saltanat-ı uluhiyetinin 
sermedî bir medarı olan âhiret vardır. Ve madem bu kâinatta ve zîhayatta gayet 
 
27-) Şualar 238 : Onbirinci Şua/Dokuzuncu Mes'ele 
 getiren ezelî ve bâki bir saltanat-ı rububiyet ve ebedî ve daimî bir hâkimiyet-i uluhiyet, hiç mümkün 
müdür ve hiç akıl kabul eder mi ve hiçbir ihtimal var mı ki, o ebedî 
 
28-) Şualar 238 : Onbirinci Şua/Dokuzuncu Mes'ele 
 işaretlerle beyan edildiği gibi, hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki; uluhiyet ve 
mabudiyetin tezahürü için bu kâinatı öyle bir mücessem kitab-ı Samedanî ki, 
 
29-) Şualar 584 : Beşinci Şua/Beşinci Şua'ın İkinci Makamı ve Mes'eleleri/Beşinci Mes'ele: 



 

 Beşinci Mes'ele: Rivayette vardır ki: "Âhirzamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar, uluhiyet dava 
edecekler ve kendilerine secde ettirecekler."   Allahu a'lem, bunun bir tevili 
 
30-) Şualar 587 : Beşinci Şua/Beşinci Şua'ın İkinci Makamı ve Mes'eleleri/Onüçüncü Mes'ele: 
 maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevîsini öldürecek ve inkâr-ı uluhiyet olan 
fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhanîleridir ki; o ruhanîler, din-i 
 
31-) Şualar 593 : Beşinci Şua/Tetimme olarak üç küçük mes'ele/İkinci Mes'ele: 
 ve heybetlerinden bahsedilmiş. Hattâ bedbaht bir kısım insanlar, onlara bir nevi uluhiyet isnad eder 
diye haber verilmiş. Bunun sebebi nedir?     
 
32-) Şualar 614 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 
 hikmet ve inayet ile imdad ve herbirine fiilen cevab vermek tezahürü içinde bir uluhiyet-i mutlaka, 
bir mabudiyet-i âmmenin tecelliyatı, umum mahlukatın, hususan zîhayatın 
 
33-) Şualar 621 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Üçüncü Kısmı/Birinci İşaret: 
. #621     Birinci İşaret: Bu kâinat sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve sermedî uluhiyetine ve 
nihayetsiz ihsanatına küllî bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden Muhammed 
 
34-) Şualar 632 : Onbeşinci Şua/Birinci Makam/Üçüncü Kısmı/İkinci İşaret:/Onbeşinci Şehadet: 
 şahsiyet-i maneviyesi olan hakikatını, Kur'anın ve Cevşen'in delaletiyle tecelliyat-ı uluhiyetine bir 
âyine-i câmia yapması ve sâbıkan işaret ettiğimiz hakikatların ve ondört 
 
35-) Şualar 645 : Onbeşinci Şua/Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı 
. Yoksa karmakarışık bir virane, bir hüzüngâh olur. Ve o intisab ise, saltanat-ı uluhiyetin dellâlları ve 
ilâncıları olan ins ve melek ve ruhanîlerin marifet ve tasdikleriyle 
 
36-) Şualar 645 : Onbeşinci Şua/Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı 

 zerreleri emirber neferler, küçücük diller ve kulaklar gibi o güzel kelimeleri dergâh-ı uluhiyete 

takdim etmek için o pek hârika vaziyet-i acibe havaya verildiğine kuvvetli 

Mesnevi-i Nuriye’de 25 yerde geçmektedir 

1-) Mesnevi-i Nuriye 13 : Lem'alar/ÜÇÜNCÜ LEM'A: 
 lâzımgelir. Ve aynı zamanda, şu bâtıl hüküm ile her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet-i 
mutlakayı isnad etmekle sayısız şerikleri isbat etmek mecburiyeti hasıl olur 
 
2-) Mesnevi-i Nuriye 36 : Lâsiyyemalar 
 Arz kimdir?" diye sorulduğu zaman çar ü nâçar "Allah'tır" diyecektir.   Arkadaş! Uluhiyet, risalet, 
âhiret, kâinat arasında hakikatta telazum vardır. Yani, bunlardan birisinin 
 
3-) Mesnevi-i Nuriye 37 : Lâsiyyemalar 
 halketmeğe kadir olmalıdır...   Ve keza ziyasız güneşin vücudu mümkün olmadığı gibi, uluhiyet de 
tezahürsüz olamaz. Tezahürü ise, irsal-i rusül ile olur. Ve keza hadd-i kemale 
 
4-) Mesnevi-i Nuriye 59 : Katre/Birinci Bab 
, inkıtaa uğrar. Bu ise, birkaç cihetten muhaldir. Öyle ise istiklal ve infirad, uluhiyet için zâtî 
hâssalardır.   Maahaza şerike bir mahal, bir makam, bir imkân-ı zâtî 
 
5-) Mesnevi-i Nuriye 67 : Katre/Hâtime 
 mübarezeye başlar.   Halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet, uluhiyet 
sıfatlarını fehmetmek üzere bir vâhid-i kıyasî vazifesini görüyor. Maalesef sû'-i 
 
6-) Mesnevi-i Nuriye 72 : Katre/Hâtime 
 Ehad'a mahsustur. Eğer eşya kendi nefislerine isnad edilirse, her bir zerreye bir uluhiyet lâzımdır. 
Meselâ: Ayasofya'nın bânisi inkâr edildiği takdirde, her bir taşı bir 



 

 
7-) Mesnevi-i Nuriye 93 : Hubab 
 ediyor.   1- Her bir zerrede Vâcib-ül Vücud'un sıfatlarının farzı lâzımdır.   2- Uluhiyette gayr-ı 
mütenahî şeriklerin iştiraki lâzım gelir.   3- Her bir zerrenin hem hâkim 
 
8-) Mesnevi-i Nuriye 106 : Hubab 
 Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, hakikatları durub-u emsal ile beyan ediyor. Çünki daire-i uluhiyete ait 
hakaik-i mücerrede, daire-i mümkinatta ancak misaller ile temessül ve tavazzuh 
 
9-) Mesnevi-i Nuriye 123 : Habbe 
 nakış, ince hikmetin iktizasına göre kâinatın her bir zerresi, herbir mürekkebatı, uluhiyete mahsus 
muhit ve mutlak sıfatlara menba ve masdar olması lâzım gelir. Veya o sıfatlar 
 
10-) Mesnevi-i Nuriye 135 : Habbe/Zeyl-ül Habbe 
 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 beşerin 
 
11-) Mesnevi-i Nuriye 145 : Habbe/Zeyl-üz Zeyl 
 ediyorlar.   4- İns ve cin taifeleri envaen ihtiyacat-ı fıtriyesiyle şahiddirler.   5- Uluhiyet ve 
Hallakıyetin Allah'a mahsus ve münhasır olduğuna Allah da şehadet ediyor.   
 
12-) Mesnevi-i Nuriye 166 : Zühre/DOKUZUNCU NOTA: 
 ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette Mabud-u Ezelî'nin uluhiyetine karşı bir 
ubudiyet gösteriyor ki; güya Küre-i Arz kendisi o zikri söylüyor, 
 
13-) Mesnevi-i Nuriye 172 : Zühre/ONÜÇÜNCÜ NOTA: 
 ubudiyetin esası olan, acz ve fakr, kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı uluhiyete karşı 
secde etmeye bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; zerrecik kalbini Arş'a 
 
14-) Mesnevi-i Nuriye 186 : Zerre 
 ımame ile küre-i arzın kafasını saran semavat ve arzın nâzım ve hâlıkı olan Allah'ın Uluhiyetine 
lâyık mıdır ki, âlemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi' ve tefviz etsin 
 
15-) Mesnevi-i Nuriye 189 : Zerre 
 İlahîde teşhir edilen tezyinata, kemalâta, güzel manzaralara ve rububiyetin haşmetiyle uluhiyetin 
azametine bir müşahid, bir mütenezzih, bir mütehayyir, bir mütefekkir lâzımdır 
 
16-) Mesnevi-i Nuriye 194 : Şemme 
 beka ile çok münasebetdar olan ruh ve manada da caridir.    İ'lem Eyyühel-Aziz! Uluhiyetin 
azameti, izzeti, istiklaliyeti, her şeyin, -küçük olsun büyük olsun, yüksek olsun 
 
17-) Mesnevi-i Nuriye 200 : Şemme 
 bakmakla, mülkü tamamen Allah'a teslim ederek ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde 
şeriki olmadığına hükmetmişlerdir. Ene'nin bu vechinden Cenab-ı Hak şecere-i 
 
18-) Mesnevi-i Nuriye 236 : Şu'le 
 arasında lüzum-u beyyin olduğundan sıfatlara da bil-iltizam delalet eder. Ve keza uluhiyet ünvanı 
sıfât-ı kemaliyeyi istilzam etmesi, ism-i has olan "Allah"ın da o sıfâtı 
 
19-) Mesnevi-i Nuriye 240 : Şu'le 
 illet olurlar; tâ ki samiin zihni âyetlerde zikredilen cüz'iyat ile meşgul olup uluhiyet-i mutlaka 
mertebesinin azametini unutmasın ki, ubudiyet-i fikriyesine halel gelmesin 
 
20-) Mesnevi-i Nuriye 256 : Nokta/DÖRDÜNCÜ BÜRHAN: 

 ve nazara sığmayan bir tevhid-i zevkîdir. Esasen tevhid-i rububiyet ve tevhid-i uluhiyetten sonra 

tevhidde zevken şiddet-i istiğrak vahdet-i kudret yani  



 

21-) Mesnevi-i Nuriye 256 : Nokta/DÖRDÜNCÜ BÜRHAN: 
 esma ve sıfâtı, yalnız zevken anlaşılır birer hakikat iken, dîk-ı elfaz sebebiyle uluhiyet-i sâriye ve 
hayat-ı sâriye tabir ettiler. Ehl-i fikir, o hakaik-i zevkiyeyi nazarın 
 
22-) Mesnevi-i Nuriye 257 : Nokta/DÖRDÜNCÜ BÜRHAN: 
 olanlar, maddeye o kadar hasr-ı nazar etmişler ve müstağrak olmuşlar ki, fehm-i uluhiyetten 
uzaklaştılar. Ve o derece maddeye kıymet verdiler ki, herşeyi maddede görmek 
 
23-) Mesnevi-i Nuriye 257 : Nokta/DÖRDÜNCÜ BÜRHAN: 
 uzaklaştılar. Ve o derece maddeye kıymet verdiler ki, herşeyi maddede görmek hattâ uluhiyeti 
onda mezcetmek, hattâ kâinat hesabına uluhiyetten istiğna etmek derecede tarîk-ı 
 
24-) Mesnevi-i Nuriye 257 : Nokta/DÖRDÜNCÜ BÜRHAN: 
 ki, herşeyi maddede görmek hattâ uluhiyeti onda mezcetmek, hattâ kâinat hesabına uluhiyetten 
istiğna etmek derecede tarîk-ı müteassifeye girmişlerdir.     İkincisi: Muhakkikîn-i 
 
25-) Mesnevi-i Nuriye 260 : Fihrist 

 bürhanlarla isbat ediyor. Şems nasıl ziya vermemesi mümkün değildir. Aynen öyle de: Uluhiyet de 

risaletsiz mümkün olmadığını isbat ediyor. Ve nübüvvetin hakikatını güneş gibi 

Tarihçe-i Hayat’da 14 yerde geçmektedir 

 
1-) Tarihçe-i Hayat 17 : ÖNSÖZ 
 semavî kitabların ve bilumum Peygamberlerin yegâne davaları olan "Hâlık-ı Kâinat'ın uluhiyet ve 
vahdaniyetini ilân" ve #18 bu büyük davayı da, ilmî, mantıkî ve felsefî delillerle 
 
2-) Tarihçe-i Hayat 353 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 
 perestişi veren bir zât, elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle iş'ar etmek, uluhiyetin 
muktezasıdır.   İşte, tenezzül-ü İlahî ve taarrüf-ü Rabbanî ve mukabele-i Rahmanî 
 
3-) Tarihçe-i Hayat 355 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 
 kalb telefonuyla, kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i uluhiyetin ve 
rahmet-i rububiyetin zarurî ve vâcib bir muktezasıdır diye anladı.   Sonra 
 
4-) Tarihçe-i Hayat 360 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 
 haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakıyet ile, kendi uluhiyetini izhar 
ederek, o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkıyad ve itaat ettirmek 
 
5-) Tarihçe-i Hayat 360 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 
 dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakıyet ile, kendi uluhiyetini izhar ederek, o uluhiyetine karşı iman 
ve teslim ve inkıyad ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri 
 
6-) Tarihçe-i Hayat 374 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 
 ve o her cihetle rahmet-feşan tezahür-ü rububiyet hakikatının içinde, tebarüz-ü uluhiyet hakikatı 
bizzarure bilinmiş olmasıdır.   İşte bu hâkimane ve hakîmane faaliyet-i 
 
7-) Tarihçe-i Hayat 375 : Dördüncü Kısım/ÂYET-ÜL KÜBRA 
 tanıttırır. Ve tezahür-ü rububiyet hakikatı içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz 
hakikatı dahi; esma-i hüsnanın rahîmane ve kerimane cilveleriyle ve yedi 
 
8-) Tarihçe-i Hayat 380 : Dördüncü Kısım/Münâcât 
 tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet sikkesiyle senin haşmet-i uluhiyetine 
ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Ve oniki seyyareden hiçbir 
 



 

9-) Tarihçe-i Hayat 381 : Dördüncü Kısım/Münâcât 
 vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücub-u #381 vücuduna şehadet ve saltanat-ı 
uluhiyetine işaret etmesin!..   Evet gökler; sekeneleriyle, herbiri tek başıyla şehadet 
 
10-) Tarihçe-i Hayat 381 : Dördüncü Kısım/Münâcât 
 sefineler, hârika tayyareler, acaib lâmbalar gibi vaziyetiyle, senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşaasını 
gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin 
 
11-) Tarihçe-i Hayat 390 : Dördüncü Kısım/Münâcât 
 tattırdı, fakat yedirmeden bizi i'dam etti" dememek ve dedirmemek ve saltanat-ı uluhiyetini iskat 
etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkâr etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak 
 
12-) Tarihçe-i Hayat 397 : Dördüncü Kısım/Münâcât 
 tekzib etmekle, senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin 
haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalalet ve 
 
13-) Tarihçe-i Hayat 485 : Altıncı Kısım/Üstadın, Emirdağ'daki ikameti sırasında yazdığı mektuplar 
 takviye-i imanda pek yüksek hârikaları taşıyan Âyet-ül Kübra risaleleri; ve inkâr-ı uluhiyet 
mefkûresini zîr ü zeber eden Külliyat-ı Nur Hüccet-ül Baliğa ve Meyve gibi eczaları 
 
14-) Tarihçe-i Hayat 645 : TAHLİLLER/BEDİÜZZAMAN 

 temaşalarınızı, rahmet-i İlahiyeden maa-aile duada berdevamız. Cenab-ı Hak dergâh-ı 

uluhiyetinde dualarımızı Habib-i Kibriya hürmetine müstecab buyursun, âmîn sümme âmîn! 

İşarat-ül İ'caz’da 8 yerde geçmektedir 

1-) İşarat-ül İ'caz 11 : Kur’anın Tarifi 
 rahmet-i vasia-i muhita nokta-i nazarında bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir. Hem uluhiyetin 
azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır 
 
2-) İşarat-ül İ'caz 91 : Tevhidin İsbatı 
 temanü', Sâni'in vâhid ve müstakil olduğuna kâfi bir delildir. Ve istiklaliyet, uluhiyetin zâtî bir 
hâssası ve zarurî bir lâzımı olduğuna nurlu bir bürhandır.   Ey arkadaş 
 
3-) İşarat-ül İ'caz 96 : Tevhidin İsbatı 
 emanet ve ibadetin pek büyük bir yük olduğuna,   2- Derece-i ubudiyetin, mertebe-i uluhiyetten pek 
uzak olduğuna,   3- Mükelleflerin, zaman ve mekânca hitabın vakit ve mahallinden 
 
4-) İşarat-ül İ'caz 161 : Nüket-i İ’caziye 
 şeffaf olduğundan, bu yüzlerden bahsetmek azamet ve celale münafî olmadığı gibi, uluhiyetin 
iktizası üzerine dış yüzleri çirkin görünenlerin bahsedilmekten, zikredilmekten 
 
5-) İşarat-ül İ'caz 161 : Nüket-i İ’caziye 
 dış yüzleri çirkin görünenlerin bahsedilmekten, zikredilmekten hariç tutulmaları, uluhiyet kanununa 
muhaliftir. Çünki bir hâkim, tebaasından Çingeneleri hukuk-u medeniyeden 
 
6-) İşarat-ül İ'caz 203 : Sırr-ı Hilafet-i İnsaniye 

 Bizler, bütün ibadetlerin sana mahsus olduğunu kâinata ilân ve Cenab-ı Uluhiyetine lâyık 

olmayan şeylerden münezzeh olduğuna iman ve bütün evsaf-ı azamet ve celal 
 
7-) İşarat-ül İ'caz 217 : Ecnebi Feylesofların Kur’an hakkındaki beyanatları 
 ve vahdet-i vücud akidesini reddetmektedir. Bu mutasavvıfane akideler üç kuvvetli uluhiyetin 
mevcudiyetini ve Mesih'in Allah'ın oğlu -hâşâ- olduğunu öğretmektedir. Fakat 
 



 

8-) İşarat-ül İ'caz 228 : Mehmed Kayalar’ın bir müdafaası 

 Bütün semavî kitabların ve bütün peygamberlerin en büyük davası Hâlık-ı Kâinat'ın uluhiyet ve 

vahdaniyetini ilândır. Kur'an baştan başa tevhidi gösterir. İşte Asâ-yı Musa 

Barla Lahikası’nda 2 yerde geçmektedir 

1-) Barla Lahikası 27 : Yirmiyedinci Mektub ve Zeyilleri 
 kardeşlerime bu nurlu hakikatleri iblağ edeyim de Allah-u Zülcelal nasıl şe'n-i uluhiyetine yaraşırsa 
öyle muamele eylesin. Nefsimi düşünmekten kat'-ı nazar etmeyi yine 
 
2-) Barla Lahikası 134 : YİRMİYEDİNCİ MEKTUB'UN ÜÇÜNCÜ KISMI VE ÜÇÜNCÜ ZEYLİN 
NİHAYETİDİR 

 bilhâssa ümmet-i merhume-i Muhammediye (A.S.M.) hakkındaki dualarınızı dergâh-ı uluhiyetinde 

kabul buyursun. Hakikaten Kur'an'a, imana hizmetten başka bir şey düşünmeyen 

Kastamonu Lahikası’nda 1 yerde geçmektedir 

1-) Kastamonu Lahikası 179 : Kastamonu Lahikası 

 der ki:  İkinci cümle:  dır ki, tevhid-i uluhiyete tasrihtir. Hakikat, hak 

lisanı der ki:  Üçüncü cümle 

Emirdağ Lahikası-1’de 1 yerde geçmektedir 

1-) Emirdağ Lahikası-1 67 : EMİRDAĞ LÂHİKASI -I 

 takviye-i imanda pek yüksek hârikaları taşıyan Âyet-ül Kübra risaleleri; ve inkâr-ı uluhiyet 

mefkûresini zîr ü zeber eden Külliyat-ı Nur Hüccet-ül Baliğa ve Meyve gibi eczaları 

Emirdağ Lahikası-2’de 3 yerde geçmektedir 

1-) Emirdağ Lahikası-2 94 : EMİRDAĞ LÂHİKASI -II 

 dür. Buna binaen  kelimesinde risalete işaret olduğu gibi, Bismillah'ta dahi uluhiyete remiz var ve 

 deki  nın takdimi,  ün besmelenin âhirinde mukadder 

 
2-) Emirdağ Lahikası-2 95 : EMİRDAĞ LÂHİKASI -II 

 e bakınız.   "Elhamdülillah"da uluhiyetin zahir işaratı var. 

Çünki bütün hamd Allah'a mahsustur. Uluhiyeti gösterdiği gibi 
 
3-) Emirdağ Lahikası-2 95 : EMİRDAĞ LÂHİKASI -II 
 "Elhamdülillah"da uluhiyetin zahir işaratı var. Çünki bütün hamd Allah'a mahsustur. Uluhiyeti 
gösterdiği gibi, tevhidi de gösteriyor. Evet, "lillah"daki "lâm" ilm-i sarfça 

 

Muhakemat’ta 5 yerde geçmektedir 

 
1-) Muhakemat 116 : Üçüncü Makale 



 

 şehadetin iki kelâmı birbirine şahid-i sadıktır ve birbirini tezkiye eder. Evet uluhiyet #117 nübüvvete 
bürhan-ı limmîdir. Muhammed Aleyhisselâm, Sâni'-i Zülcelal'e zâtıyla 
 
2-) Muhakemat 131 : Üçüncü Makale/Birinci Maksad 
 füyuzatı ve meraya-yı mevcudata tecelli-i esma ve sıfatı ise; dîk-ul elfaz sebebiyle uluhiyet-i sâriye 
ve hayat-ı sâriye tabir ettikleri hakaikı başkalar anlamadılar... Sû'-i 
 
3-) Muhakemat 132 : Üçüncü Makale/Birinci Maksad 
 maddiyyunun mesleği maddiyata hasr-ı nazar ve istiğrak ettiklerinden, efkârları fehm-i uluhiyetten 
tecerrüd edip uzaklaştılar. O derece maddeye kıymet verdiler ki; herşeyi maddede 
 
4-) Muhakemat 132 : Üçüncü Makale/Birinci Maksad 
 uzaklaştılar. O derece maddeye kıymet verdiler ki; herşeyi maddede görmek, hattâ uluhiyeti onda 
mezcetmek gibi bir meslek-i müteassifeye girmişlerdir. Fakat ehl-i vahdet-üş 
 
5-) Muhakemat 133 : Üçüncü Makale/Birinci Maksad 

 meknûn olan bürhan-üt temanü', bu minhaca bir menar-ı neyyirdir. Evet istiklal, uluhiyetin hâssa-i 

zâtiyesidir ve lâzıme-i zaruriyesidir. #134   Tenvir: Kâinattaki teşabüh-ü 

Gençlik Rehberi’nde 7 yerde geçmektedir 

1-) Gençlik Rehberi 96 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 
 tekzib etmekle, senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin 
haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalaleti ve 
 
2-) Gençlik Rehberi 97 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 
 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 vücuduna, açılmasına 
 
3-) Gençlik Rehberi 98 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 
 Vücud'un hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, #98 hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, 
rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şe'nleri lüzum derecesinde âhireti 
 
4-) Gençlik Rehberi 98 : Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası 
 haşri ve neşri isterler.   Evet madem ezelî, ebedî bir Allah var; elbette saltanat-ı uluhiyetinin 
sermedî bir medarı olan âhiret vardır. Ve madem bu kâinatta ve zîhayatta gayet 
 
5-) Gençlik Rehberi 173 : İKİNCİ NOKTA'NIN İKİNCİ MEBHASI 
 "İşaret"le yüzden bir faidesini icmalen göstereceğiz: #173   MUKADDİME: Cenab-ı Hak celil 
uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebîr rububiyetiyle, kerim re'fetiyle, azîm kudretiyle, 
 
6-) Gençlik Rehberi 184 : ONDÖRDÜNCÜ LEM'ANIN İKİNCİ MAKAMI 
 heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübra-i 
uluhiyettir ki, "Bismillah" ona bakıyor.    İkincisi: Küre-i arz sîmasında nebatat ve hayvanatın 
 
7-) Gençlik Rehberi 237 : YİRMİÜÇÜNCÜ SÖZ 
 ikram-ı Rahmanîdir.   Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin 
dergâhında acz ve za'fını, istimdad lisanıyla; fakr ve hacatını, tazarru' ve 
 

Hutbe-i Şamiye’de 1 yerde geçmektedir 

1-) Hutbe-i Şamiye 133 : İkinci Zeyl/Hutbe-i Şamiye'nin İkinci Zeyli'nin İkinci Kısmı 

     tevhid-i uluhiyete tasrihtir 



 

Konferans’da 2 yerde geçmektedir 
 
1-) Konferans 96 : KONFERANS 
 parlayan Kur'ana atacak değil mi?   Sen dergâh-ı ehadiyete ve barigâh-ı mescid-i uluhiyete giden 
ve tâ zirve-i kemal olan Kab-ı Kavseyni Ev'edna'ya dayanan en kısa ve en 
 
2-) Konferans 143 : KONFERANS 

 Bütün semavî kitabların ve bütün peygamberlerin en büyük davası, Hâlık-ı Kâinat'ın uluhiyet ve 

vahdaniyetini ilândır. Kur'an baştanbaşa tevhidi gösterir. İşte Asâ-yı Musa 

Nur'un İlk Kapısı’nda 4  yerde geçmektedir 

 
1-) Nur'un İlk Kapısı 21 : İkinci Ders 
 başka başka yemişler vermesi ile, sikke-i kudrete ve hâtem-i rububiyete ve turra-i uluhiyete 
işarettir. Çünki bir şeyden herşeyi yapmak; bir topraktan bütün meyveleri yapmak 
 
2-) Nur'un İlk Kapısı 62 : Dokuzuncu Ders/Yedinci Mukaddeme 
 iktidarı değildir.   Ey Said! Madem ki iş böyledir; gurur ve enaniyeti bırak. Dergâh-ı uluhiyetinde, 
acz ve za'fını, fakr ve fâkatını istimdad ve lisan-ı tazarru' ve ubudiyetle 
 
3-) Nur'un İlk Kapısı 111 : Ondördüncü Ders/DÖRDÜNCÜ LEM'A 
 sıfatları o zîhayatın içinde kabul etmek ve âdeta o zîhayatın herbir zerresine bir uluhiyet vermek 
gibi dalaletin en eblehcesini kabul etmek lâzımdır. Zira zerrelere, hususan 
 
4-) Nur'un İlk Kapısı 212 : Ecnebî Feylesofların Kur'an'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri 

 ve vahdet-i vücud akidesini reddetmektedir. Bu mutasavvifane akideler üç kuvvetli uluhiyetin 

mevcudiyetini ve Mesih'in Allah'ın oğlu -hâşâ!- olduğunu öğretmektedir. Fakat 

Nur Çeşmesi’nde 8 yerde geçmektedir 

1-) Nur Çeşmesi 38 : Üçüncü Şua 
 tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet sikkesiyle senin haşmet-i uluhiyetine 
ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Ve oniki seyyareden hiçbir 
 
2-) Nur Çeşmesi 38 : Üçüncü Şua 
 vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücub-u vücuduna şehadet ve saltanat-ı uluhiyetine 
işaret etmesin!.. #39  Evet gökler; sekeneleriyle, herbiri tek başıyla şehadet 
 
3-) Nur Çeşmesi 39 : Üçüncü Şua 
 sefineler, hârika tayyareler, acaib lâmbalar gibi vaziyetiyle, senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşaasını 
gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin 
 
4-) Nur Çeşmesi 49 : Üçüncü Şua 
 tattırdı, fakat yedirmeden bizi i'dam etti" dememek ve dedirmemek ve saltanat-ı uluhiyetini iskat 
etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkâr etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak 
 
5-) Nur Çeşmesi 56 : Üçüncü Şua 
 tekzib etmekle, senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin 
haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalalet ve 
 
6-) Nur Çeşmesi 85 : Tabiat Risalesi/ÜÇÜNCÜ KELİME 
 mükemmel ve bütün etrafı mu'cizane hikmetle dolu şu saray-ı âlemin içine, inkâr-ı uluhiyete giden 
tabiiyyun fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. Daire-i mümkinat haricinde 
 
7-) Nur Çeşmesi 88 : Tabiat Risalesi/ÜÇÜNCÜ KELİME 



 

   âyeti, şeksiz ve şübhesiz bedahet derecesinde Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un uluhiyetini ve her 

şey doğrudan doğruya dest-i kudretinden çıktığını ve Semavat ve Arz kabza-i 
 
8-) Nur Çeşmesi 91 : Tabiat Risalesi/ÜÇÜNCÜ KELİME 

 çalışmayı gör, sonra hâkimiyet-i mutlaka rububiyet derecesinde ve âmiriyet-i mutlaka uluhiyet 

derecesinde ve istiklaliyet-i mutlaka ehadiyet derecesinde ve istiğna-yı mutlak 

Hanımlar Rehberi’nde 2 yerde geçmektedir 

1-) Hanımlar Rehberi 36 : İhtiyarlar Risalesi'nden yedi rica/DÖRDÜNCÜ RİCA 
 Semavat ve Arz'ın Hâlık-ı Zülcelalinin rububiyet-i mutlakası noktasından ve azamet-i uluhiyeti 
cihetinden ve ihata-i rahmeti canibinden gelen kelâmıdır, fermanıdır; bir maden-i 
 
2-) Hanımlar Rehberi 100 : Otuzikinci Söz'ün Üçüncü Mevkıfı'ndan 
 birisinin yüzden bir faidesini icmalen göstereceğiz:    MUKADDEME: Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, 
cemil rahmetiyle, kebîr rububiyetiyle, kerim re'fetiyle, azîm kudretiyle, 
 

Hizmet Rehberi’nde 2 yerde geçmektedir 

1-) Hizmet Rehberi 22 : HİZMET REHBERİ 
 Nuriye 66)    ***    Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet, uluhiyet sıfatlarını 
fehmetmek üzere bir vâhid-i kıyasî vazifesini görüyor. Maalesef sû'-i 
 
2-) Hizmet Rehberi 113 : HİZMET REHBERİ 

 ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı uluhiyete karşı 

secde etmeye bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; zerrecik kalbini Arş'a 
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1. Uluhiyet 

2. “Öyle de uluhiyet de, peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir." (S: 61) 

3. “Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, herbiri bir bürhan-ı kat’îdir ki: Uluhiyet, risaletsiz olamaz..." (S: 62) 

4. “Hiç mümkün müdür ki: Şe’n-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyet, bâhusus böyle bir kâinatı, kemalâtını göstermek 

için gayet âlî gayeler ve yüksek maksadlar ile icad etsin, onun gayat ve makasıdına karşı iman ve ubudiyetle 

mukabele eden mü’minlere mükâfatı bulunmasın." (S: 63) 

5. “Elbette hac miftahıyla açılan meratib-i külliye-i rububiyet ve dürbünüyle nazarına görünen âfâk-ı azamet-i 

uluhiyet ve şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair-i ubudiyet ve meratib-i kibriya ve ufk-u 

tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybet-i rububiyet "Allahü Ekber” (S: 199) 

6. “Eğer zîhayat üstünde görünen o nakş-ı acib-i san’atı, o nazm-ı garib-i hikmeti ve o tecelli-i sırr-ı ehadiyeti, Zât-ı 

Ehad-i Samed’e verilmediği vakit; herbir zîhayatta, hattâ bir sinekte, bir çiçekte nihayetsiz bir kudret-i fâtıra içinde 

saklandığını ve herşeyi muhit bir ilim bulunduğunu ve kâinatı idare edecek bir irade-i mutlaka onda mevcud 

olduğunu, belki Vâcib-ül Vücud’a mahsus bâki sıfatları dahi onların içinde bulunduğunu kabul etmek, âdeta o 

çiçeğin, o sineğin herbir zerresine bir uluhiyet vermek gibi dalaletin en eblehçesine, hurafatın en ahmakçasına bir 

derekesine düşmek lâzım gelir." (S: 296) 

7. “$ Veyahut: Ukûl-ü aşere ve erbab-ül enva’ namıyla şerikleri itikad eden müşrik felasife gibi ve yıldızlara ve 

melaikelere bir nevi uluhiyet isnad eden Sabiiyyun gibi, Cenab-ı Hakk’a veled nisbet eden mülhid ve dâllînler gibi, 

Zât-ı Ehad ve Samed’in vücub-u vücuduna, vahdetine, samediyetine, istiğna-yı mutlakına zıd olan veledi nisbet ve 

melaikenin ubudiyetine ve ismetine ve cinsiyetine münafî olan ünûseti isnad mı ederler?" (S: 388) 

8. “$ Veyahut: Hâlık-ı hayr ve hâlık-ı şer namıyla ayrı ayrı iki ilah tevehhüm eden Mecusîler gibi ve ayrı ayrı esbaba bir 

nevi uluhiyet veren ve onları kendilerine birer nokta-i istinad tahayyül eden esbabperestler, sanemperestler gibi 

başka ilahlara dayanıp sana muaraza mı ederler?" (S: 389) 

9. “İşte Cenab-ı Hakk’ın kemal-i kudretini ve azamet-i rububiyetini gösteren ve vahdaniyetine şehadet eden semavat 

ve arzın 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 tecelli-i rahmet; ve semadan âb-ı hayatı ölmüş 

zemine gönderip zemini yüzbin taifeleriyle ihya edip bir mahşer-i acaib suretine getirmekteki tecelli-i azamet-i 

kudret; ve zeminde hadsiz muhtelif hayvanatı basit bir topraktan halketmekteki tecelli-i rahmet ve kudret; ve 

rüzgârları, nebatat ve hayvanatın teneffüs ve telkîhlerine hizmet gibi vezaif-i azîme ile tavzif edip tedbir ve 

teneffüse sâlih vaziyete getirmek için tahrik ve idaresindeki tecelli-i rahmet ve hikmet; ve zemin ve âsuman 

ortasında vasıta-i rahmet olan bulutları bir mahşer-i acaib gibi muallakta toplayıp dağıtmak, bir ordu gibi istirahat 

ettirip vazife başına davet etmek gibi teshirindeki tecelli-i rububiyet gibi mensucat-ı" (S: 417) 

10. “Tâ ki o ene, bir vâhid-i kıyasî olup, evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin." (S: 536) 

11. “Ve kuvve-i şeheviye-i behimiye dalında; âliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, 

yetiştirmiş." (S: 539) 

12. “Evet tabiatın perdesi ile Allah’ın nurunu görmeyen insan, herşeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder." 

(S: 539) 



 

13. “der.(Haşiye-1) Zulmü manen alkışlamış; zalimleri teşci’ etmiştir ve cebbarları, uluhiyet davasına sevketmiştir." (S: 

541) 

14. “Sâdisen: Onuncu Söz’ün İkinci İşaretinde işaret edildiği gibi: Uluhiyet, mukteza-yı hikmet olarak tezahür 

istemesine mukabil, en azamî bir derecede Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) dinindeki azamî ubudiyetiyle en parlak bir 

derecede göstermiştir." (S: 576) 

15. “Hem de şürekaya hiçbir ihtiyaç olmadığı ve kâinat onlardan müstağni-i mutlak oldukları halde, şerik-i uluhiyet 

gibi, rububiyet ve icad şerikleri dahi mümteni’dirler, vücudları muhaldir." (S: 607) 

16. “Demek uluhiyet ve rububiyetin en kat’î ve daimî lâzımı; vahdet ve infiraddır." (S: 683) 

17. “yani inkâr-ı uluhiyet fikrini öldürecek." (M: 6) 

18. “Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insanın uluhiyet dava etmesi, ne 

derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur." (M: 57) 

19. “Mağrur, firavunlaşmış, Allah’ı unutmuş olduğundan; surî, cebbarane olan hâkimiyetine, uluhiyet namını vermiş 

bir şeytan-ı ahmaktır ve bir insan-ı dessastır." (M: 58) 

20. “İşte saltanat-ı uluhiyet Rahman, Rezzak, Vehhab, Hallak, Fa’al, Kerim, Rahîm gibi pek çok esma-i mukaddeseyi 

hakikî olarak iktiza ediyor." (M: 84) 

21. “BİRİNCİ KELİME: $ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır." (M: 229) 

22. “Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal 

komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve 

fedakâr bir İsevî cemaatı namı altında ve "Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cem’iyet, o Deccal komitesini, 

Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak." (M: 

441) 

23. "Acaba âciz ve muavenete muhtaç insanlardaki âmiriyet ve hâkimiyetin bir gölgesi, bu derece müdahaleyi 

reddetmeyi ve başkasının müdahalesini men’etmeyi ve hâkimiyetinde iştirak kabul etmemeyi ve makamında 

istiklaliyetini nihayet taassubla muhafazaya çalışmayı gör, sonra hâkimiyet-i mutlaka rububiyet derecesinde ve 

âmiriyet-i mutlaka uluhiyet derecesinde ve" (L: 188) 

24. “Ve tabiri caiz ise, rahmet ve 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 hârika san’atlarıyla, 

nimetleriyle süslendiren bir saltanat-ı uluhiyet, böyle hem umum kemalâtını, hem bütün mahlukatını hiçe indiren 

ve inkâr ettiren haşirsizliğe müsaade eder mi?" (L: 310) 

25. “Maddeden mücerred, mekândan münezzeh, tecezzi ve inkısamı muhal, tegayyür ve tebeddülü mümteni; ihtiyaç 

ve aczi imkân haricinde bir Zât-ı Akdes’in bir kısım cilvelerini, bir kısım ehl-i dalalet kimseler, zerrattaki tahavvülât-ı 

muntazama içinde hissettikleri hayret-engiz Hallakıyet-i İlahiyenin ve Kudret-i Rabbaniyenin cilve-i azamının 

nereden geldiğini bilemediklerinden ve Kudret-i Samedaniyenin cilvesinden gelen umumî kuvvetin nereden idare 

edildiğini anlayamadıklarından, madde ve kuvveti ezelî tevehhüm etmeleriyle açtıkları inkâr-ı uluhiyet 

mesleklerindeki yollarının iç yüzünü gösteren ve hak ve hakikat mesleğinin letafetli yüzünü sırr-ı Kayyumiyetin 

tecelli-i azamıyla izah edip, bütün güzelliğiyle meydana çıkaran gayet dakik ve çok amik ve pek geniş bir ifade ile, 

tabiiyyun ve maddiyyun mesleklerini ibtal edip, onları techil eden ve utandıran âlî bir beyandır." (L: 439) 



 

26. “Öyle de, herbir fiil-i rububiyet ve herbir cilve-i esma-i Uluhiyet, o derece fevkalâde kuvvetleri, eserlerinde 

görünüyor ki; eğer hikmet-i âmme ve adalet-i mutlaka olmasa idi ve onları durdurmasa idi, herbiri umum 

mevcudatı istilâ edecekti." (Ş: 20) 

27. “Meselâ; Cenab-ı Hakk’ın vücub-u vücudunu ve ezeliyetini ve ihatalı sıfatlarını azametleri için kabul edemeyen 

adam, ya hadsiz mevcudata, belki nihayetsiz zerrelere, o vücub-u vücudu ve ezeliyetini ve uluhiyet sıfatlarını 

vermekle küfrünü itikad edebilir." (Ş: 103) 

28. “faaliyet hakikatının içinde tezahür-ü rububiyet hakikatının bilbedahe hissedilmesi ve o her cihetle rahmet-feşan 

tezahür-ü rububiyet hakikatının içinde, tebarüz-ü uluhiyet hakikatı bizzarure bilinmiş olmasıdır." (Ş: 145) 

29. “Madem böyle bir uluhiyet hakikatı var, elbette iştiraki kabul edemez." (Ş: 150) 

30. “Çünki gelecek makamatta beyan ve isbat edileceği gibi, 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 âhireti iktiza ve vücub derecesinde bâki bir âlemi istilzam ve zaruret derecesinde mükâfat ve mücazat 

için haşri ve neşri isterler." (Ş: 187) 

31. “Evet bu hadsiz kâinatı bir saray, bir şehir, bir memleket gibi bütün levazımı ile idare eden ve mizan ve intizam 

dairesinde çeviren ve hikmetlerle değiştiren ve zerratı ve seyyaratı ve sinekleri ve yıldızları birer muntazam ordu 

gibi beraber techiz ve idare eden ve emir ve iradesi dairesinde mütemadiyen bir ulvî manevra içinde talim ve 

tavzifatla faaliyete ve seyr ü cevelana ve 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 eder mi ve 

hiçbir ihtimal var mı ki, o ebedî ve sermedî ve bâki ve daimî saltanatın bâki bir makarrı ve daimî bir medarı ve 

sermedî bir mazharı olan dâr-ı âhiret olmasın?" (Ş: 238) 

32. “Hem nasıl iman-ı billah âhiretsiz olmaz, öyle de, Onuncu Söz’de kısa işaretlerle beyan edildiği gibi, hiçbir cihette 

mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki; uluhiyet ve mabudiyetin tezahürü için bu kâinatı öyle bir mücessem 

kitab-ı Samedanî ki, her sahifesi bir kitab kadar ve her satırı bir sahife kadar manaları ifade eder ve öyle cismanî bir 

Kur’an-ı Sübhanî ki, herbir âyet-i tekviniyesi ve herbir kelimesi, hattâ herbir noktası, herbir harfi birer mu’cize 

hükmündedir." (Ş: 238) 

33. “Beşinci Mes’ele: Rivayette vardır ki: "Âhirzamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar, uluhiyet dava edecekler ve 

kendilerine secde ettirecekler.” (Ş: 584) 

34. “İkinci vechi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâm’ın kılıncı ile maktul olan şahs-ı Deccal’ın teşkil ettiği dehşetli 

maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevîsini öldürecek ve inkâr-ı uluhiyet olan fikr-i küfrîsini 

mahvedecek ancak İsevî ruhanîleridir ki; o ruhanîler, din-i İsevî’nin hakikatını hakikat-ı İslâmiye ile mezcederek o 

kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek." (Ş: 587) 

35. “Hattâ bedbaht bir kısım insanlar, onlara bir nevi uluhiyet isnad eder diye haber verilmiş." (Ş: 593) 

36. Eşyanın iç yüzleri yüksek ve şeffaf olduğundan, bu yüzlerden bahsetmek azamet ve celale münafî olmadığı gibi, 

uluhiyetin iktizası üzerine dış yüzleri çirkin görünenlerin bahsedilmekten, zikredilmekten hariç tutulmaları, 

uluhiyet kanununa muhaliftir." (İ: 161) 

37. “Bütün semavî kitabların ve bütün peygamberlerin en büyük davası Hâlık-ı Kâinat’ın uluhiyet ve vahdaniyetini 

ilândır." (İ: 228) 

38. “Uluhiyet, risalet, âhiret, kâinat arasında hakikatta telazum vardır." (Ms: 36) 



 

39. “Ve keza ziyasız güneşin vücudu mümkün olmadığı gibi, uluhiyet de tezahürsüz olamaz." (Ms: 37) 

40. “Öyle ise istiklal ve infirad, uluhiyet için zâtî hassalardır." (Ms: 59) 

41. “Halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet, uluhiyet sıfatlarını fehmetmek üzere bir 

vâhid-i kıyasî vazifesini görüyor." (Ms: 67) 

42. “Eğer eşya kendi nefislerine isnad edilirse, her bir zerreye bir uluhiyet lâzımdır." (Ms: 72) 

43. Uluhiyet ve Hallakıyetin Allah’a mahsus ve münhasır olduğuna Allah da şehadet ediyor." (Ms: 145) 

44. “Ve keza uluhiyet ünvanı sıfât-ı kemaliyeyi istilzam etmesi, ism-i has olan "Allah"ın da o sıfatı istilzam ettiğini 

istilzam ediyor." (Ms: 236) 

45. “Aynen öyle de: Uluhiyet de risaletsiz mümkün olmadığını isbat ediyor." (Ms: 260) 

46. “Öyle de; uluhiyet, peygamberleri irsal etmekle tezahür etmeksizin mümkün değildir." (BMs: 57) 

47. “Hal böyle iken, şu sermedî, müstemir hâkimiyet-i rububiyet ve bu muhit, müstekar saltanat-ı uluhiyet -akılları 

hayrette bırakan pek azîm tasarrufatlarının şehadetleriyle- elbette ve her halde şu seyyal, geçici, bîkarar, 

mütebeddil, vâhî ve zâil umûrlar üzerinde kıyam etmez ve durmazlar." (BMs: 71) 

48. “İşte burada uluhiyet için infirad ve istiklal, iki hassa-i zâtiye oluyor." (BMs: 92) 

49. “Çünki kâinatın hiç bir taraf ve hiç bir cihetinde şerik-i uluhiyet için hiç bir delil vaki’ değildir ve delil için hiç bir 

ihtimal yoktur." (BMs: 92) 

50. “Muhammed (A.S.M.) ile ve onun risaletiyle sair dinlerin içindeki fikr-i uluhiyet akidesinin nurları; felsefenin 

kesafetli zulmeti altında sönmekte iken, yeniden istikrar ve sebat bulmuştur." (BMs: 119) 

51. “Yani, rububiyet-i Sübhaniye ve saltanat-ı uluhiyet, tedbir ve idare-i kâinatta şerik ve muînlere hiç bir cihetle 

ihtiyacı olmadığından onlardan müstağnidir." (BMs: 130) 

52. “Hem de şerik ve muînlere muhtaç olmak ise, acz ve kusur olduğundan ve bu ise mümkinlerin şe’ni ve vasfı 

olmasından saltanat-ı uluhiyet, şerikleri memnu’ kılmış ve onların vücudları mümteni’ olmuştur." (BMs: 130) 

53. “Hem kâinatın mevcudatında şerik-i uluhiyet için hiçbir delil, bir emare ve onlara dair aslâ ve kat’â bir işaret, bir 

alâmet olmadığından bunları tevehhüm etmek, sırf tahakkümîdir." (BMs: 130) 

54. “Aynen öyle de, bize onların elleriyle müddehar olan niam-ı İlahiye gönderilen sebebler veya bize hediye edilen 

ataya-yı Sübhaniyeye sarılan esbab dahi, elbette hiç bir cihetle ve hiç bir zîaklın yanında mümkün değildir ki, şerik-i 

uluhiyet veya onun muînleri veya tesir-i hakikî sahibi olan vasıtalar olsunlar." (BMs: 131) 

55. “Çünki o, öyle bir Hallak-ı Kadir ve Musavvir-i Basir’dir ki; şu ecram-ı ulviye ve kevakib-i dürriye onun uluhiyet ve 

azametinin nuranî bürhanları ve rububiyet ve izzetinin ziyadar şahidleri olarak şaşaa-i saltanat-ı rububiyetinin 

vüs’atini ve azamet-i kudretinin haşmetini nida edip bağırıyorlar." (BMs: 137) 

56. “Halbuki Vâcib-i Vâhid’den başka, âlem-i vücud içinde şerik-i uluhiyet için hiçbir mahal yoktur." (BMs: 150) 

57. “Bak sana kâinatın mürekkebat ve zerratının herbirisi Cenab-ı Vâcib-ül Vücud’un (C.C.) uluhiyet ve rububiyeti 

içindeki vücub-u vücud ve vahdetine dair ellibeş lisanla konuşarak şehadet ettiklerinin bir tek lisanını tercüme 

edeceğim." (BMs: 183) 



 

58. - Uluhiyet ve vücub ki, aslâ ve kat’â bir tek şeriki ve şirketi kabul etmezler." (BMs: 184) 

59. “İşte tesbih ederiz o zâtı ki, şu ecram-ı ulviye ve kevakib-i dürriye uluhiyet ve azemetinin bürhanları ola." (BMs: 

263) 

60. “üstünde teraküm etmiş bir karınca ve hâdisat ve tesadüflerin fırtınasına maruz bir arı gibi olduğun halde; kendin 

ile, onun kudret ve gınasına hiç bir cihette nihayet olmayan ve esma ve sıfatının tecelliyatına aslâ bir kayıd ve bir 

had bulunmayan ve bütün mahlukat, onun kabza-i kudretinde emirber nefer gibi olan ve bütün semavat onun 

elinde matvî bulunan ve kâinatın hiçbir zerresi onun izin ve emri haricinde hareket edemiyen ve onun daire-i 

uluhiyet ve memleketinde hiçbir iştirak yeri bulunmayan ve daire-i rububiyet ve ceberutiyet-i mutlakasında hiçbir 

ihtilaf ve münazaa bulunmayan ve kâinatta ondan gayrı bir ilahın olması muhal olan bir zât arasında bir tenasüb, 

bir münasebet görmüyorsun." (BMs: 353) 

61. “Şunun gibi güzel bir tezyinat ve ulvî kemalât ve latif manzaralar için ve bu haşmet-i rububiyet ve saltanat-ı 

uluhiyet için, elbette onu temaşa edecek müşahidlerin ve onunla seyr ve tenezzüh edeceklerin ve onlarda hayrete 

dalacak olanların ve onun etrafına ve mehasinine bakıp tefekkür ederek sâni’ ve mâliklerinin celaletine ve iktidar-ı 

kemaline intikal edecek olanların bulunmaları bizzarure lâzımdır." (BMs: 377) 

62. “Ve gök ve yerlerin rabbi ismiyle, rububiyet-i mutlaka cihetinden ve saltanat-ı âmme vechinden ve rahmet-i vasia 

canibinden ve haşmet-i azamet-i uluhiyet haysiyetinden ve onun ism-i azamının muhitinden arş-ı azamının bütün 

muhatına kadar olan küllî devair-i rububiyete bakarak gelmiş Allah’ın bir kelâmıdır." (BMs: 583) 

63. “Hususuyla, inkâr-ı haşr mefkûresini mağlub eden Onuncu Söz matbu’ nüshaları; ve bilhassa gizli tab’edildiği 

halde kendini serbest okutan ve takviye-i imanda pek yüksek hârikaları taşıyan Âyet-ül Kübra risaleleri; ve inkâr-ı 

uluhiyet mefkûresini zîr ü zeber eden Külliyat-ı Nur Hüccet-ül Baliga ve Meyve gibi eczaları meydanda..." (E: 67) 

64. “Bütün semavî kitabların ve bilumum Peygamberlerin yegâne davaları olan "Hâlık-ı Kâinat’ın uluhiyet ve 

vahdaniyetini ilân" ve" (T: 17) 

65. “Evet uluhiyet" (Mu: 116) 

66. “nihayetsiz bir kudret-i fâtıra, bir ilm-i muhit, bir irade-i mutlaka, hem Vâcib-ül Vücud’a mahsus sair sıfatları o 

zîhayatın içinde kabul etmek ve âdeta o zîhayatın herbir zerresine bir uluhiyet vermek gibi dalaletin en eblehcesini 

kabul etmek lâzımdır." (Ni: 111) 

67. Uluhiyete 

68. “Onikinci Asıl: Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyete baktığı için, hakaikı ona göre 

görür." (S: 350) 

69. “Tâ ki o cismin gösterdiği vezaif-i ubudiyet ve hidemat-ı tesbihiyesini âlem-i melekûtta temsil etsin, dergâh-ı 

uluhiyete bilerek takdim etsin." (S: 513) 

70. “İkinci cümle: $ dir ki, tevhid-i uluhiyete tasrihtir." (S: 696) 

71. “Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek, Şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) ile amel edecek mealindeki 

hadîsin sırrı şudur ki: Âhirzamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı uluhiyete karşı İsevîlik 

dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılab edeceği bir sırada, nasılki İsevîlik şahs-ı manevîsi, 

vahy-i semavî kılıncıyla o müdhiş dinsizliğin şahs-ı manevîsini öldürür; öyle de Hazret-i İsa Aleyhisselâm, İsevîlik 

şahs-ı manevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevîsini temsil eden Deccal’ı öldürür.." (M: 6) 



 

72. “İşte ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı uluhiyete karşı secde 

etmeye bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; zerrecik kalbini Arş’a müsavi tutar." (L: 132) 

73. “İşte aynen bu misal gibi; hadsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı 

mu’cizane hikmetle dolu şu saray-ı âlemin içine, inkâr-ı uluhiyete giden tabiiyyun fikrini taşıyan vahşi bir insan 

girer." (L: 185) 

74. “Çünki uluhiyete yani mabudiyete karşı şükür ve ibadetle mukabele edenler, kâinat ağacının en nihayetlerinde 

bulunan zîşuur meyveleridir ve başkaların o zîşuurları memnun ve minnetdar edip yüzlerini kendilerine çevirmesi 

ve görünmediğinden çabuk unutturulabilen hakikî mabudlarını onlara unutturması, uluhiyetin mahiyetine ve kudsî 

maksadlarına öyle bir zıddiyettir ki, hiçbir cihetle müsaade etmez." (Ş: 150) 

75. “uluhiyete takdim etmek için o pek hârika vaziyet-i acibe havaya verildiğine kuvvetli bir ihtimal var diye kalbime 

geldi." (Ş: 646) 

76. “Çünki daire-i uluhiyete ait hakaik-i mücerrede, daire-i mümkinatta ancak misaller ile temessül ve tavazzuh eder." 

(Ms: 106) 

77. “Bu acib san’at, muntazam nakış, ince hikmetin iktizasına göre kâinatın her bir zerresi, herbir mürekkebatı, 

uluhiyete mahsus muhit ve mutlak sıfatlara menba ve masdar olması lâzım gelir." (Ms: 123) 

78. Rububiyet ve uluhiyete ait şuunatı kemal-i müvazene ile cem’etmesidir." (Ms: 135) 

79. “Haddinden tecavüz ederek sıfat-ı mutlaka-yı uluhiyete bir hadd-i mevhum çizer." (BMs: 111) 

80. “Buna binaen $ kelimesinde risalete işaret olduğu gibi, Bismillah’ta dahi uluhiyete remiz var ve $ deki $ nın 

takdimi, $ ün besmelenin âhirinde mukadder olması hasr ve yalnız" (Em: 94) 

81. “O ağaç, birliğiyle beraber başka başka yemişler vermesi ile, sikke-i kudrete ve hâtem-i rububiyete ve turra-i 

uluhiyete işarettir." (Ni: 21) 

82. “$ tevhid-i uluhiyete tasrihtir." (H: 133) 

83. “Sen dergâh-ı ehadiyete ve barigâh-ı mescid-i uluhiyete giden ve tâ zirve-i kemal olan Kab-ı Kavseyni Ev’edna’ya 

dayanan en kısa ve en kestirme ve en doğru yolu açıp gösterdin." (Ko: 96) 

84. Uluhiyeti 

85. “hem $ den tut, tâ $ ya kadar hudud-u azamet-i rububiyeti ve kibriya-i uluhiyeti tutmuş olan Ezel ve Ebed Sultanı, 

şu âciz ve nihayetsiz zaîf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz’î bir ihtiyar ile icada kabiliyeti 

olmayan zaîf bir kesb ile mücehhez benî-âdeme karşı şedid şikâyat-ı Kur’aniyesi ve azîm tehdidatı ve müdhiş 

vaîdleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir?." (S: 167) 

86. “Halbuki $ hakikatı şu olmak gerektir ki: Âlem-i küfrün en kesafetlisi olan şimalde, tabiiyyunun fikr-i küfrîsinden 

süzülen bir cereyan-ı azîmin başına geçecek ve uluhiyeti inkâr edecek bir şahsın, şimal tarafından çıkmasına işaret 

ve şu işaret içinde bir remz-i hikmet vardır ki; kutb-u şimalîye yakın dairede bütün sene, bir gece bir gündüzdür." 

(S: 344) 

87. “Hem umum semavat ve arza birden müteveccih tedbir-i uluhiyeti en azamî bir derecede umuma şamil bir 

hafîziyeti zikrettikten sonra; bir rabıta-i vahdet ve birlik ciheti, o azamî tecelliyatlarının menba’larını $ ile hülâsa 

eder." (S: 421) 



 

88. “Hem madem şu mevcudat içinde, şu umumî rububiyeti, bütün dekaikı ile; şu azîm saltanat-ı uluhiyeti, bütün 

hakaikı ile görecek insan nev’i vardır." (S: 568) 

89. “seyyaremiz, bir azamet-i şevket-i rububiyeti ve haşmet-i saltanat-ı uluhiyeti ve kemal-i rahmeti ve hikmeti 

gösterir bir surette Güneşin etrafında, emr-i Rabbanî ile (Üçüncü Mektub’da beyan edildiği gibi) pek büyük bir 

hizmet için bir uzun seyr ü seyahat ona ettiriliyor." (S: 673) 

90. “intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir." (M: 57) 

91. “noktasından ve azamet-i uluhiyeti cihetinden ve ihata-i rahmeti canibinden gelen kelâmıdır, fermanıdır; bir 

maden-i rahmetidir." (L: 226) 

92. “Birincisi: Vahdet-ül vücudun meşrebi, Cenab-ı Hak hesabına kâinatı âdeta inkâr etmek iken, avama girdikçe, gafil 

avamlara, hususan maddiyyun fikirleriyle âlûde olan fikirlere girdikçe, kâinat ve maddiyat hesabına uluhiyeti inkâr 

yoluna gider." (L: 272) 

93. "Eğer hâkimiyet-i uluhiyeti ve saltanat-ı rububiyeti umum kâinatı ihata eden ve hüküm ve emri umum mevcudata 

geçen bir Zât-ı Ferd’e verilmezse; o halde o neticeleri, o semavî manevrayı ve arzî mevsimleri tahsil etmek için 

Küre-i" (L: 323) 

94. “Şöyle ki: O saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve her tarafı mu’cizat-ı hikmetle doldurulmuş olan şu 

âlem sarayının içine, uluhiyeti inkâr eden vahşi tabiiyyunlar girerler." (L: 406) 

95. “Ve o derece maddeye kıymet verdiler ki, herşeyi maddede görmek hattâ uluhiyeti onda mezcetmek, hattâ kâinat 

hesabına uluhiyetten istiğna etmek derecede tarîk-ı müteassifeye girmişlerdir." (Ms: 257) 

96. “İşte fıtrat, bu mezkûr lisan ile; Zât-ı Uluhiyeti tanınsın, bilinsin diye mahlukatı halkeden ve kendisine ibadet 

edilsin diye ins ve cinni yaratan bir zâtın vücub-u vücuduna şehadet eder." (BMs: 100) 

97. “Halbuki nefse, enaniyetin hikmet-i i’tası ise, sıfat-ı uluhiyeti fethetmek için bir vâhid-i kıyasî olmak içindir." (BMs: 

110) 

98. “$ Takdis ve tesbih ederiz o zâtı ki, Zât-ı Uluhiyeti şeriklerden münezzeh ve mukaddes bir Vâhid-i Ehad’dir." (BMs: 

115) 

99. “Ve keza lafza-i celal, uluhiyeti müstelzim olduğundan, onun ism-i alemîsi olan lafza-i celal, bütün sair sıfatlarına 

da delalet-i iltizamiye ile delalet etmektedir." (BMs: 529) 

100. “Uluhiyeti gösterdiği gibi, tevhidi de gösteriyor." (Em: 95) 

101. “O derece maddeye kıymet verdiler ki; herşeyi maddede görmek, hattâ uluhiyeti onda mezcetmek gibi bir 

meslek-i müteassifeye girmişlerdir." (Mu: 132) 

102. Uluhiyetin 

103. “Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise, kudret-i Samedaniyenin sikkesine ve 

rububiyet-i İlahiyenin hâtemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir." (S: 38) 

104. “Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır." (S: 

134) 



 

105. “Uluhiyetin dergâhında acz ve za’fını, istimdad lisanıyla; fakr ve hacatını, tazarru’ ve dua lisanıyla ilân et ve abd 

olduğunu göster." (S: 328) 

106. “Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır." (S: 

367) 

107. “Hem rububiyet ve uluhiyetin şuunatını kemal-i müvazene ile cem’etmiştir." (S: 439) 

108. “Zîşuura, onu iş’ar eden muhteşem bir uluhiyetin işaratıdır." (S: 603) 

109. “Zât-ı Vâcib-ül Vücud" kaydı ise; vücub-u vücud, uluhiyetin lâzım-ı zarurîsi ve Zât-ı Zülcelal’e karşı bir ünvan-ı 

mülahaza olduğundan, "Lafzullah" sair esma ve sıfâta câmiiyeti ve ism-i azam olduğu itibariyle, delalet-i iltizamiye 

ile delalet ettiği gibi; Vâcib-ül Vücud ünvanına dahi, o delalet-i iltizamiye ile delalet ediyor." (M: 392) 

110. “Ve 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." (L: 317) 

111. “eden bir kısım cilvelerini ayn-ı Zât-ı Akdes tevehhüm ederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkâmını veren 

ehl-i dalalet insanların bir kısmı, o Zât-ı Zülcelal’in bazı eserlerini tabiata isnad etmişler." (L: 342) 

112. “Meselâ bir zîhayat, cüz’î bir şifası veya bir rızkı veya bir hidayeti için Cenab-ı Hak’tan başkasına hakikî minnetdar 

olmak ve başkasına perestişkârane medh ü sena etmek, rububiyetin azametine dokunur ve uluhiyetin kibriyasına 

ilişir ve mabudiyet-i mutlakanın haysiyetine dokundurur, celalini müteessir eder." (Ş: 19) 

113. “Beşincisi: En sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve nokta-i istinada en muhtaç ve sahibini ve mâlikini bulmağa en 

müştak; hem fakir ve âciz bulunan mahlukatlarına acz ve iştiyakı, fakr ve ihtiyacı ve endişe-i istikbali ve muhabbeti 

ve perestişi veren bir zât, elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle iş’ar etmek, uluhiyetin muktezasıdır." (Ş: 

124) 

114. “pek çok muhtaç ve müştak olan zîşuur masnularına, vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi, 

bir nevi mükâleme-i Rabbaniye hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde ve mahsus ve bir mahluka 

bakan has ve bir vecihte, onun kabiliyetine göre onun kalb telefonuyla, kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu 

ihsas etmesi, şefkat-i uluhiyetin ve rahmet-i rububiyetin zarurî ve vâcib bir muktezasıdır diye anladı." (Ş: 126) 

115. “Ve tezahür-ü rububiyet hakikatı içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikatı dahi; esma-i 

hüsnanın rahîmane ve kerimane cilveleriyle ve yedi sıfât-ı sübutiye olan Hayat, İlim, Kudret, İrade, Sem’, Basar ve 

Kelâm sıfatlarının celalli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir." (Ş: 146) 

116. “Çünki uluhiyete yani mabudiyete karşı şükür ve ibadetle mukabele edenler, kâinat ağacının en nihayetlerinde 

bulunan zîşuur meyveleridir ve başkaların o zîşuurları memnun ve minnetdar edip yüzlerini kendilerine çevirmesi 

ve görünmediğinden çabuk unutturulabilen hakikî mabudlarını onlara unutturması, uluhiyetin mahiyetine ve 

kudsî maksadlarına öyle bir zıddiyettir ki, hiçbir cihetle müsaade etmez." (Ş: 150) 

117. “Aynen öyle de, Vâcib-ül 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 vücuduna, açılmasına 

şehadet ederler." (Ş: 187) 

118. “Ve o intisab ise, saltanat-ı uluhiyetin dellâlları ve ilâncıları olan ins ve melek ve ruhanîlerin marifet ve 

tasdikleriyle anlaşılır." (Ş: 645) 



 

119. “Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır." (İ: 

11) 

120. “Ve istiklaliyet, uluhiyetin zâtî bir hassası ve zarurî bir lâzımı olduğuna nurlu bir bürhandır." (İ: 91) 

121. Eşyanın iç yüzleri yüksek ve şeffaf olduğundan, bu yüzlerden bahsetmek azamet ve celale münafî olmadığı gibi, 

uluhiyetin iktizası üzerine dış yüzleri çirkin görünenlerin bahsedilmekten, zikredilmekten hariç tutulmaları, 

uluhiyet kanununa muhaliftir." (İ: 161) 

122. “Bu mutasavvıfane akideler üç kuvvetli uluhiyetin mevcudiyetini ve Mesih’in Allah’ın oğlu -hâşâ- olduğunu 

öğretmektedir." (İ: 217) 

123. “Sath-ı âlemde kurulan şu sergi-yi İlahîde teşhir edilen tezyinata, kemalâta, güzel manzaralara ve rububiyetin 

haşmetiyle uluhiyetin azametine bir müşahid, bir mütenezzih, bir mütehayyir, bir mütefekkir lâzımdır ki, o 

güzellikleri görsün; o manzaralar arasında tenezzüh etsin; o hârika nakışlara, zînetlere tefekkür ile hayran olsun." 

(Ms: 189) 

124. “Uluhiyetin azameti, izzeti, istiklaliyeti, her şeyin, -küçük olsun büyük olsun, yüksek olsun alçak olsun- taht-ı 

tasarrufunda bulunduğunu istiyor." (Ms: 194) 

125. “Ve o telazum için nefs-ül emirde -gaflet karışmamak şartıyla- uluhiyetin vücubu, risaletin sübutu ve âhiretin 

vücudu ile kâinatın şuhudu arasında bir irtibat-ı tamm vardır." (BMs: 56) 

126. “Çünki uluhiyetin lâzımı bizzât infirad ve istiklaldir." (BMs: 116) 

127. “Hem kâinattaki saltanat-ı uluhiyetin âsâr-ı haşmetkâranesi onun vâhidiyetine şehadet ettiği gibi, insandaki 

munazzam olan nimet-i Rabbaniye dahi, onun ehadiyetini ilân ediyor." (BMs: 128) 

128. “Kur’anın nihayet yüksekliğinin ve hakkaniyetinin en sadık delillerinden birisi de budur ki: Tevhidin bütün 

levazımatını, bütün meratibiyle muhafaza etmesi ve hakaik-i âliye-i İlahiyenin bütün müvazenelerini müraat 

etmesi; ve esma-i hüsnanın bütün mukteziyatını müştemil bulunması; ve o esmanın aralarındaki tenasübü 

gözetmesi; ve rububiyet ve uluhiyetin bütün şuunatını kemal-i müvazene ile kendisinde cem etmesidir." (BMs: 

269) 

129. “Sonra zât-ı uluhiyetin ona "Ya Muhammed (A.S.M.)!" (BMs: 357) 

130. “Uluhiyetin azamet ve izzeti ve onun istiklaliyet ve infiradı; herşeyin azîm olsun, hakir olsun, hem eşyanın en 

büyüğüyle en küçüğü mutlaka onun taht-ı tasarrufuna" (BMs: 391) 

131. “Elhamdülillah"da uluhiyetin zâhir işaratı var." (Em: 95) 

132. “Evet istiklal, uluhiyetin hâssa-i zâtiyesidir ve lâzıme-i zaruriyesidir." (Mu: 133) 

133. Uluhiyetinde 

134. “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 pencere 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 bir yakîn ile tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzur-u daimî elde etmektir." (S: 

293) 



 

135. “Bütün mülkü Mâlik-ül Mülk’e teslim etmişler ve hükmetmişler ki: O Mâlik-i Zülcelal’in ne mülkünde, ne 

rububiyetinde, ne uluhiyetinde şerik ve nazîri yoktur; muin ve vezire muhtaç değil; herşeyin anahtarı onun 

elindedir; herşeye Kadir-i Mutlaktır." (S: 539) 

136. “ÜÇÜNCÜ KELİME: $ Yani: Nasılki uluhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur; "Allah" bir olur, müteaddid 

olamaz." (M: 224) 

137. “Enbiya (Aleyhimüsselâm) enaniyetin bu vechine bakmakla, mülkü tamamen Allah’a teslim ederek ne mülkünde, 

ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde şeriki olmadığına hükmetmişlerdir." (Ms: 200) 

138. “Fakat o ene; mülkünde, uluhiyetinde, rububiyetinde şeriki olmayan kendi hâlıkının muhit sıfâtını fehmetmek 

için bir vâhid-i kıyasî oluyor." (BMs: 110) 

139. “Ve keza uluhiyetinde de şeriki olmaz." (BMs: 116) 

140. “Ve Cenab-ı Hak (C.C.) ise, kendi zât-ı uluhiyetinde ukûlün bütün tasavvuratından daha büyüktür." (BMs: 125) 

141. “Evet Cenab-ı Hak ve Teâlâ’nın saltanat-ı uluhiyetinde şürekası olmadığı gibi, muîn ve vezirleri de aslâ yoktur." 

(BMs: 131) 

142. “Bütün mülkü Allah’a teslim ederek, onun ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde hiçbir şeriki 

olmadığına ve herşeyin anahtarı onun elinde olup bütün eşya onun daire-i tasarruf-u kudretinde olduğuna 

hükmetmişlerdir." (BMs: 402) 

143. “Hem dahi Cenab-ı Hakk’ın meratib-i rububiyetinde birbirine bakan şe’nleri ve seradıkat-ı uluhiyetinde birbiri 

içinde akseden isimleri," (BMs: 422) 

144. “Allah-u Zülcelal Hazretleri dünyevî ve uhrevî bütün matlub ve maksudunuzu ihsan, bilhassa ümmet-i merhume-i 

Muhammediye (A.S.M.) hakkındaki dualarınızı dergâh-ı uluhiyetinde kabul buyursun." (B: 134) 

145. “Cenab-ı Hak dergâh-ı uluhiyetinde dualarımızı Habib-i Kibriya hürmetine müstecab buyursun, âmîn sümme 

âmîn!" (T: 645) 

146. “Dergâh-ı uluhiyetinde, acz ve za’fını, fakr ve fâkatını istimdad ve lisan-ı tazarru’ ve ubudiyetle ve dua ile ilân et." 

(Ni: 62) 

147. Uluhiyetine 

148. "Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruh-u 

insan, kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için Kadîm-i Bâki ve Kayyum-u Sermedî’nin dergâh-ı 

Samedaniyesine arz-ı münacat ederek, zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip, hesabsız nimetlerine 

karşı şükür ve hamd ederek, izzet-i rububiyetine karşı zelilane rükûa gidip, sermediyet-i uluhiyetine karşı 

mahviyetkârane secde ederek, hakikî bir teselli-i kalb, bir rahat-ı ruh bulup huzur-u kibriyasında kemerbeste-i 

ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak, ne kadar ulvî bir vazife, ne kadar münasib bir hizmet, ne kadar" 

(S: 43) 

149. "İşte akşam namazı için böyle bir vakitte, fıtraten bir Cemal-i Bâki’ye âyine-i müştak olan ruh-u beşer, şu azîm 

işleri yapan ve bu cesîm âlemleri çeviren, tebdil eden Kadîm-i Lemyezel ve Bâki-i Layezal’in arş-ı azametine yüzünü 

çevirip bu fânilerin üstünde "Allahü Ekber" deyip onlardan ellerini çekip hizmet-i Mevlâ için el bağlayıp Daim-i 

Bâki’nin huzurunda kıyam edip "Elhamdülillah" demekle; kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz 

rahmetine karşı hamd ü sena edip $ demekle, muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı 



 

arz-ı ubudiyet ve istiane etmek, hem nihayetsiz kibriyasına, hadsiz kudretine ve acizsiz izzetine karşı rükûa gidip 

bütün kâinatla beraber za’f ve aczini, fakr ve zilletini izhar etmekle,$ deyip Rabb-ı Azîm’ini tesbih edip; hem 

zevalsiz cemal-i zâtına, tegayyürsüz sıfât-ı kudsiyesine, tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karşı secde edip hayret 

ve mahviyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilân edip, hem bütün fânilere bedel bir Cemil-i Bâki, 

bir Rahîm-i Sermedî bulup, $ demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberra Rabb-i A’lâsını takdis etmek; sonra 

teşehhüd edip, oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına o 

Cemil-i Lemyezel ve Celil-i Lâyezal’e hediye edip ve Resul-i Ekrem’ine selâm etmekle biatını tecdid ve evamirine 

itaatını izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek için şu kasr-ı kâinatın intizam-ı 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" (S: 44) 

150. “Ve kemal-i uluhiyetine delalet eder." (S: 663) 

151. “O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüd ederek ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette 

Mabud-u Ezelî’nin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki; güya Küre-i Arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı 

ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor ve etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nâzil olan $ emrini, Küre-i Arz 

imtisal ediyor." (L: 127) 

152. "Ve hiçbir yıldız yoktur ki; mevzun hilkatıyla, muntazam vaziyetiyle ve nuranî tebessümüyle ve bütün yıldızlara 

mümaselet ve müşabehet sikkesiyle senin haşmet-i uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şehadette" (Ş: 43) 

153. “Ve oniki seyyareden hiçbir seyyare yıldız yoktur ki; hikmetli hareketiyle ve itaatli müsahhariyetiyle ve intizamlı 

vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücub-u vücuduna şehadet ve saltanat-ı uluhiyetine işaret etmesin!.." 

(Ş: 44) 

154. “Dokuzuncusu: Madem bu san’atlı ve hikmetli masnuatıyla kendi hünerlerini ve san’atkârlığının kemalâtını teşhir 

etmek ve bu süslü, zînetli nihayetsiz mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli 

hesabsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumî terbiye ve iaşe ile, 

hattâ ağızların en ince zevklerini ve iştihaların her nev’ini tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbanî it’amlar 

ve ziyafetlerle, kendi rububiyetine karşı minnetdarane, müteşekkirane ve perestişkârane ibadet ettirmek ve 

mevsimlerin tebdili ve gece ve gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi, azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli 

ve hikmetli faaliyet ve hallakıyet ile, kendi uluhiyetini izhar ederek, o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkıyad ve 

itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavî tokatlar ile zalimleri ve 

yalancıları imha etmek cihetiyle, hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var." (Ş: 131) 

155. “Böyle bir âciz, böyle cüz’î bir hâkimiyet için böyle 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 ve şerike müsaade etmesi hiçbir cihetle mümkün olamaz." (Ş: 153) 

156. “Birinci İşaret: Bu kâinat sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve sermedî uluhiyetine ve nihayetsiz ihsanatına küllî 

bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, bu kâinatta güneş lüzumu gibi 

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

Muhammediye (A.S.M.) hem sebeb-i hilkat-i âlem, hem neticesi ve en mükemmel meyvesi olduğu gibi, bu kâinatın 

hakikî kemalâtı ve sermedî Cemil-i Zülcelal’in bâki âyineleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli ef’alinin vazifedar 

eserleri ve çok manidar mektubları olması ve bâki bir âlemi taşıması ve bütün zîşuurların müştak oldukları bir dâr-ı 

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

ile tahakkuk ettiğinden, nasıl bu kâinat onun risaletine gayet kuvvetli ve kat’î şehadet eder; öyle de: Başta âlem-i 

İslâm, bütün beşer ve bütün zîşuur; Cehennem’den daha acı ve korkunç olan ademden, hiçlikten, idam-ı ebedîden, 

fena-i mutlaktan kurtulmak için daimî aşk ve şevkle her zamanda ve câmi’ mahiyetinin bütün kuvvetleriyle, bütün 



 

istidadat lisanları ile, bütün dualar ve ibadetler ve ricalarının dilleriyle istedikleri hayat-ı bâkiyeyi kuvvetli ve kat’î 

beşaret veren risalet-i Ahmediye (A.S.M.) ve hakikat-ı Muhammediyeye (A.S.M.) şehadet edip nev’-i beşerin 

medar-ı iftiharı ve eşref-i mahlukat olduğuna imza bastığı gibi.." (Ş: 621) 

157. “Evet bu kâinatta, gözümüz önünde bu muntazam tasarrufatı içinde adalet ve hikmet ile ve rahmet ve inayet ve 

himayet ile her zaman iyileri himaye ve fenaları ve yalancıları tokatlamak, rububiyetin bir âdeti olmasından, ef’al-i 

Rahmaniyet muktezasıyla bir Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ı Muhammed’in (A.S.M.) eline vermesi ve bine yakın 

mu’cizelerin pekçok enva’ını ona vermesi ve bütün hâlâtında ve en tehlikeli vaziyetlerinde şefkatkârane himaye ve 

hattâ güvercin ve örümcekle muhafaza etmesi ve büyük vazifelerinde onu tam muvaffak etmesi ve dinini bütün 

hakikatlarıyla idamesi ve İslâmiyetini zeminin ve nev’-i beşerin başına geçirmesi ve bütün mahlukat üstünde bir 

makam-ı şeref ve meşahir-i insaniyenin fevkinde daimî bir rütbe-i makbuliyet ve dost ve düşmanın ittifakıyla en 

yüksek hasletleri taşıyan bir şahsiyeti vermekle, beşerin beşten birisini ona ümmet 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.S.M.) risaletini bu kâinata bir manevî güneş yapıp, -Nur Risalelerinde isbat edildiği 

gibi- onun ile bütün karanlıkları izale ve nurani hakikatlarını gösterip ve bütün zîşuuru, belki kâinatı hayat-ı bâkiye 

müjdesiyle sevindirdiği gibi; dinini dahi bütün makbul ehl-i ibadetin fihriste-i kemalâtı ve harekât-ı ubudiyette 

sağlam bir proğram yapması gibi Muhammed’in (A.S.M.) şahsiyet-i maneviyesi olan hakikatını, Kur’anın ve 

Cevşen’in delaletiyle tecelliyat-ı uluhiyetine bir âyine-i câmia yapması ve sâbıkan işaret ettiğimiz hakikatların ve 

ondört asırda her gün ümmetinin bütün hasenatlarının bir mislini kazanmasının ve hayat-ı içtimaiye ve maneviye 

ve beşeriyedeki âsârının delaletiyle, nev’-i beşere en yüksek reis ve mukteda ve üstad yapması; ve onu büyük ve 

kudsî vazifelerle beşerin imdadına gönderip rahmet, hikmet, adalet, gıda, hava, mâ, ziya derecesinde insanları 

onun dinine, şeriatine, İslâmiyetteki hakikatlarına muhtaç (Haşiye) yapması ile oniki küllî ve kat’î hüccetlerle 

risalet-i" (Ş: 632) 

158. “$ : Bizler, bütün ibadetlerin sana mahsus olduğunu kâinata ilân ve Cenab-ı Uluhiyetine lâyık olmayan şeylerden 

münezzeh olduğuna iman ve bütün evsaf-ı azamet ve celal ile muttasıf olduğuna itikad ediyoruz." (İ: 203) 

159. “Siyah ve beyaz nakışlar ile nakışlı bir ımame ile küre-i arzın kafasını saran semavat ve arzın nâzım ve hâlıkı olan 

Allah’ın Uluhiyetine lâyık mıdır ki, âlemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi’ ve tefviz etsin." (Ms: 186) 

160. “Ve hakeza, şecere-i kâinat Hâlıkının celal ve azameti gayet celil ve zâhir olduğu gibi, ondan başka hiçbir vechile 

uluhiyetine şerik olacak bir ilah yoktur, âmennâ." (BMs: 143) 

161. “Beşincisi: $ âyetinin şehadeti diliyle, Cenab-ı Hakk’ın kendi Zât-ı Uluhiyetine olan kudsî şehadetidir." (BMs: 293) 

162. “O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüd ederek ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette 

Mabud-u Ezelî’nin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki; güya Küre-i Arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı 

ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor ve etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nâzil olan $ emrini, Küre-i Arz 

imtisal ediyor." (BMs: 334) 

163. “$ Ey kardeş bil ki; semavat ve arzın nizamını kuran ve koyan ve gece ve gündüzü; beşiğimiz olan arzımızın 

kafasına çizgili bir imame gibi saran bir zâtın uluhiyetine hiç lâyık olur mu ki, âlemin bazı safahatını miskin bir 

mümkine tefviz edip bıraksın?" (BMs: 369) 

164. “Saniyen: Şöyle düşünüyordum; eğer yalnız adüvv-i ekber olan nefsin hilesinden ve cinn ü ins ve şeytanların 

mekrinden emin olayım diye herkes başını karanlığa çekse ve kendisi köşe-i nisyana çekilse veya çekilmek istese ve 

âlem-i insan ve âlem-i İslâm mühmel kalacak, kimsenin kimseye faidesi olmayacak bir zaman olsa; ben din 

kardeşlerime bu nurlu hakikatleri iblağ edeyim de Allah-u Zülcelal nasıl şe’n-i uluhiyetine yaraşırsa öyle muamele 

eylesin." (B: 27) 



 

165. Uluhiyetini 

166. “Daha mutavassıt bir tabaka, şundan "İsa Aleyhisselâm’ın ve melaikelerin ve tevellüde mazhar şeylerin 

uluhiyetini nefyetmektir.” (S: 412) 

167. “Hem nasıl berr’de ve bahr’de kemal-i rahmet ile 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 Zülcelal’in 

vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i mecmuasıyla gayet geniş bir mikyasta azamet-i 

uluhiyetini ve kemal-i rububiyetini gösterir." (S: 657) 

168. “Şimdi şu "Hunnes, Künnes" tabir edilen seyyarelerle şu zeminimizi kâinat fezasında birer gemi, birer 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." (M: 15) 

169. “Ve onların başına geçen en büyükleri, ispirtizma ve manyetizmanın hâdisatı nev’inden müdhiş hârikalara 

mazhar olan Deccal ise; daha ileri gidip, cebbarane sûrî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini 

ilân eder." (M: 57) 

170. “O dördüncü yol ise; baştaki $ âyeti, şeksiz ve şübhesiz bedahet derecesinde Zât-ı Vâcib-ül Vücud’un uluhiyetini 

ve her şey doğrudan doğruya dest-i kudretinden çıktığını ve Semavat ve Arz kabza-i tasarrufunda bulunduğunu 

gösteriyor." (L: 186) 

171. “Ve hikmetini ibtal etmekle uluhiyetini iskat etmez." (Ş: 21) 

172. “Hem bu muvakkat handa ve fâni misafirhanede ve kısa bir zamanda ve az bir ömürde, eşcar ve nebatatın 

elleriyle, bu kadar kıymetdar ihsanlar ve nimetler ve bu kadar fevkalâde masraflar ve ikramlar işaret belki şehadet 

eder ki: Misafirlerine burada böyle merhametler yapan kudretli, keremkâr Zât-ı Rahîm, bütün ettiği masrafı ve 

ihsanı, kendini sevdirmek ve tanıttırmak neticesinin aksiyle, yani bütün mahlukat tarafından "Bize tattırdı, fakat 

yedirmeden bizi idam etti" dememek ve dedirmemek ve saltanat-ı uluhiyetini iskat etmemek ve nihayetsiz 

rahmetini inkâr etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak dostlarını mahrumiyet cihetinde düşmanlara 

çevirmemek noktalarından, elbette ve her halde ebedî bir âlemde, ebedî bir memlekette, ebedî bırakacağı 

abdlerine, ebedî rahmet hazinelerinden, ebedî Cennetlerinde, ebedî ve Cennet’e lâyık bir surette meyvedar eşcar 

ve çiçekli nebatlar ihzar etmiştir." (Ş: 52) 

173. “Dokuzuncusu: Madem bu san’atlı ve hikmetli masnuatıyla kendi hünerlerini ve san’atkârlığının kemalâtını teşhir 

etmek ve bu süslü, zînetli nihayetsiz mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli 

hesabsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumî terbiye ve iaşe ile, 

hattâ ağızların en ince zevklerini ve iştihaların her nev’ini tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbanî it’amlar 

ve ziyafetlerle, kendi rububiyetine karşı minnetdarane, müteşekkirane ve perestişkârane ibadet ettirmek ve 

mevsimlerin tebdili ve gece ve gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi, azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli 

ve hikmetli faaliyet ve hallakıyet ile, kendi uluhiyetini izhar ederek, o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkıyad ve 

itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavî tokatlar ile zalimleri ve 

yalancıları imha etmek cihetiyle, hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var." (Ş: 131) 

174. “İşte tesbih ederiz o zâtı ki, kendi zât-ı uluhiyetini bize latif san’atlarıyla tanıttırdığı gibi, halaik dahi onun 

topraktaki acaib-i tasarrufunun kudretini bize tarif etmektedir." (BMs: 545) 

175. Uluhiyetinin 



 

176. “Sonra o Rabb-ül Âlemîn’in uluhiyetinin izharına karşı; za’f içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlerini ilândan ibaret 

olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülâsası olan "namaz" ile mukabele ettiler." (S: 125) 

177. “Ezel Ebed Sultanı olan Rabb-ül Âlemîn için, rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şe’n ve 

namları ve uluhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları ve haşmet-nüma 

icraatında ayrı ayrı, fakat birbirine benzer temessül" (S: 332) 

178. “Ve uluhiyetinin dairelerinde başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve alâmetleri vardır." (S: 564) 

179. “Hem semavat meydanında, denizinde, fezasındaki yıldızlar ise; muti’ neferler, muntazam sefineler, hârika 

tayyareler, acaib lâmbalar gibi vaziyetiyle, senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşaasını gösteriyorlar." (Ş: 44) 

180. “tekzib edip, saltanat-ı rububiyetinin kat’î mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle 

kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek, küfür ve isyan ile ve 

seni va’dinde tekzib etmekle, senin azamet-i kibriyana 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 yüzbin derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlîsin!" (Ş: 58) 

181. “Bu kadar sadık dostlarını, bu kadar 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 tasdik ve 

itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının âhirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını 

reddetmek, dinlememek ve küfür ve isyan ile ve seni va’dinde tekzib etmekle, senin azamet-i kibriyana 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 etmekten yüzbinler derece mukaddessin ve hadsiz derece 

münezzeh ve âlîsin." (Ş: 186) 

182. “Evet madem ezelî, ebedî bir Allah var; elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermedî bir medarı olan âhiret vardır." (Ş: 

187) 

183. “Yani eşyayı istediği şekilde yapar, çevirir ve dilediği tarzda rububiyet ve uluhiyetinin ahkâmını icra eder." (BMs: 

139) 

184. “Amma eğer eşyanın icadı kendi kendilerine havale edilse, o zaman her bir zerrenin uluhiyetinin isbat edilmesi 

lâzım gelecek." (BMs: 150) 

185. “Fakat Sultan-ı Ezel ise, kendi kalem-i sun’iyle sema sahifesinde ziyadar yıldızların mürekkebiyle uluhiyetinin 

âyâtını yazdığı gibi, aynı o kalemle gözbebeği sahifesinde zerreler midadıyla âyâtını yazması, onun azamet ve 

kemal-i iktidarındandır." (BMs: 263) 

186. “Ve küre-i arz bahçesinde şu süslü ve renkli nebatat ve çeşitli hayvanat, onun san’atının hârikaları ve 

uluhiyetinin bürhanlarıdır." (BMs: 288) 

187. “Hem dahi insanın kuvalarına bir hadd konulmayıp serbest bırakılmış, tâ ki Sultan-ı Ezel’in azamet-i saltanat-ı 

uluhiyetinin seradık-ı cemalinin haşmet-i celalinin şaşaa-i kemalini idrak eden bir nevi şuur-u küllîye sahib 

olabilsin." (BMs: 377) 

188. “Demek şu parıldayan yıldızlar ve bu seyyah seyyareler, Cenab-ı Vâcib-ül Vücud’un kibriya-yı uluhiyetinin izzetini 

ilân eden ve saltanat-ı rububiyetin şevketini izhar eden ve onun azamet-i kudretinin haşmetini dile getiren, hem 

onun ihata-i hikmetinin vüs’atine işaret eden nuranî bürhanlar ve ziyadar şahidlerdir." (BMs: 605) 

189. Uluhiyetiyle 



 

190. “MUKADDEME: Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebîr rububiyetiyle, kerim re’fetiyle, azîm 

kudretiyle, latif hikmetiyle, şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat 

ile ve muhtelif a’za ve âlât ile ve mütenevvi letaif ve maneviyat ile, techiz ve tezyin etmiştir ki; tâ, mütenevvi ve 

pekçok âlât ile, hadsiz enva’-ı nimetini, aksam-ı ihsanatını, tabakat-ı rahmetini, o insana ihsas etsin, bildirsin, 

tattırsın, tanıttırsın." (S: 646) 

191. Uluhiyetleridir 

192. “İşte cismaniyete mahsus veled ve vâlidi nefyetmekten murad ise, veled ve vâlidi ve küfvü bulunanların, nefy-i 

uluhiyetleridir ve mabud olmaya lâyık olmadıklarını göstermektir." (S: 412) 

193. Uluhiyetlerini 

194. “manasında ve Hazret-i İsa (A.S.) ve Üzeyr (A.S.) ve melaike ve nücumların ve gayr-ı hak mabudların 

uluhiyetlerini nefyetmek kasdıyla ezelî ve ebedî manasında Cenab-ı Hakk’ın $ gayet bedihî ve malûm hükmettiği 

gibi, aynen onun gibi, bu misalimizde de "rızk ve it’am kabiliyeti olan eşya, ilah ve mabud olamazlar" manasında 

Mabudunuz olan Rezzak-ı Zülcelal sizden kendine rızık istemez ve siz onu it’am için yaratılmamışsınız mealindeki 

âyet; rızka muhtaç ve it’am edilen mevcudat, mabudiyete lâyık değiller, demektir." (L: 269) 

195. “Yani bir tek Zât-ı Akdes’in hassası ve lâzım-ı zâtîsi olan ezeliyeti ve hâlıkıyeti, bozulmuş akıllarına 

sığıştıramadıklarından; o hadsiz, nihayetsiz camid zerrelerin ezeliyetlerini, belki uluhiyetlerini kabul etmeye 

mesleklerince mecbur oluyorlar..." (L: 342) 

196. Uluhiyette 

197. Uluhiyette gayr-ı mütenahî şeriklerin iştiraki lâzım gelir." (Ms: 93) 

198. “Ve şanı istiklaliyet olan ve aslâ şerikleri kabul etmeyen bir saltanat-ı uluhiyette gayr-ı mütenahî şürekayı kabul 

etmen lâzım gelir." (BMs: 23) 

199. “Öyle bir uluhiyette ve vücubî bir vücudda hadsiz, gayr-ı mütenahî şürekayı farzetmek lâzım gelecek." (BMs: 

184) 

200. Uluhiyetten 

201. “Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal 

komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve 

fedakâr bir İsevî cemaatı namı altında ve "Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cem’iyet, o Deccal komitesini, 

Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak." (M: 

441) 

202. Derece-i ubudiyetin, mertebe-i uluhiyetten pek uzak olduğuna," (İ: 96) 

203. “Esasen tevhid-i rububiyet ve tevhid-i uluhiyetten sonra tevhidde zevken şiddet-i istiğrak, vahdet-i kudret yani $ 

sonra vahdet-i idare, sonra vahdet-üş şuhud, sonra vahdet-ül vücud, sonra yalnız bir vücudu, sonra yalnız bir 

mevcudu görünceye müncer oluyor." (Ms: 256) 

204. “Hükema ve zaîf-ül itikad olanlar, maddeye o kadar hasr-ı nazar etmişler ve müstağrak olmuşlar ki, fehm-i 

uluhiyetten uzaklaştılar." (Ms: 257) 



 

205. “Ve o derece maddeye kıymet verdiler ki, herşeyi maddede görmek hattâ uluhiyeti onda mezcetmek, hattâ 

kâinat hesabına uluhiyetten istiğna etmek derecede tarîk-ı müteassifeye girmişlerdir." (Ms: 257) 

206. “Zira maddiyyunun mesleği maddiyata hasr-ı nazar ve istiğrak ettiklerinden, efkârları fehm-i uluhiyetten 

tecerrüd edip uzaklaştılar." (Mu: 132) 

207. Uluhiyettir 

208. “Biri: Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübra-i 

uluhiyettir ki, "Bismillah" ona bakıyor." (S: 8) 

209. “Biri: Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübra-i 

uluhiyettir ki, "Bismillah" ona bakıyor." (L: 96) 

210. Uluhiyet-i mutlaka 

211. “Zira herşeyde, hattâ herbir zerrede bir uluhiyet-i mutlaka kabul etmek lâzımdır." (S: 60) 

212. “O halde bir uluhiyet-i mutlaka sahibi olmalı ki, evvelki vaziyette gördüğü işleri görebilsin." (M: 256) 

213. “Çünki Yirminci Mektub ve Yirmiikinci Söz gibi çok risalelerde gayet kat’î isbat edildiği üzere: O vakit kâinatın 

herbir mevcudunda ve hattâ herbir zerresinde bir uluhiyet-i mutlaka ve bir ilm-i muhit ve hadsiz bir kudret 

bulunmak lâzım geliyor." (L: 87) 

214. “Evet bir hads-i kat’î ile bu eserlerden o Sâniin hem rububiyet-i âmme derecesinde hâkimiyeti ve âmiriyeti, hem 

ceberutiyet-i mutlaka derecesinde kibriyası ve azameti, hem uluhiyet-i mutlaka derecesinde kemali ve istiğnası, 

hem hiçbir kayıd altına girmeyen ve hiçbir hadd-i nihayet bulunmayan faaliyeti ve saltanatı var olduğu anlaşılır ve 

kat’î bilinir, belki görünür." (Ş: 18) 

215. “Birinci Hakikat: "Uluhiyet-i mutlaka"dır." (Ş: 150) 

216. “Evvelâ: Biz, gözümüzle görüyoruz: Kâinatta, hususan zemin yüzünde; dehşetli ve daimî bir faaliyet ve 

hallakıyetin intizamla cereyanı içinde merhametkârane, müdebbirane bir rububiyet-i mutlaka hadsiz zîhayatların 

istianelerine ve fiilen ve halen ve kalen istimdadlarına ve dualarına kemal-i hikmet ve inayet ile imdad ve herbirine 

fiilen cevab vermek tezahürü içinde bir uluhiyet-i mutlaka, bir mabudiyet-i âmmenin tecelliyatı, umum 

mahlukatın, hususan zîhayatın ve bilhassa insan taifelerinin fıtrî ve ihtiyarî binler tarzdaki ibadetlerine 

mukabelesini akl-ı selim ve iman gözü gördüğü gibi, bütün semavî fermanlar ve enbiyalar haber veriyorlar." (Ş: 

614) 

217. “Veya illet olurlar; tâ ki samiin zihni âyetlerde zikredilen cüz’iyat ile meşgul olup uluhiyet-i mutlaka 

mertebesinin azametini unutmasın ki, ubudiyet-i fikriyesine halel gelmesin." (Ms: 240) 

218. Uluhiyet-i mutlakadır 

219. “Birinci Hakikat: "Uluhiyet-i mutlaka"dır." (Ş: 150) 

220. Uluhiyet-i mutlakanın 

221. “Evet nev’-i beşerin her taifesi birer nevi ibadet ile fıtrî gibi meşgul olması ve sair zîhayatın, belki cemadatın dahi 

fıtrî hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması ve kâinatta maddî ve manevî bütün nimetlerin ve ihsanların 

herbiri, bir mabudiyet tarafından, hamd ve ibadeti yaptıran perestişe ve şükre birer vesile olmaları ve vahy ve 



 

ilhamlar gibi bütün tereşşuhat-ı gaybiye ve tezahürat-ı maneviyenin birtek İlahın mabudiyetini ilân etmeleri; 

elbette ve bedahetle bir uluhiyet-i mutlakanın tahakkukunu ve hükümferma olduğunu isbat ederler." (Ş: 150) 

222. “Bu ise tâ ki, samiin zihni o mezkûr kevnî olan cüz’-i cüz’î içinde tegalgul edip uluhiyet-i mutlakanın azamet-i 

mertebesini unutarak; azamet, heybet ve kibriya mâliki olan Mabud-u Mutlak’a karşı ubudiyet-i fikriye âdâbının 

levazımını ihlâl etmesin." (BMs: 541) 

223. Uluhiyet-i mutlakayı 

224. “mevcudatın en mükemmeli ve zîhayatın reisi ve Arz’ın halifesi olan insan, tenbellik edip gaflete düşerse; 

cemadattan daha camid, sinekten çekirgeden daha kansız olacağını ikaz ve inzar ile, insanları vazife-i fıtriyelerine 

sevkedip, uluhiyet-i mutlakayı isbat eder." (L: 392) 

225. “Ve aynı zamanda, şu bâtıl hüküm ile her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet-i mutlakayı isnad etmekle 

sayısız şerikleri isbat etmek mecburiyeti hasıl olur." (Ms: 13) 

226. “Ve keza onda, Vâcib-ül Vücud’dan başka bir şeyde bulunmasına imkân olmıyan sıfatları, hattâ belki herbir 

zerrede bir uluhiyet-i mutlakayı -eğer o şeyi, onun nefsine isnad ediyorsan- kabul etmeğe mecbur olursun." (BMs: 

22) 

227. Uluhiyet-i sâriye 

228. “Evet delil içinde neticeyi görmek, âlemde Sânii müşahede etmek, tarîk-ı istiğrakkârane cihetiyle cedavil-i 

ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı İlahiyeyi ve melekûtiyet-i eşyada sereyan-ı füyuzatı ve meraya-yı mevcudatta tecelli-

i esma ve sıfâtı, yalnız zevken anlaşılır birer hakikat iken, dîk-ı elfaz sebebiyle uluhiyet-i sâriye ve hayat-ı sâriye 

tabir ettiler." (Ms: 256) 

229. “Elcevab: Müteşabih hükmünde olan muhakkikîn-i sofiyenin şatahatını ki: Vücud-u Akdes’e hasr-ı nazar ve 

istiğrak ve mümkinattan tecerrüd cihetiyle matmah-ı nazar ettikleri delil içinde neticeyi görmek, yani âlemden 

Sânii müşahede etmek tarîkıyla takib ettikleri meslek olan cedavil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyatı ve melekûtiyet-i 

eşyada sereyan-ı füyuzatı ve meraya-yı mevcudata tecelli-i esma ve sıfatı ise; dîk-ul elfaz sebebiyle uluhiyet-i 

sâriye ve hayat-ı sâriye tabir ettikleri hakaikı başkalar anlamadılar..." (Mu: 131) 

230. Uluhiyet dava 

231. “Ve kuvve-i şeheviye-i behimiye dalında; âliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, 

yetiştirmiş." (S: 539) 

232. “Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insanın uluhiyet dava etmesi, ne 

derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur." (M: 57) 

233. “Beşinci Mes’ele: Rivayette vardır ki: "Âhirzamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar, uluhiyet dava edecekler ve 

kendilerine secde ettirecekler.” (Ş: 584) 

234. Uluhiyet davasına 

235. “der.(Haşiye-1) Zulmü manen alkışlamış; zalimleri teşci’ etmiştir ve cebbarları, uluhiyet davasına sevketmiştir." 

(S: 541) 
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