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İkinci Şua 

 

Eskişehir Hapishanesinin Son Meyvesi 

 

[Otuz birinci Lem'anın İkinci Şuaı] 

 

 

 On altı sene evvel, Eskişehir Hapishane-

sinde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız 

kaldığım bir vakitte şu Şua, gayet acele, pek 

noksan kalemimle, sıkıntılı, rahatsızlık bir 

zamanda te'lif edildiğinden bir derece inti-

zamsız olmakla beraber, bugünlerde tashih 

ederken iman ve tevhid noktasında pek çok 

kıymettar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gör-

düm. 

 

Said Nursî 
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"Allahü Ehad" İsm-İ A'zamına Dair  

Yedinci Nükte-İ A'zam Ve  

Altı İsm-İ A'zamın Altı Nüktesinin  

Yedincisi 

 

İHTAR 

 

 Bu risale benim nazarımda çok mühim-

dir. Çünki, içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı 

imaniye inkişaf ediyor.  

Bu risaleyi anlayarak okuyan adam ima-

nını kurtarır inşâallah. Maatteessüf ben burada 

kimse ile görüşemediğimden, kendime tebyiz edip 

yazdıramadım.  

Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, 

başta bulunan İkinci ve Üçüncü Meyve'yi ve âhir-

deki hâtimeyi ve hâtimeden iki sahife evvelki 

mes'eleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra tama-

mını teenni ile mütalaa eyle!..  

Altı ism-i a'zamın altı nüktelerinin "Alla-

hü Ehad"e dair yedinci nükte-i a'zamıdır! 

 

  âyetinin bir muhteşem 

nüktesiyle, meşhur bir kasem-i Nebevînin işaretiyle 

ve ilhamıyla hissettiğim gayet güzel ve çok şirin ve 

nihayet derecede latif üç meyve-i tevhid ve üç 

muktezisi ve üç hüccetine dair bir nüktedir. 
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 İşte Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ye-

min ettiği vakit, en çok istimal ve tekrar ile her 

zaman ferman ettiği şu  

kasemidir. Ve bu kasem gösteriyor ki, şecere-i 

kâinatın en geniş dairesi ve en müntehası ve niha-

yatı ve teferruatı dahi Zât-ı Vâhid-i Ehad'in kudre-

tiyle ve iradesiyledir. Çünki mahlukatın en münte-

hab ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhis-

salâtü Vesselâm'ın nefsi, kendi kendine mâlik ol-

mazsa ve ef'alinde serbest bulunmazsa ve harekâtı 

başka bir ihtiyara bağlı ise; elbette hiçbir şey, hiçbir 

şe'n, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet -cüz'î olsun küllî 

olsun- o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın daire-i 

tasarrufunun haricinde olamaz.  

Evet, bu çok manidar kasem-i Muhammedî'nin 

(A.S.M.) ifade ettiği gayet muazzam ve muhit bir 

tevhid-i rububiyettir. Ve bu tevhidin isbatına dair 

yüz belki bin bahir bürhanlar, Siracünnur olan 

Risale-i Nur'da beyan edildiğinden, bu hakikat-ı 

âliyenin tafsilât ve isbatını ona havale ederek bu 

İkinci Şua'da muhtasar üç makam içinde bu çok 

ehemmiyetli hakikat-ı imaniyenin birinci maka-

mında gayet latif ve tatlı ve çok kıymettar ve nur-

lu, hadsiz semerelerinden üç küllî meyvelerini ga-

yet muhtasar bir surette beyanla, o meyvelere 

benim kalbimi sevkeden zevklerime ve hislerime 

işaret edilecek.  

İkinci Makam'da ise bu kudsî hakikatın üç 

küllî muktezisi ve esbab-ı mûcibesi beyan edilir ve 

o üç muktezi üçbin muktezilerin kuvvetindedirler.  
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Ve Üçüncü Makam'da, o hakikat-ı tevhidiye-

nin üç alâmetleri zikredilecek ve o üç alâmet üçyüz 

alâmet ve emare ve delil kuvvetindedirler. 

 Birinci Makam'ın Birinci Meyvesi 

 Tevhid ve vahdette cemal-i İlahî ve kemal-i 

Rabbanî tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa, o 

hazine-i ezeliye gizli kalır.  

Evet, hadsiz cemal ve kemalât-ı İlahiye ve 

nihayetsiz mehasin ve hüsn-ü Rabbanî ve 

hesabsız ihsanat ve beha-i Rahmanî ve ga-

yetsiz kemal-i cemal-i Samedanî, ancak 

vahdet âyinesinde ve vahdet vasıtasıyla şe-

cere-i hilkatin nihayatındaki cüz'iyatın sîma-

larında temerküz eden cilve-i esmada görü-

nür. Meselâ; iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun 

imdadına umulmadık bir yerden, yani kan ve fışkı 

ortasından beyaz, safi, temiz bir süt göndermek 

olan cüz'î fiil ise; tevhid nazarıyla bakıldığı vakit, 

birden bütün yavruların pek çok hârikulâde ve pek 

çok şefkatkârane olan küllî ve umumî iaşeleri ve 

vâlidelerini onlara müsahhar etmeleriyle rahmet-i 

Rahman'ın cemal-i lâyezalîsi kemal-i şaşaa ile gö-

rünür.  

Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa, o cemal 

gizlenir ve o cüz'î iaşe dahi esbaba ve tesadüfe ve 

tabiata havale edilir; bütün bütün kıymetini, belki 

mahiyetini kaybeder. 

 

 Hem meselâ, müdhiş bir hastalıktan şifa bul-

mak, eğer tevhid nazarıyla bakılsa; birden zemin 

denilen hastahane-i kübrada bulunan bütün dertli-

lere, âlem denilen eczahane-i ekberden ilâçları ve 
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dermanlarıyla şifa ihsan etmek yüzünde, Rahîm-i 

Mutlak'ın cemal-i şefkati ve mehasin-i rahîmiyeti 

küllî ve şaşaalı bir surette görünür.  

Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa; o cüz'î 

fakat alîmane, basîrane, şuurkârane olan şifa ver-

mek dahi, camid ilâçların hasiyetlerine ve kör kuv-

vete ve şuursuz tabiata verilir. Bütün bütün mahi-

yetini ve hikmetini ve kıymetini kaybeder. 

 Bu makam münasebetiyle hatıra gelen bir 

salavatın bir nüktesini beyan ediyorum. Şöy-

le ki: Namaz tesbihatının âhirinde Şafiîlerde gayet 

müstamel ve meşhur bir salavat olan 

 nin ehemmiyeti yüzündendir 

ki, insanın hikmet-i hilkatı ve sırr-ı câmiiyeti ise; 

her zaman, her dakika hâlıkına iltica ve yalvarmak 

ve hamd ve şükür etmek olduğundan, insanı 

dergâh-ı İlahiyeye kamçı vurup sevkeden en keskin 

ve müessir saik, hastalıklar olduğu gibi; insanı, 

kemal-i şevk ile şükre sevkeden ve tam manasıyla 

minnettar edip hamdettiren tatlı nimetler ise, başta 

şifalar ve devalar ve âfiyetler olduğundan bu sala-

vat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur.  

Ben bazan  dedikçe, kü-

re-i arzı bir hastahane suretinde ve maddî ve ma-

nevî bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını 

ihsan eden Şâfî-i Hakikî'nin pek aşikâr bir mevcu-
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diyetini ve küllî bir şefkatini ve kudsî ve geniş bir 

rahîmiyetini hissediyorum. 

 Hem meselâ: Dalaletin gayet müdhiş manevî 

elemini hisseden bir adama, iman ile hidayet ihsan 

etmek, eğer tevhid nazarıyla bakılsa, birden o cüz'î 

ve fâni ve âciz adam bütün kâinatın hâlıkı ve sul-

tanı olan Mabudunun muhatab bir abdi olmak ve 

o iman vasıtasıyla bir saadet-i ebediyeyi ve şahane 

ve çok geniş ve şaşaalı bir mülk-ü bâki ve bâki bir 

dünyayı ihsan etmek ve onun gibi bütün mü'minle-

ri dahi derecelerine göre o lütfa mazhar etmek olan 

bu ihsan-ı ekber yüzünde ve sîmasında, bir Zât-ı 

Kerim ve Muhsin'in öyle bir hüsn-ü ezelîsi ve öyle 

bir cemal-i lâyezalîsi görünür ki, bir lem'asıyla bü-

tün ehl-i imanı kendine dost ve has kısmını da âşık 

yapıyor.  

Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa; o cüz'î 

imanı, ya mütehakkim ve hodbin Mu'tezileler gibi 

kendi nefsine veya bazı esbaba havale eder ki, 

hakikî fiyatı ve bahası Cennet olan o Rahmanî 

pırlanta bir cam parçasına inip âyinedarlık ettiği 

kudsî cemalin lem'asını kaybeder. 

 

 İşte bu üç misale kıyasen, daire-i kesretin mün-

tehasındaki cüz'iyatın, cüz'iyat-ı ahvalinde tevhid 

noktasında cemal-i İlahînin ve kemal-i Rabbanînin 

binler enva'ı ve yüzbin çeşitleri onlarda temerküz 

cihetinde görünür, anlaşılır, bilinir, tahakkuku sabit 

olur.  

İşte tevhidde cemal ve kemal-i İlahînin 

kalben görünmesi ve ruhen hissedilmesi 

içindir ki; bütün evliya ve asfiya, en tatlı zevkleri-
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ni ve en şirin manevî rızıklarını kelime-i tevhid olan 

"Lâ ilahe illallah" zikrinde ve tekrarında buluyor-

lar.  

Hem kelime-i tevhidde azamet-i kibriya ve ce-

lal-i Sübhanî ve saltanat-ı mutlaka-i rububiyet-i 

Samedaniye tahakkuk etmesi içindir ki, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: 

 Yani: "Ben ve 

benden evvel gelen peygamberlerin en ziya-

de faziletli ve kıymetli sözleri, "Lâ ilahe il-

lallah" kelâmıdır."  

Evet, bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi küçücük 

bir ihsan, bir nimet, bir rızık; bir küçük âyine iken, 

tevhidin sırrıyla birden bütün emsaline omuz omu-

za verip ittisal ettiğinden, o nevi büyük âyineye 

dönüp o nev'e mahsus cilvelenen bir çeşit cemal-i 

İlahîyi gösterir.  

Ve fâni, muvakkat olan güzellik ile, bâki 

bir nevi hüsn-ü sermedîyi irae eder. Ve 

Mevlâna Celaleddin'in dediği gibi, 

 sırrıyla bir âyine-i cemal-i İlahî olur. Yoksa 

eğer tevhid sırrı olmazsa, o cüz'î meyve tek başına 

kalır. Ne o kudsî cemal, ne de o ulvî kemali göste-

rir. Ve içindeki cüz'î bir lem'a dahi söner, kaybolur. 

Âdeta başaşağı olup elmastan şişeye döner. 

 Hem tevhid sırrıyla, şecere-i hilkatın meyveleri 

olan zîhayatta bir şahsiyet-i İlahiye, bir ehadiyet-i 

Rabbaniye ve sıfât-ı seb'aca manevî bir sîma-i 
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Rahmanî ve temerküz-ü esmaî ve 

 deki hitaba muhatab olan zâtın bir cilve-i 

taayyünü ve teşahhusu tezahür eder. Yoksa o şah-

siyet, o ehadiyet, o sîma, o taayyünün cilvesi inbi-

sat ederek kâinat nisbetinde genişlenir, dağılır, 

gizlenir. Ancak çok büyük ve ihatalı, kalbî gözlere 

görünür. Çünki azamet ve kibriya perde olur, her-

kesin kalbi göremez.  

Hem o cüz'î zîhayatlarda pek zahir bir surette 

anlaşılır ki; onun Sâni'i, onu görür, bilir, dinler, 

istediği gibi yapar. Âdeta o zîhayatın masnuiyeti 

arkasında muktedir, muhtar, işitici, bilici, görücü 

bir zâtın manevî bir teşahhusu, bir taayyünü imana 

görünür.  

Ve bilhâssa zîhayattan insanın mahlukıyeti ar-

kasında gayet aşikâr bir tarzda o manevî teşahhus, 

o kudsî taayyün sırr-ı tevhid ile, imanla müşahede 

olunur. Çünki o teşahhus-u ehadiyetin esasları 

olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basar gibi 

manaların hem nümuneleri insanda var; o nümu-

neler ile onlara işaret eder. Çünki meselâ, gözü 

veren zât, hem gözü görür, hem ince bir mana 

olan gözün gördüğünü görür, sonra verir.  

Evet, senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçü 

usta, göze gözlüğün yakıştığını görür, sonra yapar. 

Hem kulağı veren zât, elbette o kulağın işittiklerini 

işitir, sonra yapar, verir. Sair sıfatlar buna kıyas 

edilsin. Hem esmanın nakışları ve cilveleri 

insanda var; onlar ile o kudsî manalara şe-

hadet eder.  
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Hem insan, za'fıyla ve acziyle ve fakrıyla ve 

cehliyle diğer bir tarzda âyinedarlık edip, yine za'fı-

na fakrına merhamet eden ve meded veren zâtın 

kudretine, ilmine, iradesine ve hâkeza sair evsafına 

şehadet eder. İşte daire-i kesretin müntehasında ve 

en dağınık cüz'iyatında, sırr-ı vahdetle binbir esma-

i İlahiye, zîhayat denilen küçücük mektublarda 

temerküz edip açık okunduğundan, o Sâni'-i 

Hakîm zîhayat nüshalarını çok teksir ediyor.  

Ve bilhâssa zîhayatlardan küçüklerin tai-

felerini pek çok tarzda nüshalarını teksir 

eder ve her tarafa neşreder. 

 Bu birinci meyvenin hakikatına beni îsal ve 

sevkeden zevkî bir hissimdir. Şöyle ki: 

 Bir zaman, ziyade rikkatimden ve fazla şefkat-

ten ve acımak duygusundan zîhayat ve hususan 

onlardan zîşuur ve bilhâssa insanlar ve bilhâssa 

mazlumlar ve musibete giriftar olanların halleri çok 

ziyade rikkatime ve şefkatime ve kalbime dokunu-

yordu.  

Kalben diyordum: "Bu âciz ve zaîf bîçarelerin 

dertlerini, âlemde hükmeden bu yeknesak kanun-

lar dinlemedikleri gibi; istilâ edici ve sağır olan 

unsurlar, hâdiseler dahi işitmezler. Bunların bu 

perişan hallerine merhamet edip hususî işlerine 

müdahale eden yok mu?" diye ruhum çok derin 

feryad ediyordu.  

Hem "O çok güzel memluklerin ve çok kıymet-

tar malların ve çok müştak ve minnettar dostların 

işlerine bakacak ve onlara sahabet edecek ve hi-

mayet edecek bir mâlikleri, bir sahibleri, bir hakikî 
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dostları yok mu?" diye kalbim bütün kuvvetiyle 

bağırıyordu. 

 İşte ruhumun feryadına ve kalbimin vaveylâsı-

na vâfi ve kâfi ve teskin edici ve kanaat verici ce-

vab ise: Sırr-ı tevhid ile Rahman ve Rahîm olan 

Zât-ı Zülcelal'in umumî kanunların tazyikatları ve 

hâdisatın tehacümatı altında ağlayan ve sızlayan o 

sevimli memluklerine kanunların fevkinde olarak, 

ihsanat-ı hususiyesi ve imdadat-ı hâssası ve doğru-

dan doğruya her şeye karşı rububiyet-i hususiyesi 

ve her şeyin tedbirini bizzât kendisi görmesi ve her 

şeyin derdini bizzât dinlemesi ve her şeyin hakikî 

mâliki, sahibi, hâmisi olduğunu sırr-ı Kur'an ve 

nur-u iman ile bildim. O hadsiz me'yusiyet yerinde 

nihayetsiz bir mesruriyet hissettim.  

Ve herbir zîhayat öyle bir Mâlik-i Zülcelal'e 

mensubiyeti ve memlukiyeti cihetiyle nazarımda 

binler derece bir ehemmiyet, bir kıymet kesbettiler. 

Çünki madem herkes efendisinin şerefiyle ve men-

sub olduğu zâtın makamıyla ve şöhretiyle iftihar 

eder, bir izzet peyda eder; elbette nur-u iman ile bu 

mensubiyetin ve memlukiyetin inkişafı suretinde, 

bir karınca bir firavunu o mensubiyet kuvvetiyle 

mağlub ettiği gibi (o mensubiyet şerefiyle dahi) 

gafil ve kendi kendine mâlik ve başıboş kendini 

zanneden ve ecdadıyla ve mülk-ü Mısır ile iftihar 

eden ve kabir kapısında o iftiharı sönen bin firavun 

kadar iftihar edebilir. Ve sinek dahi Nemrud'un 

sekerat vaktinde azaba ve hicaba inkılab eden 

iftiharına karşı kendi mensubiyetinin şerefini irae 

edip, onunkini hiçe indirebilir. 
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 İşte  âyeti, şirkte hadsiz ve 

çok büyük bir zulüm bulunduğunu ifade ile bildirir.  

Şirk öyle bir cürümdür ki, herbir mahlukun 

hakkına ve şerefine ve haysiyetine bir tecavüzdür.  

Ancak onu Cehennem temizler. 

* *  
Tevhidin İkinci Meyvesi 

 

 Birinci meyve Hâlık-ı Kâinat olan Zât-ı 

Akdes'e baktığı gibi, ikinci meyve dahi 

kâinatın zâtına ve mahiyetine bakar.  

Evet, sırr-ı vahdetle kâinatın kemalâtı tahakkuk 

eder ve mevcudatın ulvî vazifeleri anlaşılır ve mah-

lukatın netice-i hilkatleri takarrur eder ve masnua-

tın kıymetleri bilinir ve bu âlemdeki makasıd-ı İla-

hiye vücud bulur ve zîhayat ve zîşuurların hikmet-i 

hilkatları ve sırr-ı icadları tezahür eder ve bu deh-

şet-engiz tahavvülât içinde kahharane fırtınaların 

hiddetli, ekşi sîmaları arkasında rahmetin ve hik-

metin güler, güzel yüzleri görünür ve fena ve ze-

valde kaybolan mevcudatın neticeleri ve hüviyetle-

ri ve mahiyetleri ve ruhları ve tesbihatları gibi çok 

vücudları kendilerine bedel âlem-i şehadette bıra-

kıp, sonra gittikleri bilinir.  

Ve kâinat baştan başa gayet manidar bir kitab-ı 

Samedanî ve mevcudat ferşten arşa kadar gayet 

mu'cizane bir mecmua-i mektubat-ı Sübhaniye ve 

mahlukatın bütün taifeleri, gayet muntazam ve 

muhteşem bir ordu-yu Rabbanî ve masnuatın bü-

tün kabîleleri mikroptan, karıncadan tâ gergedana, 

tâ kartallara, tâ seyyarata kadar Sultan-ı Ezelî'nin 
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gayet vazifeperver memurları olduğu bilinmesi ve 

her şey, âyinedarlık ve intisab cihetiyle binler dere-

ce kıymet-i şahsiyesinden daha yüksek kıymet 

almaları..  

Ve "Seyl-i mevcudat ve kafile-i mahlukat 

nereden geliyor ve nereye gidecek ve ne için 

gelmişler ve ne yapıyorlar?" diye halledilmeyen 

tılsımlı suallerin manaları ona inkişaf etmesi, ancak 

ve ancak sırr-ı tevhid iledir. Yoksa kâinatın bu 

mezkûr yüksek kemalâtları sönecek ve o ulvî ve 

kudsî hakikatları zıdlarına inkılab edecek. 

 İşte şirk ve küfür cinayeti, kâinatın bütün ke-

malâtına ve ulvî hukuklarına ve kudsî hakikatlarına 

bir tecavüz olduğu cihetledir ki, ehl-i şirk ve küfre 

karşı kâinat kızıyor ve semavat ve arz hiddet ediyor 

ve onların mahvına anasır ittifak edip, kavm-i Nuh 

Aleyhisselâm ve Âd ve Semud ve Firavun gibi ehl-i 

şirki boğuyor, gark ediyor.  âyeti-

nin sırrıyla Cehennem dahi ehl-i şirk ve küfre öyle 

kızıyor ve kızışıyor ki, parçalanmak derecesine 

geliyor.  

Evet, şirk; kâinata karşı büyük bir tahkir 

ve azîm bir tecavüzdür. Ve kâinatın kudsî vazi-

felerini ve hilkatin hikmetlerini inkâr etmekle şere-

fini kırıyor. Nümune için binler misallerinden birtek 

misale işaret edeceğiz. 

 Meselâ sırr-ı vahdet ile kâinat öyle cesîm ve 

cismanî bir melaike hükmünde olur ki, mevcudatın 

nevileri adedince yüzbinler başlı ve her başında o 

nevide bulunan ferdlerin sayısınca yüzbinler ağız 

ve her ağzında o ferdin cihazat ve ecza ve a'za ve 
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hüceyratı mikdarınca yüzbinler diller ile Sâni'ini 

takdis ederek tesbihat yapan İsrafil-misal ubudiyet-

te ulvî bir makam sahibi bir acaib-ül mahlukat iken 

hem sırr-ı tevhid ile âhiret âlemlerine ve menzilleri-

ne çok mahsulât yetiştiren bir mezraa ve dâr-ı saa-

det tabakalarına a'mal-i beşeriye gibi çok hasılatıy-

la levazımat tedarik eden bir fabrika ve âlem-i be-

kada hususan Cennet-i A'lâ'daki ehl-i temaşaya 

dünyadan alınma sermedî manzaraları göstermek 

için mütemadiyen işleyen yüzbin yüzlü sinemalı bir 

fotoğraf iken; şirk ise, bu çok acib ve tam muti', 

hayattar ve cismanî melaikeyi; camid, ruhsuz, fâni, 

vazifesiz, hêlik, manasız, hâdisatın herc ü merci 

altında ve inkılabların fırtınaları içinde, adem zu-

lümatında yuvarlanan bir perişan mecmua-yı 

vâhiyesi, hem bu çok garib ve tam muntazam, 

menfaattar fabrikayı; mahsulâtsız, neticesiz, işsiz, 

muattal, karmakarışık olarak şuursuz tesadüflerin 

oyuncağı ve sağır tabiatın ve kör kuvvetin 

mel'abegâhı ve umum zîşuurun matemhanesi ve 

bütün zîhayatın mezbahası ve hüzüngâhı suretine 

çevirir.  

İşte  sırrıyla, şirk birtek seyyie 

iken ne kadar çok ve büyük cinayetlere medar 

oluyor ki, Cehennem'de hadsiz azaba müstehak 

eder. Her ne ise... "Siracünnur"da bu ikinci mey-

venin izahatı ve hüccetleri mükerreren beyan edil-

diğinden, o uzun kıssayı kısa bıraktık. Bu ikinci 

meyveye beni sevkedip îsal eden acib bir his ve 

garib bir zevktir. Şöyle ki: 
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 Bir zaman, bahar mevsiminde temaşa ederken 

gördüm ki: Zemin yüzünde haşir ve neşr-i a'zamın 

yüzbinler nümunelerini gösteren bir seyeran ve 

seyelan içinde kafile kafile arkasında gelen geçen 

mevcudatın ve bilhâssa zîhayat mahlukatın, husu-

san küçücük zîhayatların kısa bir zamanda görü-

nüp der-akab kaybolmaları ve daimî bir faaliyet-i 

müdhişe içinde mevt ve zeval levhaları bana çok 

hazîn görünüp, rikkatime şiddetle dokunarak beni 

ağlatıyordu. O güzel hayvancıkların vefatlarını 

gördükçe kalbim acıyordu. "Of, yazık! Ah, ya-

zık!" diyerek, bu ahların, ofların altında derinden 

derine bir vaveylâ-i ruhî hissediyordum.  

Ve bu akibete uğrayan hayat ise, ölümden be-

ter bir azab gördüm. Hem nebatat ve hayvanat 

âleminde gayet güzel, sevimli ve çok kıymettar 

san'atta olan zîhayatların bir dakikada gözünü açıp 

bu seyrangâh-ı kâinata bakar, dakikasıyla mahvo-

lur, gider.  

Bu hali temaşa ettikçe, ciğerlerim sızlıyordu. Ağ-

lamak ile şekva etmek istiyor; neden geliyorlar, hiç 

durmadan gidiyorlar?.. diye feleğe karşı kalbim 

dehşetli sualler soruyor ve böyle faydasız, gayesiz, 

neticesiz, çabuk i'dam edilen bu masnu'cuklar gö-

zümüz önünde bu kadar ihtimam ve dikkat ve 

san'at ve cihazat ve terbiye ve tedbir ile kıymettar 

bir surette icad edildikten sonra, gayet ehemmiyet-

siz paçavralar gibi parçalanıp, hiçlik karanlıklarına 

atılmalarını gördükçe; kemalâta meftun ve güzellik-

lere mübtela ve kıymettar şeylere âşık olan bütün 

latifelerim ve duygularım feryad edip bağırıyorlardı 

ki:  
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"Neden bunlara merhamet edilmiyor? Yazık 

değiller mi? Bu baş döndürücü deverandaki fena 

ve zeval nereden gelip bu bîçarelere musallat ol-

muş?" diye mukadderat-ı hayatiyenin dış yüzünde 

bulunan elîm keyfiyetleriyle kadere karşı müdhiş 

itirazlar başladığı hengâmda; birden nur-u Kur'an, 

sırr-ı iman, lütf-u Rahman ile tevhid imdadıma 

yetişti; o karanlıkları aydınlattı, benim bütün "Ah!" 

ve "Of!"larımı "Oh!"lara ve ağlamalarımı sürurlara 

ve "Yazık" demelerimi "Mâşâallah, bârekâl-

lah"lara çevirdi. "Elhamdülillahi alâ nur-il 

iman" dedirtti. Çünki sırr-ı vahdetle şöyle gördüm 

ki: Herbir mahluk, hususan herbir zîhayatın sırr-ı 

tevhid ile çok büyük neticeleri ve umumî faydaları 

vardır.  

Ezcümle: Herbir zîhayat, meselâ bu süslü çi-

çek ve şu tatlıcı sinek, öyle manidar, İlahî, manzum 

bir kasideciktir ki, hadsiz zîşuurlar onu kemal-i 

lezzetle mütalaa ederler.  

Ve öyle kıymettar bir mu'cize-i kudrettir ve bir 

ilânname-i hikmettir ki, Sâni'inin san'atını nihayet-

siz ehl-i takdire cazibedarane teşhir eder.  

Hem kendi san'atını kendisi temaşa etmek ve 

kendi cemal-i fıtratını kendisi müşahede etmek ve 

kendi cilve-i esmasının güzelliklerini âyineciklerde 

kendisi seyretmek isteyen Fâtır-ı Zülcelal'in nazar-ı 

şuhuduna görünmek ve mazhar olmak, gayet yük-

sek bir netice-i hilkatidir.  

Hem kâinattaki hadsiz faaliyeti iktiza eden teza-

hür-ü rububiyete ve tebarüz-ü kemalât-ı İlahiyeye 

(Yirmidördüncü Mektub'da beyan edildiği gibi) beş 

vecihle hizmeti dahi, ulvî bir vazife-i fıtratıdır.  
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Ve böyle faideleri ve neticeleri vermekle bera-

ber; kendi yerinde, bu âlem-i şehadette zîruh ise 

ruhunu ve hadsiz hâfızalarda ve sair elvah-ı mah-

fuzalarda suretini ve hüviyetini ve tohumlarında ve 

yumurtacıklarında mahiyetinin kanunlarını ve bir 

nevi müstakbel hayatını ve âlem-i gaybda ve daire-

i esmada âyinedarlık ettiği kemalleri ve güzellikleri 

bırakıp, mesrurane terhis manasında bir zahirî 

mevt ile bir zeval perdesi altına girer; yalnız dün-

yevî gözlerden saklanır mahiyetinde gördüm, "Oh 

Elhamdülillah!" dedim. 

 Evet, kâinatın bütün tabakatında ve 

umum nevilerinde göz ile görünen ve her 

tarafa kök salan gayet esaslı ve çok kuvvetli 

ve kusursuz ve nihayet derecede parlak olan 

bu cemaller ve güzellikler, elbette şirkin 

iktiza ettiği çok çirkin ve haşin ve gayet 

menfur ve perişan olan evvelki vaziyet mu-

hal ve mevhum olduğunu gösteriyor. Çünki 

böyle çok esaslı bir cemal perdesi altında, 

böyle dehşetli bir çirkinlik saklanamaz ve 

bulunamaz.  

Eğer bulunsa; o hakikatlı cemal hakikatsız, 

asılsız, vâhî ve vehmî olur. Demek şirkin hakikatı 

yok, yolu kapalı, bataklıkta saplanır; hükmü mu-

hal, mümteni'dir.  

Bu mezkûr hissî olan hakikat-ı imaniye, tafsilat-

la ve kat'î bürhanlar ile Siracünnur'un müteaddid 

risalelerinde beyan edildiğinden burada bu kısacık 

işaretle iktifa ederiz. 

* * * 
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Üçüncü Meyve 
 

Zîşuura, bilhâssa insana bakar. 

 

Evet, sırr-ı vahdet ile insan, bütün mahlukat 

içinde büyük bir kemal sahibi ve kâinatın en kıy-

mettar meyvesi ve mahlukatın en nazenini ve en 

mükemmeli ve zîhayatın en bahtiyarı ve en mes'u-

du ve Hâlık-ı Âlem'in muhatabı ve dostu olabilir.  

Hattâ bütün kemalât-ı insaniye ve beşerin bü-

tün ulvî maksadları tevhid ile bağlıdır ve sırr-ı vah-

detle vücud bulur. Yoksa eğer vahdet olmazsa, 

insan mahlukatın en bedbahtı ve mevcudatın en 

süflîsi ve hayvanatın en bîçaresi ve zîşuurun en 

hüzünlüsü ve azablısı ve gamlısı olur. Çünki insan 

nihayetsiz bir aczi ve nihayetsiz düşmanları ve had-

siz bir fakrı ve hadsiz ihtiyaçları bulunmakla bera-

ber, mahiyeti öyle çok ve mütenevvi âlâtla ve his-

siyatla teçhiz edilmiş ki, yüz bin çeşit elemleri his-

seder ve yüzbinler tarzlarda lezzetleri zevkederek 

ister.  

Ve öyle maksadları ve arzuları var ki, bütün 

kâinata birden hükmü geçmeyen bir zât o arzuları 

yerine getiremez. Meselâ, insanda gayet şedid bir 

arzu-yu beka var.  

İnsanın bu maksadını öyle bir zât verebilir ki, 

bütün kâinatı bir saray hükmünde tasarruf eder. 

Bir odanın kapısını kapayıp, diğer bir menzilin 

kapısını açmak gibi kolay bir surette dünya kapısını 

kapayıp âhiret kapısını açabilsin. Beşerin bu arzu-

yu beka gibi ebed tarafına uzanmış ve aktar-ı âle-

me yayılmış binler menfî ve müsbet arzuları var ki, 

onları vermekle beşerin iki dehşetli yaraları olan 
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aczini ve fakrını tedavi eden zât ise, ancak sırr-ı 

vahdetle bütün kâinatı kabzasında tutan Zât-ı Ehad 

olabilir. 

 Hem beşerde, kalbinin selâmetine ve istirahati-

ne ait öyle incecik ve gizli ve cüz'î matlabları ve 

ruhunun bekasına ve saadetine medar öyle büyük 

ve muhit ve küllî maksadları var ki, onları öyle bir 

zât verebilir ki, kalbin en ince ve görünmez perde-

lerini görür, lâkayd kalmaz. Hem en gizli ve işitil-

mez gayet mahfî seslerini işitir, cevabsız bırakmaz. 

Hem semavat ve arzı, iki muti' nefer gibi emrine 

müsahhar ederek küllî hizmetlerde çalıştıracak 

derecede muktedir olabilsin. 

 Hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları, 

sırr-ı vahdetle, gayet yüksek bir kıymet alırlar ve 

şirk ve küfür ile gayet derecede sukut ederler. Me-

selâ: İnsanın en kıymettar cihazı akıldır.  

Eğer sırr-ı tevhid ile olsa, o akıl, hem İlahî 

kudsî defineleri, hem kâinatın binler hazinelerini 

açan pırlanta gibi bir anahtarı olur.  

Eğer şirk ve küfre düşse, o akıl, o halde geçmiş 

zamanın elîm hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi 

korkularını insanın başına toplattıran meş'um ve 

sebeb-i taciz bir âlet-i bela olur. 

 Hem meselâ: İnsanın en latif ve şirin bir 

seciyesi olan şefkat; eğer sırr-ı tevhid onun 

yardımına yetişmezse, öyle müdhiş bir hırkat, bir 

firkat, bir rikkat, bir musibet olur ki, insanı en bed-

baht bir dereceye indirir. Tek bir güzel yavrusunu 

ebedî kaybeden bir gafil vâlide, bu hırkatı tam 

hisseder. 
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 Hem meselâ: İnsanın en lezzetli ve tatlı ve 

kıymetli hissi olan muhabbet, eğer sırr-ı 

tevhid yardım etse, bu küçücük insanı, kâinat 

kadar büyüttürür ve genişlik verir ve mahlukata 

nazenin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse 

el'iyazü billah öyle bir musibet olur ki, mütemadi-

yen zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbubları-

nın ebedî firakları ile bîçare kalb-i insanîyi her da-

kika parça parça eder. Fakat gaflet veren lehviyat-

lar, muvakkaten ibtal-i his nev'inden zahiren hisset-

tirmiyor. 

 İşte bu üç misale yüzer cihazat ve hissiyat-ı 

beşeriyeyi kıyas etsen; vahdet, tevhid ne derece 

kemalât-ı insaniyeye medar olduğunu anlarsın. Bu 

Üçüncü Meyve dahi Siracünnur'un belki yirmi 

risalelerinde gayet güzel bir tafsil ve hüccetli bir 

surette beyan edildiğinden burada kısa bir işaretle 

iktifa ederiz. 

 Beni bu meyveye sevk ve îsal eden şöyle bir 

histir: Bir zaman yüksek bir dağ başında idim. Gaf-

leti dağıtacak bir intibah-ı ruhî vasıtasıyla, kabir 

tam manasıyla, ölüm bütün çıplaklığıyla ve zeval 

ve fena ağlattırıcı levhalarıyla bana göründü. Her-

kes gibi fıtratımdaki fıtrî aşk-ı beka, birden zevale 

karşı isyan edip galeyana geldi.  

Ve muhabbet ve takdir ile pek çok alâkadar ol-

duğum ehl-i kemalât ve meşahir-i enbiya ve evliya 

ve asfiyanın sönmelerine ve mahvolmalarına karşı 

mahiyetimdeki rikkat-i cinsiye ve şefkat-i nev'iye 

dahi kabre karşı tuğyan edip feveran etti.  

Ve altı cihete istimdadkârane baktım. Hiç bir te-

selli, bir meded göremedim. Çünki zaman-ı mazi 
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tarafı bir mezar-ı ekber ve müstakbel bir karanlık 

ve yukarı bir dehşet ve aşağı ve sağ ve sol tarafla-

rından elîm ve hazîn haller, hadsiz muzır şeylerin 

tehacümatını gördüm. Birden sırr-ı tevhid imdadı-

ma yetişti, perdeyi açtı.  

Hakikat-ı halin yüzünü gösterdi. Bak, de-

di. En evvel beni çok korkutan ölümün yü-

züne baktım. Gördüm ki:  

 

 Ölüm;  

 Ehl-i iman için bir terhistir;  

 Ecel, terhis tezkeresidir.  

 Bir tebdil-i mekândır,  

 Bir hayat-ı bâkiyenin mukaddime-

si ve kapısıdır.  

 Zindan-ı dünyadan çıkmak ve 

bağistan-ı cinana bir uçmaktır.  

 Hizmetinin ücretini almak için hu-

zur-u Rahman'a girmeğe bir nö-

bettir ve dâr-ı saadete gitmeğe bir 

davettir. 

diye kat'î anladığımdan, ölümü ve mevti sevmeğe 

başladım. Sonra, zeval ve fenaya baktım.  

Gördüm ki: Sinema perdeleri gibi ve güneşe 

mukabil akan kabarcıklar misillü, lezzet verici bir 

teceddüd-ü emsaldir, bir tazelenmektir.  

Ve esma-i hüsnanın çok hasna ve güzel cilvele-

rini tazelendirmek için âlem-i gaybdan gelip, âlem-i 

şehadette vazifedarane bir seyerandır, bir cevelan-

dır.  
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Ve cemal-i rububiyetin hikmettarane bir tezahü-

ratıdır ve mevcudatın hüsn-ü sermedîye karşı bir 

âyinedarlığıdır, yakînen bildim. 

 Sonra altı cihete baktım, gördüm ki: Sırr-

ı tevhid ile o kadar nuranidir ki, göz kamaştırıyor. 

Geçmiş zaman bir mezar-ı ekber olmadığını, belki 

zaman-ı istikbale inkılab edip binler mecalis-i mü-

nevvere ve mecma-i ahbab, binler menazır-ı nura-

niye gördüm.  

Ve hâkeza bu iki madde gibi binler maddelerin 

hakikî yüzlerine baktım; sürur ve şükürden başka 

bir tesir, bir keyfiyet vermediklerini gördüm. 

 Bu üçüncü meyveye ait bu zevkimi ve hissimi 

Siracünnur'un belki kırk risalelerinde cüz'î, küllî 

deliller ile beyan etmişim. Ve bilhâssa "Yirmi al-

tıncı Lem'a" olan İhtiyarlar Risalesi'nin onüç aded 

ricalarında o derece kat'î ve güzel izah edilmiştir ki, 

daha fevkinde izah olmaz. Onun için bu pek uzun 

kıssayı bu makamda pek çok kısa kestim. 

* * * 

 

İkinci Makam 

 

[Tevhidi ve vahdaniyeti ve vahdeti, kat'î bir 

surette iktiza ve istilzam ve îcab eden ve şirki 

ve iştiraki kabul etmeyen ve müsaade verme-

yen deliller hadsizdirler. Onlardan yüzler, bel-

ki binler bürhanlar Risale-i Nur'da tafsilen 

isbat edildiğinden, burada muktezilerin üç 

adedine icmalen işaret edilecek.] 

 

  Birincisi: Bu kâinatta göz ile görünen 

hakîmane ef'alin ve basîrane tasarrufatın şehade-
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tiyle; bu masnuat bir Hâkim-i Hakîm'in, bir Kebir-i 

Kâmil'in hududsuz sıfât ve isimleriyle ve nihayetsiz 

mutlak olan ilim ve kudretiyle yapılıyor, icad edili-

yor. 

 Evet, bir hads-i kat'î ile bu eserlerden o Sâni'in 

hem rububiyet-i âmme derecesinde hâkimiyeti ve 

âmiriyeti, hem ceberutiyet-i mutlaka derecesinde 

kibriyası ve azameti, hem uluhiyet-i mutlaka dere-

cesinde kemali ve istiğnası, hem hiçbir kayıd altına 

girmeyen ve hiçbir hadd ü nihayeti bulunmayan 

faaliyeti ve saltanatı var olduğu anlaşılır ve kat'î 

bilinir, belki görünür.  

Hâkimiyet ve kibriya ve kemal ve istiğna 

ve ıtlak ve ihata ve nihayetsizlik ve hadsizlik 

ise vahdeti istilzam edip, iştirake zıddırlar.  

Amma hâkimiyet ve âmiriyetin vahdete 

şehadetleri ise; Risale-i Nur'un çok yerlerinde 

gayet kat'î bir surette isbat edilmiş. Hülâsat-ül 

hülâsası şudur ki: 

 Hâkimiyetin şe'ni ve muktezası, istiklaliyet ve 

infiraddır ve gayrın müdahalesini reddir. Hattâ 

aczleri için muavenete fıtraten muhtaç olan insan-

lar dahi, o hâkimiyetin bir gölgesi cihetiyle gayrın 

müdahalesini red ve istiklaliyetini muhafaza etmek 

için bir memlekette iki padişah, bir vilayette iki vali, 

bir nahiyede iki müdür, hattâ bir mahallede iki 

muhtar bulunmuyor.  

Eğer bulunsa herc ü merc olur, ihtilâl 

başlar, intizam bozulur. Madem hâkimiyetin bir 

gölgesi, âciz ve muavenete muhtaç olan insanlarda 

bu derece müdahale-i gayrı ve iştiraki reddedip 

kabul etmezse; elbette acizden münezzeh bir Kadir-
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i Mutlak'ta, rububiyet suretindeki hâkimiyet, hiçbir 

cihetle iştiraki ve müdahale-i gayrı kabul etmez. 

Belki gayet şiddetle reddeder ve şirki tevehhüm ve 

itikad edenleri gayet hiddetle dergâhından tarde-

der.  

İşte Kur'an-ı Hakîm'in, ehl-i şirk aleyhinde gayet 

şiddet ve hiddetle beyanatı bu mezkûr hakikattan 

ileri geliyor. 

 Amma kibriya ve azamet ve celalin vahdete 

şehadetleri ise, o dahi Risale-i Nur'da parlak bür-

hanlarıyla beyan edilmiş. Burada gayet muhtasar 

bir mealine işaret edilecek. 

 Meselâ: Nasılki güneşin azamet-i nuru ve kibri-

ya-yı ziyası, perdesiz ve yakınında bulunan başka 

zaîf nurlara hiçbir cihetle ihtiyaç bırakmadığı ve 

tesir vermediği gibi, öyle de kudret-i İlahiyenin 

azamet ve kibriyası dahi, ayrı hiçbir kuvvete, hiçbir 

kudrete ihtiyaç bırakmadığı gibi, onlara hiçbir ica-

dı, hiçbir hakikî tesiri vermez.  

Ve bilhâssa kâinattaki bütün makasıd-ı Rabba-

niyenin temerküz ettiği yeri ve medarları olan zîha-

yat ve zîşuurları başkalara havalesi kabil değil.  

Hem hilkat-ı insaniyenin ve hadsiz enva'-ı ni-

metin icadındaki gayelerin tezahür ettiği yerleri, 

menşe'leri olan zîhayatların cüz'iyatındaki ahval ve 

semeratı ve neticeleri başka ellere havalenin hiçbir 

cihet-i imkânı yoktur. Meselâ bir zîhayat, cüz'î bir 

şifası veya bir rızkı veya bir hidayeti için Cenab-ı 

Hak'tan başkasına hakikî minnettar olmak ve baş-

kasına perestişkârane medh ü sena etmek, rububi-

yetin azametine dokunur ve uluhiyetin kibriyasına 
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ilişir ve mabudiyet-i mutlakanın haysiyetine do-

kundurur, celalini müteessir eder. 

 Amma kemalin sırr-ı vahdete işareti ise, yine 

Risale-i Nur'da çok parlak bürhanlarıyla beyan 

edilmiştir. Gayet muhtasar bir meali şudur ki: Se-

mavat ve arzın hilkatı, bilbedahe gayet kemalde bir 

kudret-i mutlakayı ister.  

Belki her bir zîhayatın acaib cihazatı dahi, ke-

mal-i mutlakta bir kudreti iktiza eder. Ve aczden 

münezzeh ve kayıddan müberra bir kudret-i mut-

lakadaki kemal ise, elbette vahdeti istilzam eder. 

Yoksa kemaline nakîse ve ıtlakına kayıd konmak 

ve nihayetsizliğine nihayet vermek ve en kavî bir 

kudreti en zayıf bir acze sukut ettirmek ve nihayet-

siz bir kudrete, nihayetsiz olduğu bir vakitte, bir 

mütenahî ile nihayet vermek lâzım gelecek. Bu ise, 

beş vecihle muhal içinde muhaldir. 

 Amma, ıtlak ve ihata ve nihayetsizliğin vahdete 

şehadetleri ise; o dahi Siracünnur Risalelerinde 

tafsilen zikredilmiş. Bir muhtasar meali şudur: Ma-

dem kâinattaki ef'alin herbiri, kendi eserinin etrafa 

istilakârane yayılması ile her bir fiilin ihatasını ve 

ıtlakını ve hadsiz bulunduğunu ve kayıdsızlığını 

gösterir.  

Ve madem iştirak ve şirk ise, o ihatayı inhisar 

altına ve o ıtlakı kayıd altına ve o hadsizliği hadd 

altına alıp ıtlakın hakikatını ve ihatanın mahiyetini 

bozuyor. Elbette mutlak ve muhit olan o ef'alde 

iştirak muhaldir, imkânı yoktur.  

Evet, ıtlakın mahiyeti, iştirake zıddır. 

Çünki ıtlakın manası, hattâ mütenahî ve maddî ve 

mahdud bir şeyde dahi olsa, yine istilakârane ve 
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istiklaldarane etrafa, her yere yayılır, intişar eder. 

Meselâ: Hava ve ziya ve nur ve hararet, hattâ su, 

ıtlaka mazhar olsalar, her tarafa yayılırlar. Madem 

ıtlak ciheti, cüz'îde dahi olsa, maddîleri mahdudları 

böyle müstevli yapıyor. Elbette küllî bir ıtlak-ı 

hakikî, böyle hem nihayetsiz, hem madde-

den münezzeh, hem hududsuz, hem kusur-

dan müberra olan sıfatlara öyle bir istilâ ve 

ihata verir ki, şirk ve iştirakin hiçbir cihet-i 

imkânı ve ihtimali olamaz. 

  Elhasıl: Kâinatta görünen binlerle ef'al-i 

umumiyenin ve cilveleri görünen yüzer esma-i 

İlahiyenin her birinin hem hâkimiyeti, hem kibriya-

sı, hem kemali, hem ihatası, hem ıtlakı, hem niha-

yetsizliği; vahdetin ve tevhidin gayet kuvvetli birer 

bürhanıdırlar. 

 Hem nasılki, bir fevkalâde kuvvet, faaliyete 

girmek için istilâ etmek ister, başka kuvvetleri dağı-

tır. 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. Me-

selâ: Kavak ağacını umum zeminde halkeden ve 

tedbirini gören bir kuvvet, hiç mümkün müdür ki; 

onun yanında ve efradı içinde yayılmış ve karışmış 

olan ceviz ve elma ve zerdali misillü ağaçların ka-

vağa bitişik olan cüz'î ferdlerini, o kavak nev'ini 

tamamen, birden zabteden küllî kuvveti altına ve 

tedbiri içine almasın ve istilâ etmesin ve başka 

kuvvetlere kaptırsın?  
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 Evet, her bir nevi mahlukatta, belki her bir 

ferdde tasarruf eden öyle bir kuvvet ve kudret his-

sediliyor ki, bütün kâinatı istilâ ve bütün eşyayı 

zabt ve bütün mevcudatı hükmü altına alabilir bir 

mahiyette görünüyor. Elbette böyle bir kuvvet, 

iştiraki hiç bir cihette kabul edemez, şirke meydan 

vermez. 

 Hem nasılki bir meyvedar ağacın sahibi, o 

ağaçtan en ziyade ehemmiyet verdiği ve alâkadar-

lık gösterdiği cihet ve madde, o ağacın meyveleri 

ve dallarının uçlarındaki semereleri ve tohumluk 

için o meyvelerin kalblerinde ve bizzât kalbleri olan 

çekirdekleridir.  

Ve onun mâliki, aklı varsa, o dallardaki meyve-

leri başkalara daimî temlik edip, boşboşuna mâli-

kiyetini bozmaz. Aynen öyle de; şu kâinat denilen 

ağacın dalları olan unsurlar ve unsurların uçlarında 

bulunan ve çiçekleri ve yaprakları hükmünde olan 

nebatat ve hayvanat ve o yaprakların ve çiçeklerin 

en yukarısındaki meyveler olan insanlar ve o mey-

velerin en mühim meyveleri ve semereleri ve neti-

ce-i hilkatları olan ubudiyetlerini ve şükürlerini ve 

bilhâssa o meyvelerin cem'iyetli çekirdekleri olan 

kalblerini ve zahr-ı kalb denilen kuvve-i hâfızalarını 

başka kuvvetlere hiçbir cihetle kaptırmaz ve kap-

tırmakla saltanat-ı rububiyetini kırmaz ve kırmakla 

mabudiyetini bozmaz. 

 Hem daire-i mümkinatın ve kesretin en münte-

hasında bulunan cüz'iyatta, belki o cüz'iyatın cüz'i-

yat-ı ahvalinde ve keyfiyatında makasıd-ı rububi-

yet temerküz ettiğinden, hem de mabudiyete uza-

nan ve mabuda bakan minnettarlıkların ve teşek-
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küratların ve perestişliklerin menşe'leri onlar oldu-

ğundan, elbette onları başka ellere vermez ve ver-

mekle hikmetini ibtal etmez.  

Ve hikmetini ibtal etmekle uluhiyetini iskat et-

mez. Çünki mevcudatın icadındaki en mühim ma-

kasıd-ı Rabbaniye, kendini zîşuurlara tanıttırmak 

ve sevdirmek ve medh ü senasını ettirmek ve min-

nettarlıklarını kendine celbetmektir. 

 Bu ince sır içindir ki; şükrü ve perestişi ve 

minnettarlığı ve muhabbeti ve medhi ve 

ubudiyeti intac eden rızk ve şifa ve bilhâssa 

hidayet ve iman gibi daire-i kesretin en âhi-

rindeki cüz'î ve küllî bu gibi fiiller ve in'am-

lar, doğrudan doğruya kâinat Hâlıkının ve 

umum mevcudat sultanının eseri ve ihsanı 

ve in'amı ve hediyesi ve fiili olduğunu gös-

termek için Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan (Haşiye)  

tekrar ile rızkı ve hidayeti ve şifayı Zât-ı Vâcib-ül 

Vücud'a veriyor ve onları ihsan etmek ona mahsus 

ve ona münhasırdır diyor ve gayet şiddetle gayrın 

müdahalesini reddediyor.  

Evet, ebedî bir dâr-ı saadeti kazandıran iman 

nimetini veren, elbette ve her halde o dâr-ı saadeti 

halk eden ve imanı ona anahtar yapan bir Zât-ı 

Zülcelal'in nimeti olabilir. Başkası bu derece büyük 

bir nimetin mün'imi olarak mabudiyetin en büyük 

penceresini kapayıp, en ehemmiyetli vesilesini 

kapamaz ve çalamaz. 

                                                 

(Haşiye): Meselâ:   
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  Elhasıl: Şecere-i hilkatın en müntehasındaki 

en cüz'î ahval ve semerat, iki cihetle tevhide ve 

vahdete işaret ve şehadet ederler: 

  Birincisi: Rububiyetin kâinattaki maksadları 

onlarda tecemmu' ve gayeleri onlarda temerküz ve 

ekser esma-i hüsnanın cilveleri ve zuhurları ve 

taayyünleri ve hilkat-ı mevcudatın neticeleri ve 

faideleri onlarda içtima ettiğinden, onların her 

birisi, bu temerküz noktasından der: Ben bütün 

kâinatı halk eden zâtın malıyım, fiiliyim, eseriyim. 

  İkinci cihet ise: O cüz'î meyvenin kalbi, hem 

hadîsçe zahr-ı kalb denilen insanın hâfızası, ekser 

enva'ın bir çeşit muhtasar fihristesi ve bir küçük 

nümune haritası ve şecere-i kâinatın bir manevî 

çekirdeği ve ekser esma-i İlahiyenin incecik bir 

âyinesi olduğu; hem o kalbin ve hâfızanın emsalle-

ri ve sikkeleri bir tarzda bulunan bütün kalblerin ve 

hâfızaların kâinat yüzünde müstevliyane intişarları, 

elbette bütün kâinatı kabza-i tasarrufunda tutan bir 

zâta bakar ve yalnız onun eseriyim ve onun san'a-

tıyım derler. 

  Elhasıl: Nasılki bir meyve, faydalılığı cihetiyle, 

tamam ağacının mâlikine bakar. Ve çekirdeği cihe-

tiyle, bütün o ağacın ecza ve a'za ve mahiyetine 

nazar eder. Ve bütün emsalinde aynı bulunan 

yüzündeki sikkesi cihetiyle, o ağacın bütün meyve-

lerini temaşa eder: "Biz biriz ve bir elden çıkmışız, 

birtek zâtın malıyız. Ve birimizi yapan, elbette 

umumumuzu o yapar." derler. Öyle de daire-i kes-

retin nihayetlerindeki zîhayat ve zîhayatın ve husu-

san insanın yüzündeki sikke ve kalbindeki fihristi-

yet ve mahiyetindeki neticelik ve meyvelik cihetiy-



~ 31 ~ 

le, doğrudan doğruya bütün kâinatı kabza-i rubu-

biyetinde tutan zâta bakar ve vahdetine şehadet 

eder. 

  Vahdaniyetin ikinci muktezisi: Vahdette 

vücub derecesinde bir sühulet, bir kolaylık ve şirk-

te, imtina' derecesinde bir suubet ve müşkilât bu-

lunmasıdır. Bu hakikat ise; İmam-ı Ali Radıyallahü 

Anh'ın tabirince Siracünnur'un çok risalelerinde ve 

bilhâssa Yirminci Mektub'da tafsilen ve Otu-

zuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesinde icma-

len gayet kat'î ve parlak bir surette isbat ve 

izah edilmiş ve gayet kuvvetli bürhanlar ile 

gösterilmiştir ki: Bütün eşya birtek zâta verilse, 

bu kâinatın icadı ve tedbiri, bir ağaç kadar kolay 

ve bir ağacın halkı ve inşası, bir meyve kadar sü-

huletli ve bir baharın ibdaı ve idaresi, bir çiçek 

kadar âsân ve hadsiz efradı bulunan bir nev'in 

terbiyesi ve tedbiri, bir ferd kadar müşkilâtsız olur.  

Eğer şirk yolunda esbab ve tabiata verilse; bir 

ferdin icadı, bir nevi belki neviler kadar ve bir çiçe-

ğin hayattar ibdaı ve teçhizi bir bahar, belki bahar-

lar kadar ve bir meyvenin inşa ve ihyası bir ağaç, 

belki yüz ağaç kadar ve bir ağacın icadı ve inşa ve 

ihya ve idare ve terbiye ve tedbiri kâinat kadar, 

belki daha ziyade müşkil olur. 

 Madem Siracünnur'da hakikat-ı hal böyle 

isbat edilmiş ve madem bilmüşahede gözümüz 

önünde görüyoruz ki, gayet derecede san'atlı ve 

kıymettarlık ile beraber nihayet derecede bir meb-

zuliyet var.  

Ve her bir zîhayat fevkalâde mu'cizane ve hâri-

ka ve çok cihazatları bulunan birer makine-i acibe 
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olmakla beraber, sehavet-i mutlaka içinde kibrit 

çakar gibi bir sür'at-i hârika ile gayet derecede 

kolaylık ve sühulet ve külfetsiz bir surette vücuda 

geliyorlar.  

Elbette bizzarure ve bilbedahe gösterir ki, o 

mebzuliyet ve o sühulet, vahdetten ve birtek zâtın 

işleri olmasından ileri geliyor. Yoksa değil ucuzluk 

ve çokluk ve çabukluk ve kolaylık ve kıymettarlık, 

belki şimdi beş para ile alınan bir meyve, beşyüz 

lira ile alınmayacaktı; belki bulunmayacak derece-

de nâdir olacaktı.  

Ve şimdi saati kurmak ve elektriğin düğmeleri-

ne dokunmakla işleyen muntazam makineler gibi 

vücudları, icadları kolay ve âsân olan zîhayat şey-

ler; imtina' derecesinde suubetli, müşkilâtlı olacak 

ve bir günde ve bir saatte ve bir dakikada bütün 

cihazat ve şerait-i hayatıyla vücuda gelen bir kısım 

hayvanlar bir senede, belki bir asırda, belki hiç 

gelmeyecek idi. 

 Siracünnur'un yüz yerinde en muannid bir 

münkiri dahi susturacak bir kat'iyyetle isbat edilmiş 

ki: Bütün eşya birtek Zât-ı Vâhid-i Ehad'e verilse, 

birtek şey gibi kolay ve çabuk ve ucuz olur.  

Eğer esbaba ve tabiata dahi hisse verilse, birtek 

şeyin icadı bütün eşya kadar çetin ve geç ve 

ehemmiyetsiz ve bahalı olacak. Bu hakikatın bür-

hanlarını görmek istersen Yirminci ve Otuzüçüncü 

Mektublara ve Yirmiikinci ve Otuzikinci Sözlere ve 

tabiata dair Yirmi üçüncü ve ism-i a'zama dair 

Otuzuncu Lem'alara ve bilhâssa Otuzuncu 

Lem'anın İsm-i Ferd ve İsm-i Kayyum'a dair 

Dördüncü ve Altıncı Nüktelerine baksan 
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göreceksin ki, iki kerre iki dört eder kat'iyyetinde 

bu hakikat isbat edilmiştir. Burada, o yüzer bür-

hanlarından bir tanesine işaret edilecek. Şöyle ki: 

 Eşyanın icadı, ya ademden olur, ya terkib sure-

tinde sair anasırdan ve mevcudattan toplanır. Eğer 

birtek zâta verilse, o vakit her halde o zâtın her 

şeye muhit bir ilmi ve her şeye müstevli bir kudreti 

bulunacak.  

Ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücud-u 

ilmîleri bulunan eşyaya vücud-u haricî vermek ve 

zahir bir ademden çıkarmak ise, bir kibrit çakar 

gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir 

hattı göze göstermek için, gösterici bir maddeyi 

üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya fotoğrafın 

âyinesindeki sureti kâğıt üstüne nakleden kolay 

ameliyat gibi gayet kolay bir surette Sâni'in ilminde 

plânları ve proğramları ve manevî mikdarları bulu-

nan eşyayı, "Emr-i Kün Feyekûn" ile adem-i 

zahirîden vücud-u haricîye çıkarır. 

 Eğer inşa ve terkib suretinde olsa ve hiçten, 

ademden icad etmeyip belki anasırdan ve etraftan 

toplamak suretiyle yapsa; yine nasılki bir taburun 

istirahat için her tarafa dağılmış olan efradlarının 

bir boru sadâsıyla toplanmaları ve muntazam bir 

vaziyete girmeleri ve o sevkiyatı teshil ve o vaziyeti 

muhafaza hususunda, bütün ordu kendi kuman-

danının kuvveti ve kanunu ve gözü hükmünde 

olduğu gibi, aynen öyle de: Sultan-ı Kâinat'ın ku-

mandası altındaki zerreler, onun kaderî ve ilmî 

düsturlarıyla ve müstevli kudretinin kanunlarıyla ve 

temas ettikleri sair mevcudat dahi, o Sultan'ın kuv-
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veti ve kanunu ve memurları gibi teshilatçı olarak o 

zerreler sevkolunup gelirler.  

Bir zihayatın vücudunu teşkil etmek için ilmî, 

kaderî birer manevî kalıb hükmünde bir mikdar-ı 

muayyen içine girerler, dururlar. 

 Eğer eşya, ayrı ayrı ellere ve esbaba ve tabiat 

gibi şeylere havale edilse, o halde bütün ehl-i aklın 

ittifakıyla; hiçbir sebeb hiçbir cihetten, hiçten 

ademden icad edemez. Çünki o sebebin muhit bir 

ilmi, müstevli bir kudreti olmadığından, o adem 

ise, yalnız zahirî ve haricî bir adem olmaz, belki 

adem-i mutlak olur. Adem-i mutlak ise, hiçbir ci-

hetle menşe-i vücud olamaz. Öyle ise, her halde 

terkib edecek.  

Halbuki inşa ve terkib suretinde bir sineğin, bir 

çiçeğin cesedini, cismini zeminin yüzünden topla-

mak ve ince bir elek ile eledikten sonra binler müş-

kilâtla o mahsus zerreler gelebilirler.  

Hem geldikten sonra dahi, o cisimde Otuzun-

cu Lem'anın İsm-i Ferd ve İsm-i Kayyum'a 

dair Dördüncü ve Altıncı Nüktelerine bak-

san göreceksin ki, iki kerre iki dört eder kat'iyye-

tinde bu hakikat isbat edilmiştir. Burada, o yüzer 

bürhanlarından bir tanesine işaret edilecek. Şöyle 

ki: 

 Eşyanın icadı, ya ademden olur, ya terkib sure-

tinde sair anasırdan ve mevcudattan toplanır. Eğer 

birtek zâta verilse, o vakit her halde o zâtın her 

şeye muhit bir ilmi ve her şeye müstevli bir kudreti 

bulunacak.  

Ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücud-u 

ilmîleri bulunan eşyaya vücud-u haricî vermek ve 
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zahir bir ademden çıkarmak ise, bir kibrit çakar 

gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir 

hattı göze göstermek için, gösterici bir maddeyi 

üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya fotoğrafın 

âyinesindeki sureti kâğıt üstüne nakleden kolay 

ameliyat gibi gayet kolay bir surette Sâni'in ilminde 

plânları ve proğramları ve manevî mikdarları bulu-

nan eşyayı, "Emr-i Kün Feyekûn" ile adem-i 

zahirîden vücud-u haricîye çıkarır. 

 Eğer inşa ve terkib suretinde olsa ve hiçten, 

ademden icad etmeyip belki anasırdan ve etraftan 

toplamak suretiyle yapsa; yine nasılki bir taburun 

istirahat için her tarafa dağılmış olan efradlarının 

bir boru sadâsıyla toplanmaları ve muntazam bir 

vaziyete girmeleri ve o sevkiyatı teshil ve o vaziyeti 

muhafaza hususunda, bütün ordu kendi kuman-

danının kuvveti ve kanunu ve gözü hükmünde 

olduğu gibi, aynen öyle de: Sultan-ı Kâinat'ın ku-

mandası altındaki zerreler, onun kaderî ve ilmî 

düsturlarıyla ve müstevli kudretinin kanunlarıyla ve 

temas ettikleri sair mevcudat dahi, o Sultan'ın kuv-

veti ve kanunu ve memurları gibi teshilatçı olarak o 

zerreler sevkolunup gelirler.  

Bir zîhayatın vücudunu teşkil etmek için ilmî, 

kaderî birer manevî kalıb hükmünde bir mikdar-ı 

muayyen içine girerler, dururlar. 

 Eğer eşya, ayrı ayrı ellere ve esbaba ve tabiat 

gibi şeylere havale edilse, o halde bütün ehl-i aklın 

ittifakıyla; hiçbir sebeb hiçbir cihetten, hiçten 

ademden icad edemez. Çünki o sebebin muhit bir 

ilmi, müstevli bir kudreti olmadığından, o adem 

ise, yalnız zahirî ve haricî bir adem olmaz, belki 



~ 36 ~ 

adem-i mutlak olur. Adem-i mutlak ise, hiçbir ci-

hetle menşe-i vücud olamaz. Öyle ise, her halde 

terkib edecek.  

Halbuki inşa ve terkib suretinde bir sineğin, bir 

çiçeğin cesedini, cismini zeminin yüzünden topla-

mak ve ince bir elek ile eledikten sonra binler müş-

kilâtla o mahsus zerreler gelebilirler. Hem geldikten 

sonra dahi, o cisimde dağılmadan muntazam bir 

vaziyeti muhafaza etmek için -manevî ve ilmî kalıp-

ları bulunmadığından- maddî ve tabiî bir kalıp, 

belki a'zaları adedince kalıplar lâzımdır. Tâ ki o 

gelen zerreler, o cism-i zîhayatı teşkil etsinler. 

 İşte bütün eşya birtek zâta verilmesi, vücub ve 

lüzum derecesinde bir kolaylık ve müteaddid es-

baba verilmesi, imtina' ve muhal derecesinde müş-

kilâtlar bulunduğu gibi; her şey Zât-ı Vâhid-i 

Ehad'e verilse, nihayet derecede ucuzluk içinde 

gayet derecede kıymettar ve fevkalâde san'atlı ve 

çok manidar ve gayet kuvvetli olur.  

 Eğer şirk yolunda müteaddid esbaba ve tabiata 

havale edilse; nihayet derece pahalılık içinde, ga-

yet derecede ehemmiyetsiz, san'atsız, manasız, 

kuvvetsiz olur. Çünki nasıl bir adam, askerlik hay-

siyetiyle bir kumandan-ı a'zama intisab ve istinad 

ettiğinden, hem bir ordu onun arkasında -lüzum 

olursa- tahşid edilebilir bir kuvve-i maneviyeyi, 

hem o kumandanın ve ordunun kuvveti, onun 

ihtiyat kuvveti olmasıyla, kuvvet-i şahsiyesinden 

binler defa ziyade maddî bir kudreti, hem o 

ehemmiyetli kuvvetinin menabiini ve cephanesini -

ordu taşıdığı için- kendisi taşımağa mecbur olma-

dığından fevkalâde işleri yapabilecek bir iktidarı 



~ 37 ~ 

kazandığından, o tek nefer, düşman olan bir müşiri 

esir ve bir şehri tehcir ve bir kaleyi teshir edebilir. 

Ve eseri, hârika ve kıymettar olur.  

Eğer askerliği terkedip, kendi kendine kalsa, o 

hârika kuvve-i maneviyeyi ve o fevkalâde kudreti 

ve o mu'cizekâr iktidarı birden kaybederek, âdi bir 

başıbozuk gibi kuvvet-i şahsiyesine göre cüz'î, kıy-

metsiz, ehemmiyetsiz işleri görebilir ve eseri de o 

nisbette küçülür. 

 Aynen öyle de: Tevhid yolunda her şey Kadîr-

i Zülcelal'e intisab ve istinad ettiğinden, bir karınca 

bir Firavunu, bir sinek bir Nemrudu, bir mikrop bir 

cebbarı mağlub ettikleri gibi.. tırnak gibi bir çekir-

dek, dağ gibi bir ağacı omuzunda taşıyarak o ağa-

cın bütün âlât ve cihazatının menşei ve mahzeni 

bir tezgâh olmakla beraber, her bir zerre dahi yüz-

bin san'atlarda ve tarzlarda bulunan cisimleri ve 

suretleri teşkil etmek hizmetinde bulunmak olan 

hadsiz vazifeleri, o intisab ve istinad ile görebilir.  

Ve o küçücük memurların ve bu incecik asker-

lerin mazhar oldukları eserler gayet mükemmel ve 

san'atlı ve kıymettar olur. Çünki o eserleri yapan 

zât, Kadîr-i Zülcelal'dir. Onların ellerine vermiş, 

onları perde yapmış.  

Eğer şirk yolunda esbaba havale edilse; 

karıncanın eseri karınca gibi ehemmiyetsiz ve zer-

renin san'atı zerre kadar kıymeti kalmaz ve her şey 

manen sukut ettiği gibi maddeten dahi o derece 

sukut edecekti ki, koca dünyayı beş para ile kimse 

almazdı. 

 Madem hakikat budur. Ve madem her şey 

nihayet derecede hem kıymettar, hem 
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san'atlı, hem manidar, hem kuvvetli görünü-

yor, gözümüzle görüyoruz. Elbette tevhid 

yolundan başka yol yoktur ve olamaz.  

Eğer olsa, bütün mevcudatı değiştirmek ve 

dünyayı ademe boşaltıp, yeniden ehemmiyetsiz 

müzahrefatla doldurmak lâzım gelecek. Tâ ki, şirke 

yol açılabilsin. İşte İmam-ı Ali'nin (R.A.) tabirince 

Siracünnur ve Siracüssürc olan Resail-in 

Nur'da tevhide dair beyan ve izah edilen yüzler 

bürhanlardan birtek bürhanın icmalini işittin, öteki-

leri kıyas edebilirsin. 

  Tevhidin üçüncü muktezisi: Her şeyde, 

hususan zîhayat masnulardaki hilkat fevkalâde 

san'atkârane olmakla beraber, bir çekirdek bir 

meyvenin ve bir meyve bir ağacın ve bir ağaç bir 

nev'in ve bir nev' bir kâinatın bir küçük nümunesi, 

bir misal-i musaggarası, bir muhtasar fihristesi, bir 

mücmel haritası, bir manevî çekirdeği ve ilmî düs-

turlar ile ve hikmet mizanları ile kâinattan süzül-

müş, sağılmış, toplanmış birer câmi' noktası ve 

mayelik birer katresi olduğundan, onlardan birisini 

icad eden zât, her halde bütün kâinatı icad eden 

aynı zâttır.  

Evet, bir kavun çekirdeğini halk eden zât, bil-

bedahe kavunu halk edendir; ondan başkası ola-

maz ve olması muhal ve imkânsızdır. 

 Evet, biz bakıyoruz, görüyoruz ki: Kanda 

her bir zerre o kadar muntazam ve çok vazifeleri 

görüyor ki, yıldızlardan geri kalmıyor.  

Ve kanda bulunan herbir küreyvat-ı hamra ve 

beyza, o derece şuurkârane cesed için muhafaza 

ve iaşe hususunda öyle işleri görüyor ki, en mü-
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kemmel erzak memurlarından ve muhafaza aske-

rinden daha mükemmeldir.  

Ve cisimdeki hüceyrelerinin her birisi, o derece 

muntazam muamelata ve vâridat ve sarfiyata maz-

hardır ki, en mükemmel bir cesedden ve bir saray-

dan daha mükemmel idare edilir.  

Ve hayvanatın ve nebatatın her bir ferdi, yü-

zünde öyle bir sikkeyi ve içinde ve sinesinde öyle 

bir makinayı taşıyor ki, bütün hayvanları ve nebat-

ları icad eden bir zât, ancak o sikkeyi o yüzde ve o 

makinayı o sine içinde yapabilir.  

Ve zîhayattan her bir nevi, o derece zemin yü-

zünde muntazaman yayılmış ve sair nevilere mü-

nasebettarane karışmış ki, bütün o enva'ı birden 

icad, idare, tedbir, terbiye etmeyen ve zemin yü-

zünü örten ve dörtyüz bin nebatî ve hayvanî olan 

atkı ipleriyle dokunan gayet nakışlı ve san'atlı ha-

yattar bir haliçeyi nesc ve icad edemeyen, o tek 

nev'i icad ve idare edemez.  

Daha bunlara başka şeyler kıyas edilse anlaşılır 

ki; kâinat mecmuası, halk ve icad cihetinde tecezzi 

kabul etmez bir külldür ve tedbir ve rububiyet cihe-

tinde inkısamı imkânsız bir küllîdir. 

 Bu üçüncü muktezi Siracünnur'un çok risalele-

rinde, hususan Otuz ikinci Söz'ün Birinci Mevkıfın-

da o kadar kat'î ve parlak izah ve isbat edilmiştir ki, 

güneşin akisleri gibi her şeyin âyinesinde bir bür-

han-ı vahdet temessül ve bir hüccet-i tevhid in'ikas 

ediyor. Biz o izaha iktifaen burada o uzun kıssayı 

kısa kestik. 

* * * 
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Üçüncü Makam 

 

[Bu makam, tevhidin üç küllî alâmetini 

 icmalen beyan edecek.] 

 

 Vahdetin tahakkukuna ve vücuduna delalet 

eden deliller ve alâmetler ve hüccetler hadd ü he-

saba gelmez. Onlardan binler bürhanlar Siracün-

nur'da tafsilen beyan edildiğinden bu "Üçüncü 

Makam"da yalnız üç küllî hüccetlerin icmalen 

beyanıyla iktifa edildi. 

  Birinci Alâmet ve Hüccet ki,  kelime-

si onun neticesidir. Her şeyde bir vahdet var. Vah-

det ise, bir vâhide delalet ve işaret eder. Evet vâhid 

bir eser, bilbedahe vâhid bir sâni'den sudûr eder. 

Bir elbette birden gelir. Her şeyde bir birlik bulun-

duğundan, elbette birtek zâtın eseri ve san'atı ol-

duğunu gösterir.  

Evet, bu kâinat; bin birlikler perdeleri içinde sa-

rılı bir gül goncası gibidir. Belki esma ve ef'al-i 

umumiye-i İlahiyenin adedince vahdetleri giymiş 

birtek insan-ı ekberdir. Belki enva'-ı mahlukat sayı-

sınca dallarına vahdetler, birlikler asılmış bir şece-

re-i tûbâ-i hilkattir.  

Evet, kâinatın idaresi bir ve tedbiri bir ve 

saltanatı bir ve sikkesi bir, bir bir bir tâ 

binbir bir birler kadar... 

Hem bu kâinatı çeviren isimler ve fiiller bir iken, 

herbiri kâinatı veya ekserini ihata eder. Yani, için-

de işleyen hikmeti bir ve inayeti bir ve tanzimatı bir 
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ve iaşesi bir ve muhtaçlarının imdadlarına koşan 

rahmet bir ve o rahmetin bir şerbetçisi olan yağ-

mur bir ve hâkeza bir bir bir tâ binler bir birler...  

Hem bu kâinatın sobası olan Güneş bir, lâmba-

sı olan Kamer bir, aşçısı olan ateş bir, levazımat 

deposu ve hazineli direği olan dağ bir, sakacı ve 

sucusu bir ve bağları sulayan süngeri bir ve hâkeza 

bir bir bir tâ binbir birler kadar... 

 İşte âlemin bu kadar birlikleri ve vahdetleri, 

güneş gibi zahir birtek Vâhid-i Ehad'e işaret ve 

delalet eden bir hüccet-i bahiredir.  

Hem kâinat unsurlarının ve nevilerinin herbirisi 

bir olmasıyla beraber, zeminin yüzünü ihata etmesi 

ve birbirinin içine girmesi ve münasebettarane ve 

belki muavenetkârane birleşmesi, elbette mâlik ve 

sahib ve sâni'lerinin bir olmasına bir alâmet-i zahi-

redir. 

  İkinci Alâmet ve Hüccet ki,  

kelimesini intac ediyor. Bütün kâinatta zerrelerden 

tâ yıldızlara kadar her şeyde kusursuz bir intizam-ı 

ekmel ve noksansız bir insicam-ı ecmel ve zulüm-

süz bir mizan-ı âdilin bulunmasıdır.  

Evet, kemal-i intizam, insicam-ı mizan ise, yal-

nız vahdetle olabilir. Müteaddid eller birtek işe 

karışırsa, karıştırır. Sen gel, bu intizamın haşmetine 

bak ki; bu kâinatı gayet mükemmel öyle bir saray 

yapmış ki, herbir taşı bir saray kadar san'atlı ve 

gayet muhteşem öyle bir şehir etmiş ki, hadsiz olan 

vâridat ve sarfiyatı ve nihayetsiz kıymettar malları 

ve erzakı, bir perde-i gaybdan kemal-i intizamla 

vakti vaktine umulmadığı yerlerden geliyor.  
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Ve gayet manidar öyle mu'cizane bir kitaba çe-

virmiş ki, herbir harfi yüz satır ve herbir satırı yüz 

sahife ve her sahifesi yüz bab ve her babı yüz kitab 

kadar manaları ifade eder.  

Hem bütün babları, sahifeleri, satırları, kelime-

leri, harfleri birbirine bakar, birbirine işaret ederler. 

 Hem sen gel, bu intizam-ı acib içinde şu tanzi-

min kemaline bak ki; bu koca kâinatı tertemiz me-

denî bir şehir, belki temizliğine gayet dikkat edilen 

bir güzel kasr, belki yetmiş süslü hulleleri birbiri 

üstüne giymiş bir hur-il în, belki, yetmiş latif zînetli 

perdelere sarılmış bir gül goncası gibi pâk ve te-

mizdir.  

Hem sen gel, bu intizam ve nezafet içindeki bu 

mizanın kemal-i adaletine bak ki, bin derece bü-

yütmekle ancak görülebilen küçücük ve incecik 

mahlukları ve huveynatı ve bin defa küre-i arzdan 

büyük olan yıldızları ve güneşleri, o mizanın ve o 

terazinin vezniyle ve ölçüsüyle tartılır ve onlara 

lâzım olan her şeyleri noksansız verilir.  

Ve o küçücük mahluklar, o fevkalâde büyük 

masnu'lar ile beraber, o mizan-ı adalet karşısında 

omuz omuzadırlar. Halbuki o büyüklerden öyleleri 

var ki, eğer bir sâniye kadar müvazenesini kaybet-

se, müvazene-i âlemi bozacak ve bir kıyameti ko-

paracak kadar bir tesir yapabilir. 

 Hem sen gel, bu intizam, nezafet, mizanın için-

de, bu fevkalâde cazibedar cemale ve güzelliğe bak 

ki; bu koca kâinatı gayet güzel bir bayram ve gayet 

süslü bir meşher ve çiçekleri yeni açılmış bir bahar 

şeklini vermiş ve koca baharı gayet güzel bir saksı, 

bir gül destesi yapmış ki; her bahara, zeminin yü-
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zünde mevsim be mevsim açılan yüzbinler nakışlı 

bir muhteşem çiçek suretini vermiş. Ve o baharda 

herbir çiçeği çeşit çeşit zînetlerle güzelleştirmiş.  

Evet, nihayet derecede hüsün ve cemalleri bu-

lunan esma-i hüsnanın güzel cilveleriyle, kâinatın 

herbir nev'i, hattâ herbir ferdi, kabiliyetine göre 

öyle bir hüsne mazhar olmuşlar ki; Hüccet-ül İslâm 

İmam-ı Gazalî demiş:  

Yani: "Daire-i imkânda bu mükevvenattan daha 

bedî' daha güzel yoktur." 

 İşte bu muhit ve cazibedar olan hüsün ve bu 

umumî ve hârikulâde nezafet ve bu müstevli ve 

şümullü ve gayet hassas mizan ve bu ihatalı ve her 

cihette mu'cizane intizam ve insicam, vahdete ve 

tevhide öyle bir hüccettir, bir alâmettir ki, gündü-

zün ortasındaki ziyanın güneşe işaretinden daha 

parlaktır. 

 

[Bu makama ait gayet mühim iki şıklı bir sua-

le gayet muhtasar ve kuvvetli bir cevabdır.] 

 

  Sualin Birinci Şıkkı: Bu makamda diyorsun 

ki: Kâinatı hüsün ve cemal ve güzellik ve adalet 

ihata etmiştir. Halbuki gözümüz önünde bu kadar 

çirkinliklere ve musibetlere ve hastalıklara ve beliy-

yelere ve ölümlere ne diyeceksin? 

  Elcevab: Çok güzellikleri intac veya izhar 

eden bir çirkinlik dahi, dolayısıyla bir güzelliktir. Ve 

çok güzelliklerin görünmemesine ve gizlenmesine 

sebeb olan bir çirkinliğin yok olması, görünmeme-

si, yalnız bir değil, belki müteaddid defa çirkindir. 

Meselâ; vâhid-i kıyasî gibi bir kubh bulunmazsa, 
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hüsnün hakikatı birtek nevi olur; pek çok mertebe-

leri gizli kalır.  

Ve kubhun tedahülü ile mertebeleri inkişaf 

eder. Nasılki soğuğun vücuduyla, hararetin merte-

beleri ve karanlığın bulunmasıyla ziyanın dereceleri 

tezahür eder. Aynen öyle de: Cüz'î şer ve zarar ve 

musibet ve çirkinliğin bulunmasıyla, küllî hayırlar 

ve küllî menfaatler ve küllî nimetler ve küllî güzel-

likler tezahür ederler. Demek çirkinin icadı çirkin 

değil, güzeldir. Çünki, neticelerin çoğu güzeldir.  

Evet, yağmurdan zarar gören tenbel bir adam, 

yağmura rahmet namını verdiren hayırlı neticeleri-

ni hükümden iskat etmez; rahmeti zahmete çevi-

remez. 

 Amma fena ve zeval ve mevt ise, Yirmidördün-

cü Mektub'da gayet kuvvetli ve kat'î bürhanlar ile 

isbat edilmiş ki: Onlar umumî rahmete ve ihatalı 

hüsne ve şümullü hayra münafî değiller, belki 

muktezalarıdırlar. Hattâ şeytanın dahi, manevî 

terakkiyat-ı beşeriyenin zenbereği olan müsabaka-

ya ve mücahedeye sebeb olduğundan, o nev'in 

icadı dahi hayırdır, o cihette güzeldir.  

Hem hattâ kâfir, küfür ile bütün kâinatın 

hukukuna bir tecavüz ve şerefini tahkir etti-

ğinden, ona Cehennem azabı vermek güzel-

dir. Başka risalelerde bu iki nokta tamamen tafsil 

edildiğinden burada bir kısa işaretle iktifa ediyoruz. 

  Sualin ikinci şıkkı: (Haşiye) Haydi şeytana 

ve kâfire ait bu cevabı umumî noktasında kabul 

                                                 
(Haşiye): Bu ikinci şıkkın cevabı çok mühimdir, çok 

evhamı izale eder 
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edelim. Fakat Cemil-i Mutlak ve Rahîm-i Mutlak ve 

hayr-ı mutlak olan Zât-ı Ganiyy-i Alelıtlak, nasıl 

oluyor ki, bîçare cüz'î ferdleri ve şahısları musibete, 

şerre, çirkinliğe mübtela ediyor? 

Elcevab: Ne kadar iyilik ve güzellik ve nimet 

varsa, doğrudan doğruya o Cemil ve Rahîm-i Mut-

lak'ın hazine-i rahmetinden ve ihsanat-ı hususiye-

sinden gelir.  

Ve musibet ve şerler ise, saltanat-ı rububi-

yetin âdetullah namı altında ve küllî iradelerin 

mümessilleri olan umumî ve küllî kanunlarının çok 

neticelerinden tek-tük cüz'î neticeleri olmasından, o 

kanunlar cereyanının cüz'î muktezaları olduğun-

dan, elbette küllî maslahatlara medar olan o ka-

nunları muhafaza ve riayet etmek için o şerli, cüz'î 

neticeleri dahi halkeder. Fakat o cüz'î ve elîm neti-

celere karşı, imdadat-ı hâssa-i Rahmaniye ve ihsa-

nat-ı hususiye-i Rabbaniye ile musibete düşen 

efradın feryadlarına ve beliyyelere giriftar olan 

eşhasın istigaselerine yetişir.  

Ve fâil-i muhtar olduğunu ve her bir şeyin her 

bir işi, onun meşietine bağlı bulunduğunu ve 

umum kanunları dahi, daima irade ve ihtiyarına 

tâbi' bulunmalarını ve o kanunların tazyikinden 

feryad eden ferdleri, bir Rabb-ı Rahîm dinlediğini 

ve imdadlarına ihsanıyla yetiştiğini göstermekle; 

esma-i hüsnanın kayıdsız ve hadsiz cilvelerine, 

hadsiz ve kayıdsız bir meydan açmak için o küllî 

âdetullah düsturlarının ve o umumî kanunların 

şüzuzatıyla ve hem şerli cüz'î neticeleriyle, hususî 

ihsanat ve hususî teveddüdat, yani sevdirmekle 

hususî tecelliyat kapılarını açmıştır.  
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Bu ikinci alâmet-i tevhid Siracünnur'un 

belki yüz yerlerinde beyan edildiğinden, bura-

da hafif bir işaretle iktifa ettik. 

  Üçüncü Hüccet ve Alâmet:

 ile işaret edilen hadd ü hesaba gelmeyen 

tevhid sikkeleridir.  

Evet, her şeyin yüzünde, cüz'î olsun küllî olsun, 

zerrattan tâ seyyarata kadar öyle bir sikke var ki, 

âyinede güneşin cilvesi güneşi gösterdiği gibi, öyle 

de o sikke âyinesi dahi, Şems-i Ezel ve Ebed'e 

işaret ederek, vahdetine şehadet eder.  

O hadsiz sikkelerden pek çokları Siracünnur'da 

tafsilen beyan edildiğinden burada yalnız kısa bir 

işaretle üç tanesine bakacağız. Şöyle ki: 

 

 Mecmu-u kâinatın yüzüne, enva'ın birbirine 

karşı gösterdikleri teavün, tesanüd, teşabüh, teda-

hülden mürekkeb geniş bir sikke-i vahdet konuldu-

ğu gibi, zeminin yüzüne de, dörtyüz bin hayvanî ve 

nebatî taifelerden mürekkeb bir ordu-yu Süb-

hanînin ayrı ayrı erzak, esliha, elbise, talimat, terhi-

sat cihetinde gayet intizam ile hiçbirini şaşırmaya-

rak, vakti vaktine verilmesiyle koyduğu o sikke-i 

tevhid misillü insanın yüzüne de, herbir yüzün 

umum yüzlere karşı birer alâmet-i farika bulunma-

sıyla koyduğu sikke-i vahdaniyet gibi herbir mas-

nu'un yüzünde -cüz'î olsun küllî olsun- birer sikke-i 

tevhid ve herbir mahlukun başında -büyük olsun, 

küçük olsun, az ve çok olsun- birer hâtem-i ehadi-

yet müşahede edilir.  
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Ve bilhâssa zîhayat mahlukların sikkeleri çok 

parlaktırlar. Belki herbir zîhayat kendisi dahi birer 

sikke-i tevhid, birer hâtem-i vahdet, birer mühr-ü 

ehadiyet, birer turra-i samediyettirler. 

 Evet, herbir çiçek, herbir meyve, herbir yaprak, 

herbir nebat, herbir hayvan; öyle birer mühr-ü 

ehadiyet, birer hâtem-i samediyettir ki, herbir ağacı 

birer mektub-u Rabbanî ve herbir taife-i mahlukatı 

birer kitab-ı Rahmanî ve herbir bahçeyi, birer fer-

man-ı Sübhanî suretine çevirerek, o ağaç mektu-

buna, çiçekleri adedince mühürler ve meyveleri 

sayısınca imzalar ve yaprakları mikdarınca turralar 

basılmış ve o nev' ve taife kitabına dahi, onun 

kâtibini göstermek, bildirmek için ferdleri adedince 

hâtemler basılmış.  

Ve o bahçe fermanına, onun sultanını tanıttır-

mak, tarif etmek için o bağ içinde bulunan nebat, 

ağaç, hayvan sayısınca sikkeler basılmış. Hattâ 

herbir ağacın mebdeinde ve müntehasında ve 

üstünde ve içinde  

isimlerinin işaret ettikleri dört sikke-i tevhid var: 

  İsm-i Evvel ile işaret edildiği gibi:  

Herbir meyvedar ağacın menşe-i aslîsi olan çekir-

dek (Haşiye) öyle bir sandukçadır ki, o ağacın 

                                                 
(Haşiye): Eski zamandan beri darb-ı mesel olarak 

umumun dilinde ve lisan-ı nâsta gezen şu "Çekirdek-

ten yetişme" sözü bu risalenin müellifine bir işaret-i 

gaybiye-i örfiye denilebilir. Çünki Risale-i Nur hâdimi 

olan şahıs Kur'anın feyziyle, çekirdek ve çiçekte tev-

hid için iki mi'rac-ı marifet keşfederek tabiiyyunları 
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proğramını ve fihristesini ve plânını.. ve öyle bir 

tezgahtır ki, onun cihazatını ve levazımatını ve 

teşkilatını.. ve öyle bir makinedir ki, onun ibtida-

daki incecik vâridatını ve latifane masarıfını ve 

tanzimatını taşıyor. 

  Ve İsm-i Âhir'le işaret edildiği gibi: Herbir 

ağacın neticesi ve meyvesi öyle bir tarifenamedir 

ki, o ağacın eşkalini ve ahvalini ve evsafını ve öyle 

bir beyannamedir ki, onun vazifelerini ve menfaat-

lerini ve hâssalarını ve öyle bir fezlekedir ki, o ağa-

cın emsalini ve ensalini ve nesl-i âtisini o meyvenin 

kalbinde bulunan çekirdekler ile beyan ediyor, ders 

veriyor. 

  Ve İsm-i Zahir'le işaret edildiği gibi: Her 

ağacın giydiği suret ve şekil öyle musanna' ve mü-

nakkaş bir hulledir, bir libastır ki, o ağacın dal ve 

budak ve a'za ve eczasıyla tam kametine göre bi-

çilmiş, kesilmiş, süslendirilmiş. Ve öyle hassas ve 

mizanlı ve manidardır ki, o ağacı bir kitab, bir mek-

tub, bir kaside suretine çevirmiştir. 

  Ve İsm-i Bâtın ile işaret edildiği gibi: Her 

ağacın içinde işleyen tezgâh, öyle bir fabrikadır ki, 

o ağacın bütün ecza ve a'zasını teşkil ve tedvir ve 

tedbirini gayet hassas mizanla ölçtüğü gibi, bütün 

ayrı ayrı a'zalarına lâzım olan maddeleri ve rızıkları, 

gayet mükemmel bir intizam altında sevk ve taksim 

ve tevzi ile beraber akılları hayret içinde bırakan 

                                                                             
boğan aynı yerde âb-ı hayat bulmuş ve çekirdekten 

hakikata ve nur-u marifete yetişmiş ve bu iki şeyin 

Risale-i Nur'da ziyade tekrarları bu hikmete binaen-

dir.  
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şimşek çakmak gibi bir sür'at ve saati kurmak gibi 

bir sühulet ve bir orduya "Arş!" demek gibi bir 

birlik ve beraberlik ile o hârika fabrika işliyor. 

  Elhasıl: Herbir ağacın evveli, öyle bir sanduk-

ça ve proğram.. ve âhiri, öyle bir tarifename ve 

nümune..  

Ve zahiri, öyle bir musanna' hulle ve bir mü-

nakkaş libas..  

Ve bâtını, öyle bir fabrika ve tezgâhtır ki, bu 

dört cihet öyle birbirine bakıyorlar ve dördün 

mecmuundan öyle bir sikke-i a'zam, belki bir ism-i 

a'zam tezahür eder ki, bilbedahe bütün kâinatı 

idare eden bir Sâni'-i Vâhid-i Ehad'den başkası o 

işleri yapamaz. Ve ağaç gibi her zîhayatın ev-

veli, âhiri, zahiri, bâtını birer sikke-i tevhid, 

birer hâtem-i vahdet, birer mühr-ü ehadiyet, 

birer turra-i vahdaniyet taşıyor. 

 İşte bu üç misaldeki ağaca kıyasen, ba-

har dahi çok çiçekli bir ağaçtır: Güz mevsimi-

nin eline emanet edilen tohumlar, çekirdekler, 

kökler, İsm-i Evvel'in sikkesini.. ve yaz mevsimi-

nin kucağına dökülen, eteğini dolduran meyveler, 

hububat ve sebzevatlar İsm-i Âhir'in hâtemini.. ve 

bahar mevsimi, hur-il în misillü birbiri üstüne giy-

diği sündüs-misal hulleler ve yüzbin nakışlar ile 

süslenmiş fıtrî libaslar İsm-i Zahir'in mührünü..  

Ve baharın içinde ve zeminin batnında iş-

leyen samedanî fabrikalar ve kaynayan rah-

manî kazanlar ve yemekleri pişirttiren rab-

banî matbahlar, İsm-i Bâtın'ın turrasını taşı-

yorlar. 
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 Hattâ herbir nevi, meselâ nev'-i beşer dahi bir 

ağaçtır: Kökü ve çekirdeği mazide ve semereleri, 

neticeleri müstakbelde olarak hayat-ı cinsiye ve 

beka-yı nev'î içinde gayet muntazam kanunların 

bulunması gibi, hal-i hazır vaziyeti dahi, hayat-ı 

şahsiye ve hayat-ı içtimaiye düsturlarının hükmü 

altında bir sikke-i tevhid ve zahirî karışıklıklar altın-

da gizli, muntazam bir hâtem-i vahdet ve müşev-

veş ahval-i beşeriye altında mukadderat-ı hayatiye 

denilen kaza ve kaderin düsturlarının hükmü altın-

da bir mühr-ü vahdaniyet taşıyor. 

* * * 
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Hâtime 

 

[Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye 

birer kelâmla kısacık birer işarettir.] 

 

 Ey insan-ı gafil! Gel bir kerre düşün ve bu 

risalenin üç makamında beyan edilen "Üç Meyve, 

Üç Muktezi, Üç Hücceti" nazara al, bak ki; bu 

kâinatta tasarruf eden ve en cüz'î bir şifayı ve en 

küçük bir şükrü dahi nazara alan ve sinek kanadı 

gibi en az bir san'atı, başkalarına havale etmeyen 

ve vermeyen ve lâkayd kalmayan ve en basit bir 

tohuma bir ağaç kadar vazifeler ve hikmetler takan 

ve kendi rahmaniyetini ve rahîmiyetini ve hakîmli-

ğini herbir san'atıyla ihsas eden ve kendini herbir 

vesile ile tanıttıran ve herbir nimetle sevdiren bir 

Sâni'-i Kadîr, Hakîm, Rahîm, Alîm hiç mümkün 

müdür ki ve hiç bir cihetle kabil midir ki, kâinatı 

manen istilâ eden mehasin-i hakikat-ı Muhamme-

diyeye (A.S.M.) ve tesbihat-ı Ahmediyeye (A.S.M.) 

ve envâr-ı İslâmiyeye karşı lâkayd kalsın?  

Ve hiçbir cihetle mümkün müdür ki; bütün 

masnuatını yaldızlayan ve bütün mahlukatını se-

vindiren ve kâinatı ışıklandıran ve semavat ve arzı 

velveleye veren ve küre-i arzın yarısını ve nev'-i 

beşerin beşten birisini ondört asır bilâ-fasıla salta-

nat-ı maddiye ve maneviyesi altına alan ve daima 

o muhteşem saltanatı Hâlık-ı Kâinat hesabına ve 

namına süren risalet-i Ahmediye (A.S.M.), o 

Sâni'in en mühim bir maksadı, bir nuru, bir âyinesi 

olmasın?  
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Hem Muhammed (A.S.M.) gibi aynı hakikata 

hizmet eden enbiyalar dahi o Sâni'in elçileri ve 

dostları ve memurları olmasın? Hâşâ, mu'cizat-ı 

enbiya adedince hâşâ ve kellâ!.. 

 Hem hiçbir cihetle mümkün müdür ki, dal ve 

budak gibi en cüz'î bir şeye yüz hikmetleri ve mey-

veleri takan ve kendi rububiyetini fevkalâde hik-

metleriyle ve umumî rahmaniyetiyle tanıttırıp, sev-

diren bir Hâlık-ı Hakîm-i Rahîm, kudretine nisbe-

ten bir bahar kadar kolay olan haşri getirmeyerek, 

bir dâr-ı saadet, bir menzil-i beka açmayıp, bütün 

hikmetlerini ve rahmetlerini hattâ rububiyetini ve 

kemalâtını inkâr etsin ve ettirsin ve çok sevdiği 

bütün mahbub mahluklarını ebedî bir surette i'dam 

etsin? Hâşâ, yüzbin defa hâşâ!..  

O Cemal-i Mutlak, böyle bir kubh-u mutlaktan 

yüzbinler derece münezzeh ve mukaddestir. 

 

* * * 

 

Uzunca Bir Haşiye: 

 

 Haşir münasebetiyle bir sual: Kur'anda müker-

reren:   hem 

 fermanları gös-

teriyor ki: Haşr-i a'zam bir anda, zamansız vücuda 

geliyor. Dar akıl ise, bu hadsiz derece hârika ve 

emsalsiz olan mes'eleyi iz'an ile kabul etmesine 

medar olacak meşhud bir misal ister. 
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  Elcevab: Haşirde, ruhların cesedlere gelmesi 

var. Hem cesedlerin ihyası var. Hem cesedlerin 

inşası var. Üç mes'eledir. 

  Birinci Mes'ele: Ruhların cesedlerine gelme-

sine misal ise: Gayet muntazam bir ordunun efra-

dı, istirahat için her tarafa dağılmış iken, yüksek 

sadâlı bir boru sesiyle toplanmalarıdır.  

Evet, İsrafil'in borusu olan Sur'u, ordunun bora-

zanından geri olmadığı gibi, ebedler tarafında ve 

zerreler âleminde iken ezel canibinden gelen 

 hitabını işiten ve  ile cevab veren 

ervahlar, elbette ordunun neferatından binler de-

rece daha müsahhar ve muntazam ve muti'dirler.  

Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler 

dahi, bir ordu-yu Sübhanî ve emirber neferleri 

olduğunu gayet kat'î bürhanlar ile Otuzuncu Söz 

isbat etmiş. 

  İkinci Mes'ele: Cesedlerin ihyası misali ise: 

Çok büyük bir şehirde, şenlik bir gecede, birtek 

merkezden, yüzbin elektrik lâmbaları, âdeta za-

mansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi, 

bütün küre-i arz yüzünde dahi, birtek merkezden 

yüz milyon lâmbalara nur vermek mümkündür. 

Madem Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku 

ve bir misafirhanesinde bir hizmetkârı ve bir mum-

darı, Hâlıkından aldığı terbiye ve intizam dersiyle 

bu keyfiyete mazhar oluyor.  

Elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkârları-

nın temsil ettikleri hikmet-i İlahiyenin muntazam 
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kanunları dairesinde haşr-i a'zam tarfet-ül aynda 

vücuda gelebilir. 

  Üçüncü Mes'ele: Ecsadın def'aten inşasının 

misali ise; bahar mevsiminde birkaç gün zarfında 

nev'-i beşerin umumundan bin derece ziyade olan 

umum ağaçların bütün yapraklarıyla beraber ev-

velki baharın aynı gibi birden mükemmel bir suret-

te inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri 

ve meyveleri ve yaprakları, geçmiş baharın mah-

sulâtı gibi, berk gibi bir sür'atle icadları; hem o 

baharın mebde'leri olan hadsiz tohumcukların, 

çekirdeklerin, köklerin, birden beraber intibahları 

ve inkişafları ve ihyaları; hem kemiklerden ibaret 

olarak ayakta duran emvat gibi bütün ağaçların 

cenazeleri bir emir ile def'aten "Ba'sü ba'de-l 

mevt" sırrına mazhariyetleri ve neşirleri; hem kü-

çücük hayvan taifelerinin hadsiz efradlarının gayet 

derecede san'atlı bir surette ihyaları; hem bilhâssa 

sinekler kabîlelerinin haşirleri ve bilhâssa daima 

yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize ab-

desti ve nezafeti ihtar eden ve yüzümüzü okşayan 

gözümüz önündeki kabîlenin bir senede 

neşrolan efradı, benî-âdemin Âdem zama-

nından beri gelen umum efradından fazla 

olduğu halde, her baharda sair kabîleler ile 

beraber birkaç gün zarfında inşaları ve ihya-

ları, haşirleri; elbette kıyamette ecsad-ı in-

saniyenin inşasına bir misal değil, belki bin-

ler misaldirler. 

 Evet, dünya dâr-ül hikmet ve âhiret dâr-ül kud-

ret olduğundan; dünyada Hakîm, Mürettib, Mü-

debbir, Mürebbi gibi çok isimlerin iktizasıyla, dün-
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yada icad-ı eşya bir derece tedricî ve zaman ile 

olması; hikmet-i Rabbaniyenin muktezasıyla ol-

muş. Âhirette ise, hikmetten ziyade kudret ve rah-

metin tezahürleri için maddeye ve müddete ve 

zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden 

eşya inşa ediliyor.  

Burada bir günde ve bir senede yapılan işler, 

âhirette bir anda ve bir lemhada inşasına işareten 

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan 

 ferman eder. Eğer 

haşrin gelmesini, gelecek baharın gelmesi gibi kat'î 

bir surette anlamak istersen; haşre dair Onuncu 

Söz ile Yirmidokuzuncu Söz'e dikkat ile bak, gör. 

Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz isen, gel par-

mağını gözüme sok. 

  Amma bir dördüncü mes'ele olan mevt-i 

dünya ve kıyamet kopması ise: Bir anda bir seyya-

re veya bir kuyruklu yıldızın emr-i Rabbanî ile kü-

remize, misafirhanemize çarpması; bu hanemizi 

harab edebilir. On senede yapılan bir saray, bir 

dakikada harab olması gibi... 

 Bu haşrin dört mes'elesinin icmali şimdilik ye-

ter. Yine sadedimize dönüyoruz. 

 Hem hiç mümkün müdür ki, kâinatın bütün 

hakikî ve âlî hakikatlarının belig tercümanı ve 

Hâlık-ı Kâinat'ın bütün kemalâtının mu'ciz lisanı ve 

bütün maksadlarının hârika mecmuası olan 

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan o Hâlık'ın kelâmı olma-

sın? Hâşâ, âyâtının esrarı adedince hâşâ!.. 



~ 56 ~ 

 Hem hiç mümkün müdür ki: Bir Sâni'-i 

Hakîm, bütün zîhayat, zîşuur masnu'larını birbiriyle 

konuştursun ve dillerinin binler çeşitleriyle birbiriy-

le söyleştirsin ve onların sözlerini ve seslerini bilsin 

ve işitsin ve ef'aliyle ve in'amıyla zahir bir surette 

cevab versin, fakat kendisi konuşmasın ve konu-

şamasın? Hiç kabil midir ve hiç ihtimali var mı?.. 

 Madem bilbedahe konuşur ve madem konuş-

masına karşı tam anlayışlı muhatab en başta in-

sandır. Elbette başta Kur'an olarak meşhur kütüb-ü 

mukaddese onun konuşmalarıdır. 

 Hem hiç mümkün müdür ki: Bir Sâni'-i 

Hakîm, kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve medh 

ü senasını ettirmek ve enva'-ı ihsanatıyla zîhayatları 

mesrur ve memnun etmekle minnettarlıklarını ve 

şükürlerini rububiyetine mühim bir medar yapmak 

için koca kâinatı enva'ıyla, erkânıyla, zîhayata mü-

sahhar bir hizmetkâr, bir mesken, bir meşher, bir 

ziyafetgâh yaptıktan sonra, zîhayatların çeşit çeşit, 

binlerce enva'larının nüshalarını o derece teksirini 

istiyor ki; kavak ve karaağaç gibi meyvesizlerin bir 

kısım yapraklarından her bir yaprağı, bir tabur 

sineklere yani havada zikreden zîhayatlara hem 

beşik, hem rahm-ı mader, hem erzaklarının mah-

zeni yaptığı halde; bu zînetli semavatı ve bu nurani 

yıldızları sahibsiz, hayatsız, ruhsuz, sekenesiz, boş, 

hâlî, faydasız yani melaikesiz, ruhanîsiz bıraksın? 

Hâşâ, melekler ve ruhanîler adedince hâşâ ve 

kellâ!.. 

 Hem hiç mümkün müdür ki: Bir Sâni'-i 

Hakîm-i Müdebbir, en ehemmiyetsiz bir nebatın, 

en küçük bir ağacın mebdelerini ve müntehalarını 
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kemal-i intizam içinde mukadderat-ı hayatiyesini 

çekirdeğinde ve meyvesinde kalem-i kader ile 

yazmakla beraber, koca baharı birtek ağaç gibi 

mukaddematını ve neticelerini kemal-i imtiyaz ve 

intizam ile yazsa ve en ehemmiyetsiz şeylere de 

lâkayd kalmazsa; fakat kâinatın neticesi ve arzın 

halifesi ve enva'-ı mahlukatın nâzırı ve zabiti olan 

insanın çok ehemmiyetli bulunan ef'alini ve ha-

rekâtını yazmasın, daire-i kaderine almasın, onlara 

lâkayd kalsın? Hâşâ, insanların mizana girecek 

olan amelleri adedince hâşâ ve kellâ!.. 

  Elhasıl: kâinat bütün hakaikıyla bağırarak 

diyor: 

 

Tevhidî bir münacat ve mukaddimesi 

 Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anh ve Kerre-

mallahü Vechehü, Kaside-i Celcelutiye'sinde kera-

metkârane Risale-i Nur'dan haber verdiği yerde 

Risale-i Nur'u Siracünnur ve Siracüssürc 

namlarıyla tesmiye ederek, Risale-i Nur'un üç 

ismine iki isim ilâve etmesi cihetiyle ve bu risalede 

Siracünnur namı tekrarı münasebetiyle, bu risa-

lenin âhirinde İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın en 

mühim bir münacatını iki derece tevsi' ederek 

onun ulvî lisanıyla ve dilimizi onun bir dili hesabıy-



~ 58 ~ 

la istimal edip, bu gelen münacatı dergâh-ı Vâhid-i 

Ehad'e takdim ederiz. 

Münacat 

  

* * *  
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Ya Rabbî ve ya Rabb-es Semavatı Ve-l 

Aradîn! Ya Hâlıkî ve ya Hâlık-ı Külli Şey! 

Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bü-

tün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudre-

tinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin 

ve rahmetinin hakkı için, nefsimi bana müsahhar 

eyle!  

Ve matlubumu bana müsahhar kıl! Kur'a-

na ve imana hizmet için, insanların kalble-

rini Risale-i Nur'a müsahhar yap!  

Ve bana ve ihvanıma, iman-ı kâmil ve hüsn-ü 

hâtime ver.  

Hazret-i Musa Aleyhisselâm'a denizi ve 

Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm'a ateşi ve 

Hazret-i Davud Aleyhisselâm'a dağı, demiri 

ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'a cinni 

ve insi ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a Şems ve Kamer'i teshir ettiğin 

gibi, Risale-i Nur'a kalbleri ve akılları mü-

sahhar kıl!..  

Ve beni ve Risale-i Nur talebelerini, nefis ve 

şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve Cehen-

nem ateşinden muhafaza eyle ve Cennet-ül Fir-

devs'te mes'ud kıl! Âmîn, âmîn, âmîn!.. 

  

 1 

* * *  

                                                 
1
 Şualar ( 58 ) 



~ 60 ~ 

"Yâ İlahenâ! Rabbimiz sensin! Çünki biz abdiz. 

Nefsimizin terbiyesinden âciziz. Demek bizi terbiye 

eden sensin!..  

Hem sensin Hâlık! Çünki biz mahlukuz, yapılı-

yoruz.  

Hem Rezzak sensin! Çünki biz rızka muhtacız, 

elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı ve-

ren sensin.  

Hem sensin Mâlik! Çünki biz memluküz. Bizden 

başkası bizde tasarruf ediyor. Demek mâlikimiz sen-

sin.  

Hem sen Aziz'sin, izzet ve azamet sahibisin! Biz 

zilletimize bakıyoruz, üstümüzde bir izzet cilveleri var.  

Demek senin izzetinin âyinesiyiz.  

Hem sensin Ganiyy-i Mutlak! Çünki biz fakiriz. 

Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek 

gani sensin, veren sensin.  

Hem sen Hayy-ı Bâki'sin! Çünki biz ölüyoruz. 

Ölmemizde ve dirilmemizde, bir daimî hayat verici 

cilvesini görüyoruz.  

Hem sen Bâki'sin! Çünki biz, fena ve zevalimizde 

senin devam ve bekanı görüyoruz.  

Hem cevab veren, atiyye veren sensin! Çünki 

biz umum mevcudat, kalî ve hâlî dillerimizle daimî 

bağırıp istiyoruz, niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız 

yerlerine geliyor, maksudlarımız veriliyor.  

Demek bize cevab veren sensin. Ve hâkeza..." 
2
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