
24.Mektub
Tılsım-ı Kainat



Bazı Sorular

1. Tılsım-ı Kainat ve Muamma-ı Hilkat nedir?

2. “İlle-i Gaye” ile “Dai ve Muktazi” ne demektir?
3. Şuunat-ı Mukaddese nedir? Yaratılışla ilişkisi nedir?
4. Mevcudat devamlı bir surette neden değişiyor yenileniyor? Bu şekilde 

faaliyet ve değişimin Allaha bakan yönü nedir?
5. Sonsuz şekilde farklı kayıtlar yapılıyor bunun sebebi nedir ne işe 

yarayacak? 
6. Ahiret hayatının, Cennet hayatının insana bakan ve Zat-ı İlahiye 

bakan gayesi nedir? 

7. Yaratılışın hikmeti kıyametle son mu bulacak? ahirette ne suretle bu 
hikmet işleyecek?

8. Bu kainat fabrikasından çıkan netice, ürün nedir?



YİRMİDÖRDÜNCÜ MEKTUB HAKKINDA

Hem bütün ukûlü hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırr-ı hilkat-ı âlem ve tılsım-ı kâinat denilen ve Kur'an-ı 
Azîmüşşan'ın i'cazıyla keşfedilen 

o tılsım-ı müşkil-küşa ve 
o muamma-yı hayret-nüma, 

1. Yirmidördüncü Mektub ve 
2. Yirmidokuzuncu Söz'ün âhirindeki remizli nüktede ve 
3. Otuzuncu Söz'ün tahavvülât-ı zerratın altı aded hikmetinde keşfedilmiştir. 

Kâinattaki faaliyet-i hayret-nümanın tılsımını ve 
hilkat-i kâinatın ve akibetinin muammasını ve 
tahavvülât-ı zerrattaki harekâtın sırr-ı hikmetini 

keşf ve beyan etmişlerdir, meydandadır, bakılabilir.
Mektubat ( 372 - 373 )

Hem bilfiil gösterdim ki: İslâmiyetin esasları o kadar derindir ki; felsefenin en derin esasları onlara yetişmez, belki sathî kalır. Otuzuncu Söz, 
Yirmidördüncü Mektub, Yirmidokuzuncu Söz bu hakikatı bürhanlarıyla isbat ederek göstermiştir. 

Mektubat ( 442 )

Tılsım-ı kâinatın üç muamma-yı mühimmesinden birisinin halline muhtasar bir işarettir ki: O muammalardan birisi Yirmidokuzuncu Söz'de, 
ikincisi Otuzuncu Söz'de, bu üçüncüsü ise Yirmidördüncü Mektub’da Kur'an-ı Hakîm'in sırrıyla tamamıyla keşfedilmiş ve o muamma 
açılmıştır.

Mektubat ( 493 ) 

Bir zaman sonra, lillahilhamd Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın feyzi ile, sırr-ı kayyumiyet noktasında azîm hadsiz bir hikmet, bir gaye göründü. Ve 
onun ile "tılsım-ı kâinat" ve "muamma-yı hilkat" tabir edilen bir sırr-ı İlahî anlaşıldı. (Yirmidördüncü Mektub’da tafsilen beyan edildiğinden, 
burada yalnız icmalen iki-üç noktasını Üçüncü Şua'da zikredeceğiz.)

Lem'alar ( 346 ) 

Bu defa Yirmidördüncü Mektub'u çok kıymetli, çok ince, çok derin ayn-ı hakikat gördüm.
Emirdağ Lahikası-2 ( 58 ) 

Hem hakaik-i imaniyenin en son ve en müşkil ve en derin ve bütün filozofları, hattâ hükema-i İslâmiyeyi dahi hayrette bırakan çok mühim 
muammaları halleden Yirmidördüncü Mektub, (Mehmet Feyzi)

Emirdağ Lahikası-2 ( 149 )



Şu Kainatın tahavvülatındaki 
maksad ve gaye ne olduğu…

Sırr-ı Kainat

Mevcudatın “Nereden? Nereye? 
Necisin?” üç suali müşkili…

Sırr-ı Hilkati alem

Sırr-ı İlahi

24. Mektub 29.Söz

30.Söz 1.Maksad30.Söz 2.Maksad

Muamma-yı HilkatTılsım-ı Kainat



Yirmidördüncü Mektub

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَِّحيمِ
 يَفَْعُل اهللُّٰ َما يََشاُء َو يَْحُكُم َما يُِريُد

Allah dilediğini yapar ve dilediği gibi hükmeder 14:27, 5:1

 Sual: Eazım-ı Esma-i İlahiyeden olan Rahîm ve Hakîm ve Vedud'un iktiza ettikleri şefkatperverane terbiye ve maslahatkârane 
tedbir ve muhabbetdarane taltif, nasıl ve ne suretle, müdhiş ve muvahhiş olan mevt ve adem ile, zeval ve firak ile, musibet ve meşakkat 
ile tevfik edilebilir? 

Haydi insan saadet-i ebediyeye gittiği için, mevt yolunda geçtiğini hoş görelim; fakat bu nazik ve nazenin ve zîhayat olan eşcar ve 
nebatat enva'ları ve çiçekleri ve vücuda lâyık ve hayata âşık ve bekaya müştak olan hayvanat taifelerini, 
• mütemadiyen hiçbirini bırakmayarak ifnalarında ve 
• gayet sür'atle onlara göz açtırmayarak i'damlarında ve 
• onlara nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında ve 
• hiçbirini rahatta bırakmayarak musibetlerle tağyirlerinde ve 
• hiçbirini müstesna etmeyerek öldürmelerinde ve 
• hiçbiri durmayarak zevallerinde ve 
• hiçbiri memnun olmayarak firaklarında 

hangi şefkat ve merhamet var, 
hangi hikmet ve maslahat bulunur, 
hangi lütuf ve merhamet yerleşebilir?

 Elcevab: 
Dâî ve muktezîyi gösteren beş remiz ile ve 
gayeleri ve faideleri gösteren beş işaretle 

 şu suali halleden 
çok geniş ve 
çok derin ve 
çok yüksek olan hakikat-ı uzmaya uzaktan uzağa baktırmağa çalışacağız.

Mektubat ( 284 )



24.Mektub

Birinci Makam İkinci Makam(Dai ve Muktazi) (Gaye ve Faideler)

Birinci Remiz

İkinci Remiz

Üçüncü Remiz

Dördüncü Remiz

Beşinci Remiz:

Birinci Nükte

İkinci Nükte

Birinci İşaret

İkinci İşaret

Üçüncü İşaret

Dördüncü İşaret

Beşinci İşaret

Mukaddime:

Birinci Mebhas

İkinci Mebhas

Hiçbir şey ve hiçbir zîhayat, ona karşı hak dava edemeyeceği

Eşyadaki cemal ve kemal; esma-i İlahiyeye aittir


Kâfi gelmeyen masnuatın büyük gayeleri ve şuuanat


Cemal ve Kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca esmanın tezahürü


Vücud-u Vâcib'e nisbet ile bir an vücud


Dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü var.


Sözlerdeki ekser temsiller; birer bürhan-ı yakînî, birer hüccet-i katıa hükmünde

Herbir mevcudun üç kısım gaye ve hikmeti olduğu

Hüviyet suret ve manalar kaydediliyor

Hakaik-i GaybiyeSergüzeşt-i Hayatiye

Semerat-ı UhreviyeMenazır-ı Sermediye

TesbihatEsmanın Mukteziyatı

Şuunat-ı Sübhaniye Meşahid-i İlmiye

(Ruhaniyata Mütaalagah)



Maslahat

Semere

Fâide

Muhabbet

İştiyak

Lezzet

VAZİFE

Dai ve Muktazi İlle-i Gaye
(Sonuca bakan sebeb)(Sevkeden sebeb)

Hararetle o vazifeyi yaptırıyor Vazifeye terettüp eden 

 Nasılki bir şahıs, bir vazife-i fıtriyeyi veyahut bir vazife-i içtimaiyeyi yapsa ve o vazife için hararetli bir surette çalışsa; 
elbette ona dikkat eden anlar ki, o vazifeyi ona gördüren iki şeydir:

iştihadan gelen bir lezzet, bir 
iştiyaktır ki, onu yemeğe 

sevkeder. 

Evvel

Rahmet

yemeğin neticesi, vücudu 
beslemektir; hayatı idame 

etmektir.

Âhir

Vücud

Meselâ: Yemek 
yemek,

18.MEKTUB ÜÇÜNCÜ MESELE



İKİNCİ REMİZ: …
Bir zaman, hikmet-i beşeriyenin, masnuatın gayelerine dair gösterdiği faideler, nazarımda çok ehemmiyetsiz göründü. Ve ondan bildim ki, o 
hikmet abesiyete gider. Onun için, feylesofların ileri gidenleri, ya 
• tabiat dalâletine düşer veya 
• sofestaî olur veya 
• ihtiyar ve ilm-i Sânii inkâr eder veya 
• Hâlıka “mucib-i bizzat” der.
İşte, o zaman, rahmet-i İlâhiye Hakîm ismini imdadıma gönderdi; bana da masnuatın büyük gayelerini gösterdi. 

1.Yani, herbir masnu öyle bir mektub-u Rabbânîdir ki, umum zîşuur onu mütalâa eder.
Şu gaye bir sene bana kâfi geldi. Sonra san’attaki harikalar inkişaf etti; o gaye kâfi gelmemeye başladı. Daha çok büyük diğer bir gaye 
gösterildi. 
2.Yani, herbir masnuun en mühim gayeleri Sâniine bakar; Onun kemâlât-ı san’atını ve nukuş‑u esmâsını ve murassaât-ı hikmetini ve 
hedâyâ-yı rahmetini Onun nazarına arz etmek ve cemâl ve kemâline bir âyine olmaktır, bildim.

(Şu mevcudatın âlî bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Zira onlar, mektubat-ı Rabbaniye ve meraya-yı Sübhaniye ve memurîn-i 
İlahiyedirler. S:320)

Şu gaye hayli zaman bana kâfi geldi. Sonra, san’at ve icad-ı eşyadaki hayret-engiz faaliyet içinde, gayet derecede sür’atli tağyir ve tebdildeki 
mu’cizât-ı kudret ve şuûnât-ı rububiyet göründü. O vakit bu gaye dahi kâfi gelmemeye başladı. 
Belki şu gaye kadar büyük bir muktazî ve dâi dahi lâzımdır, bildim. 

3.İşte, o vakit, şu İkinci Remizdeki muktazîler ve gelecek işaretlerdeki gayeler gösterildi. 

Ve yakînen bana bildirildi ki, kâinattaki kudretin faaliyeti ve seyr ü seyelân-ı eşya o kadar mânidardır ki, o faaliyetle Sâni-i Hakîm 
envâ-ı kâinatı konuşturuyor. Güya göklerin ve zeminin müteharrik mevcutları ve hareketleri, onların o konuşmalarındaki kelimelerdir; ve 
taharrük ise, bir tekellümdür. Demek, faaliyetten gelen harekât ve zevâl, bir tekellümât-ı tesbihiyedir. Ve kâinattaki faaliyet dahi, kâinatın ve 
envâının sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır



On Sekizinci Mektubun âhirki meselesinin âhirinde denildiği gibi, Hâlık-ı Zülcelâl, hayretnümâ, dehşet-engiz bir surette bir faaliyet-i 
rububiyetiyle mevcudatı mütemadiyen tebdil ve tecdid ettiğinin bir hikmeti budur:

1. Nasıl ki mahlûkatta faaliyet ve hareket
bir iştiha, 
bir iştiyak, 
bir lezzetten, 
bir muhabbetten 

ileri geliyor. 
Hattâ denilebilir ki, herbir faaliyette bir lezzet nev’i vardır; belki herbir faaliyet bir çeşit lezzettir. Ve lezzet dahi bir kemâle müteveccihtir; belki 
bir nevi kemâldir. Madem faaliyet bir kemâl, bir lezzet, bir cemâle işaret eder. 
Ve madem kemâl-i mutlak ve Kâmil-i Zülcelâl olan Vâcibü’l-Vücud, zât ve sıfât ve ef’âlinde bütün envâ-ı kemâlâta câmidir. 

Elbette, o Zât-ı Vâcibü’l-Vücudun 
vücub-u vücuduna ve kudsiyetine lâyık bir tarzda ve 
istiğnâ-yı zâtîsine ve gınâ-yı mutlakına muvafık bir surette ve 
kemâl-i mutlakına ve tenezzüh-ü zâtîsine münasip bir şekilde, 

hadsiz bir şefkat-i mukaddese ve 
nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehesi vardır.

Elbette o şefkat-i mukaddeseden ve o muhabbet-i münezzeheden gelen 
hadsiz bir şevk-i mukaddes vardır.

Ve o şevk-i mukaddesten gelen 
hadsiz bir sürur-u mukaddes vardır.
Ve o sürur-u mukaddesten gelen, tabiri caizse, 
hadsiz bir lezzet-i mukaddese vardır.

Ve elbette o lezzet-i mukaddese ile beraber, hadsiz Onun merhameti cihetiyle, faaliyet-i kudreti içinde, mahlûkatının istidatları kuvveden fiile 
çıkmasından ve tekemmül etmesinden neş’et eden, o mahlûkatın memnuniyetlerinden ve kemâllerinden gelen, Zât-ı Rahmân ve Rahîme 
ait, tabiri caizse, 

hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes vardır ki, 
hadsiz bir surette, hadsiz bir FAALİYETİ İKTİZA EDİYOR.

Ve o hadsiz faaliyet dahi, hadsiz bir tebdil ve tağyir ve tahvil ve tahribi dahi iktiza ediyor. Ve o hadsiz tağyir ve tebdil dahi mevt ve ademi, 
zevâl ve firakı iktiza ediyor.



Kemâl-i mutlak ve Kâmil-i Zülcelâl olan

Zat-ı Vâcibü’l-Vücud

şefkat-i mukaddese ve muhabbet-i münezzehe

şevk-i mukaddes

sürur-u mukaddes

lezzet-i mukaddese

gelen

gelen

gelen

faaliyet-i kudret

istidatları 
• kuvveden fiile çıkmasından ve 
• tekemmül etmesinden

beraber

memnuniyet-i mukaddese ve iftihar-i mukaddes

memnuniyet ve kemâllerinden
gelen

m
ah

lu
ka

tın
ın

içinde

hadsiz bir surette, hadsiz bir faaliyet 

merhameti cihetiyle

iktiza

Mektub-u Rabbânî

Zîşuur 

Masnu

mütalaa

1. İlle-i Gaye 2. İlle-i Gaye 3a. Dai ve Muktazi

Cemal ve Kemaline 
Ayine

Masnu

Sani

nazar

1.Kemâlât-ı San’atını ve 
2.Nukuş‑u Esmâsını ve 
3.Murassaât-ı Hikmetini ve 
4.Hedâyâ-yı Rahmetini

3b. İlle-i Gaye

Birinci İşaret
• İfade ettiği manalar
• Hüviyet-i misaliyesi 

ve sureti, mahiyeti
İkinci İşaret
• Hakaik-i Gaybiye
• Sergüzeşt-i Hayatiye

Üçüncü İşaret
• Semerat-ı Uhreviye
• Menazır-ı Sermediye

Dördüncü İşaret
• Vücud-u Bakiyeye tevdi

Tesbihat
Mukteziyat

Beşinci İşaret
• Şuunat-ı Sübhaniye
• Meşahid-i İlmiye

(Ruhaniyata Mütaalagah)

Hâlık-ı Zülcelâl, Hayretnümâ, Dehşet-Engiz bir Surette bir Faaliyet-i Rububiyetiyle  
Mevcudatı Mütemadiyen Neden Tebdil ve Tecdid ediyor?

24.MEKTUB İKİNCİ REMİZ

İkinci Makam-İkinci Mebhas

neşet eden

(Zât-ı Rahmân ve Rahîm)



ZAT

ESMA Eşya

ŞUUR

Cilve

Mana
Mektub

Ayine
Teveccüh

Taleb

Tecelli

Tezahür

Görmek

Göstermek

Küllîleşiyor

şefkat-i mukaddese ve  
muhabbet-i münezzehe

şevk-i mukaddes
sürur-u mukaddes

lezzet-i mukaddese

gelen

gelen

gelen

Hareketli 
Eşya

mahlukatının istidatları  
• kuvveden fiile çıkmasından ve  
• tekemmül etmesinden

memnuniyet-i mukaddese

mahlukatının  
memnuniyet ve kemâllerinden

3.Dâi 3.Muktazi

Hareket ve Tebeddülat

Nazar

Mü
tal

aa

Zat-ı Vacib-ül Vücud Zat-ı Rahman-ı Rahim

24.MEKTUB İKİNCİ REMİZ

iftihar-i mukaddes

Tekellümat-ı tesbihiye 
 ve sessiz konuşma

Memur

Cemal ve Kemaline

1.İlle-i Gaye

2.İlle-i Gaye 3.Muktazi

Vazife



Temsilat
Şuunat-ı rububiyeti rasad etmek için; birer sönük, küçük dûrbîn nev’indendir… 

Şuunat-ı rububiyetin hakikatını tutamaz, ihata edemez, mikyas olamaz fakat baktırabilir.

Lezzet ve sürur ve memnuniyetin bizce malûm manaları, şuunat-ı mukaddeseyi ifade 
edemiyor; fakat birer ünvan-ı mülahazadır, birer mirsad-ı tefekkürdür. 

Muhit, azîm bir kanun-u rububiyetin küçük bir misalde ucunu göstermekle, rububiyetin 
şuunatında o kanunun hakikatını isbat ediyor. 

Ekser Sözlerde ekser temsilât, böyle kanunların uçlarını birer cüz'î misal ile göstermekle; 
müddeada, aynı kanunun vücuduna işaret eder. 

Madem temsil ile kanunun tahakkuku gösteriliyor, bürhan-ı mantıkî gibi yakînî bir surette 
müddeayı isbat eder. 

Sözlerdeki ekser temsiller; birer bürhan-ı yakînî, birer hüccet-i katıa hükmündedir.

MUKADDEME BİRİNCİ MEBHAS

İKİNCİ MAKAM



Gaye ve Hikmetleri

Zişuurlara bakar

Esmasının nakışlarını gösterir.

Sania bakar Nefsine Hayatına Bekasına

Mektubat ve kelimattır. İnsanın menfaatine..

Meyve ve Çiçek

MUKADDEME İKİNCİ MEBHAS

Bir ağacın ne kadar meyveleri ve çiçekleri vardır; her bir meyvenin, herbir çiçeğin o kadar 
gayeleri, hikmetleri vardır. Ve o hikmetler üç kısımdır. 



İşte bu beş fıkrada, gelecekte bahsedeceğimiz işaratın esasatı var. 

Evet herbir mevcud (hususan zîhayat olanların) beş tabaka ayrı ayrı hikmetleri ve 
gayeleri var. 

Nasılki meyvedar bir ağaç, birbirinin üstündeki dalları semere verir; öyle de: 

Herbir zîhayatın, beş tabaka muhtelif gayeleri bulunur ve hikmetleri var.

Ey insan-ı fâni! Senin cüz'î bir çekirdek hükmündeki kendi hakikatını, meyvedar bir 
şecere-i bâkiyeye inkılab etmesini ve beş işarette gösterilen on tabaka meyvelerini 
ve on nevi gayelerini elde etmesini istersen, hakikî imanı elde et. 

Yoksa bütün onlardan mahrum kalmakla beraber, o çekirdek içinde sıkışıp 
çürüyeceksin.



BİRİNCİ İŞARET

فََاَوَّالً: ِبتَبَدُِّل التََّعيُّنَاِت ااْلِْعِتبَاِريَِّة َمعَ ِاْسِتْحفَاِظ امْلََعاِنى اْلَجِميَلِة َواْلُهِويَّاِت امْلِثَالِيَِّة
fıkrası ifade ediyor ki: 
Bir mevcut, vücuttan gittikten sonra, zâhiren kendisi ademe, fenâya gider; 
• fakat ifade ettiği mânâlar bâki kalır, mahfuz olur. 
• Hüviyet-i misaliyesi ve sureti ve mahiyeti dahi âlem-i misalde ve âlem-i misalin nümuneleri olan 

elvâh-ı mahfuzada ve elvâh-ı mahfuzanın nümuneleri olan kuvve-i hafızalarda kalır. 
Demek, bir vücud-u sûrî kaybeder, yüzer vücud-u mânevî ve ilmî kazanır.

Meselâ, nasıl ki bir sahifenin tab’ına medar olan matbaa hurufatına bir vaziyet ve bir tertip verilir ve bir 
sahifenin tab’ına medar olur; ve o sahife ise, 

suretini ve hüviyetini, basılan müteaddit yapraklara verip ve 
mânâlarını çok akıllara neşrettikten sonra, 

o matbaa hurufatının vaziyeti ve tertibi de değiştirilir. Çünkü daha ona lüzum kalmadı; hem başka 
sahifelerin tab’ı lâzım geliyor. 

İşte, aynen bunun gibi, şu mevcudat-ı arziye, hususan nebâtiye, kalem-i kader-i İlâhî onlara bir tertip, bir 
vaziyet verir; bahar sahifesinde kudret onları icad eder; ve 
güzel mânâlarını ifade ederek, 
suretleri ve hüviyetleri âlem-i misal gibi âlem-i gaybın defterine geçtikleri için, 

hikmet iktiza ediyor ki, o vaziyet değişsin, tâ yeni gelecek diğer bahar sahifesi yazılsın, onlar dahi 
mânâlarını ifade etsinler.



Birinci İşaret

Matbaa Harfleri Sahife tab
Suret ve Hüviyetini

Manalarını

Yapraklara

Akıllara

Mevcudat-ı Arziye 
Nebatiye

Bahar 
Sahifesi

Suret ve Hüviyetini

Manalarını

Alem-i misal gibi âlem-i 
gaybın defterine

Kuvve-i Hafızalar

Bir vücud-u sûrî kaybeder, yüzer vücud-u mânevî ve ilmî kazanır.

Manalarını çok akıllara neşreder.Zişuurlara

Nefsi Hayatı Bekasına



Hüviyet ve Suret Mahiyet-i MaddiyeMahiyet-i Maneviye

Kuvve-i Hafıza Tohum-ÇekirdekAkıl-Ruha

Etvar-ı Hayat

Levh-i Misali

Mana

Daire-i Ervah

Elvah-ı Mahfuza



İKİNCİ İŞARET
َوثَاِنيًا: َمعَ ِانْتَاجِ اْلَحَقاِۤئِق اْلَغيِْبيَِّة َوالنُُّسوجِ اللَّْوِحيَِّة

Bu fıkra işaret eder ki:
Herbir şey, cüz’î olsun, küllî olsun, vücuttan gittikten sonra—hususan zîhayat olsa—

 çok hakaik-i gaybiye netice vermekle beraber, 
 âlem-i misalin defterlerinde olan levh-i misâlî üstünde etvâr-ı hayatı adedince suretleri bırakıp, o 
suretlerden mânidar olan ve mukadderât-ı hayatiye denilen sergüzeşt-i hayatiyeleri yazılır ve 
ruhaniyata bir mütalâagâh olur.

Nasıl ki, meselâ bir çiçek vücuttan gider; fakat 
• yüzer tohumcuklarını ve tohumcuklarda mahiyetini vücutta bırakmakla beraber, 
• küçük elvâh-ı mahfuzada ve elvâh-ı mahfuzanın küçük nümuneleri olan hafızalarda binler suretini 

bırakıp, 
• zîşuurlara etvâr-ı hayatıyla ifade ettiği tesbihât-ı Rabbâniye ve nukuş-u esmâiyeyi okutturur, sonra 

gider. 

Öyle de, yeryüzünün saksısında güzel masnuatla münakkaş olan bahar mevsimi, bir çiçektir. Zâhiren zevâl 
bulur, ademe gider. Fakat 

• onun tohumları adedince ifade ettikleri hakaik-i gaybiye ve 
• çiçekleri adedince neşrettiği hüviyet-i misaliye ve 
• mevcudatı adedince gösterdikleri hikmet-i Rabbâniyeyi 

kendine bedel olarak vücutta bırakıp sonra bizden saklanır. Hem o giden baharın arkadaşları olan sair 
baharlara yer boşaltır-tâ onlar gelip vazife görsünler. Demek o bahar zâhirî bir vücudu çıkarır, mânen bin 
vücut giyer.



İkinci İşaret

Çiçek
Mahiyetini

Suretini

Tohumlarda

Hafızalarda

Bahar

Hakaik-i Gaybiye

Hikmet-i Rabbaniye

O suretlerden mânidar olan ve mukadderât-ı hayatiye denilen 
sergüzeşt-i hayatiyeleri yazılır ve ruhaniyata bir mütalâagâh olur.

Etvâr-ı hayatıyla ifade ettiği tesbihât-ı Rabbâniye ve nukuş-u 
esmâiyeyi okutturur,

Hüviyet-i Misaliye

Tohumları adedince

Çiçekleri adedince

Mevcudatı adedince

Sergüzeşt-i Hayatiye

Zişuurlara

Nefsi Hayatı Bekasına

Hakikatını Zişuurlara Tesbihat-ı Rabbaniye
Nukuş-u Esmaiye



ÜÇÜNCÜ İŞARET
رَْمِديَِّة َوثَالِثًا: َمعَ نَْشِر الثََّمرَاِت ااْلُْخَرِويَِّة َوامْلَنَاِظِر السَّ

fıkrası ifade ediyor ki:
Dünya bir destgâh ve bir mezraadır; âhiret pazarına münasip olan mahsulâtı yetiştirir. Çok Sözlerde ispat etmişiz: Nasıl ki cin ve insin amelleri âhiret 
pazarına gönderiliyor. 
Öyle de, dünyanın sair mevcudatı dahi, âhiret hesabına 

• çok vazifeler görüyorlar ve 
• çok mahsulât yetiştiriyorlar. 

Belki küre-i arz onlar için geziyor. Belki denilebilir ki, onun içindir. Bu sefine-i Rabbâniye, yirmi dört bin senelik bir mesafeyi bir senede geçip meydan-ı haşrin 
etrafında dönüyor.
Meselâ, ehl-i Cennet elbette arzu ederler ki, dünya maceralarını tahattur etsinler ve birbirine nakletsinler. Belki o maceraların levhalarını ve misallerini 
görmeyi çok merak ederler. Elbette, sinema perdelerinde görmek gibi, o levhaları, o vak’aları müşahede etseler, çok mütelezziz olurlar. 
Madem öyledir; herhalde, dâr-ı lezzet ve menzil-i saadet olan dâr-ı Cennette,  َعٰلى ُسُرٍر ُمتََقاِبلنَِي  (“Karşılıklı tahtlarda.” Hicr Sûresi, 15:47.) işaretiyle, 
sermedî manzaralarda, 

dünyevî maceraların muhaveresi ve 
dünyevî hâdisâtın manzaraları 

Cennette bulunacaktır.
İşte bu güzel mevcudatın bir an görünmesiyle kaybolması ve birbiri arkasından gelip geçmesi, menâzır-ı sermediyeyi teşkil etmek için bir fabrika 
destgâhları hükmünde görünüyor. 
Meselâ, nasıl ki ehl-i medeniyet fâni vaziyetlere 

bir nevi bekà vermek ve 
ehl-i istikbale yadigâr bırakmak için, 

güzel veya garip vaziyetlerin suretlerini alıp sinema perdeleriyle istikbale hediye ediyor; zaman-ı maziyi zaman-ı halde ve istikbalde gösteriyor ve derc 
ediyorlar. 
Aynen öyle de, şu mevcudat-ı bahariye ve dünyeviyede kısa bir hayat geçirdikten sonra, onların Sâni-i Hakîmi, 
• âlem-i bekàya ait gayelerini o âleme kaydetmekle beraber, 
• âlem‑i ebedîde, sermedî manzaralarda onların etvâr-ı hayatlarında gördükleri 

✦ vezâif-i hayatiyeyi ve 
✦ mu’cizât-ı Sübhâniyeyi 

menâzır-ı sermediyede kaydetmek, 
mukteza-yı ism-i Hakîm ve Rahîm ve Vedûddur.



Üçüncü İşaret

Fani vaziyetler Suretler Sinema Perdeleri

Mevcudat-ı bahariye 
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Menazir-i  Sermediyeye
 kayıt

Mevcudat menazır-ı sermediyede kayıt edilerek beka kazanır

Ehl-i Cennet menazır-ı sermedideki vakaları müşahede ederler

İstikbale hediye

Bir nevi beka

Vezâif-i hayatiye

Mucizat-ı Sübhaniye

Zişuurlara

Nefsi Hayatı Bekasına



DÖRDÜNCÜ İŞARET
بَّاِنيَِّة َوِاظَْهاِر امْلُْقتََضيَاِت ااْلَْسَماِۤئيَِّة َورَاِبًعا: َمعَ ِاْعالَِن التَّْسِبيَحاِت الرَّ
fıkrası ifade ediyor ki:

• Mevcudat, etvâr-ı hayatıyla, müteaddit envâ-ı tesbihat-ı Rabbâniyeyi yapıyor. 
• Hem esmâ-i İlâhiyenin iktiza ve istilzam ettikleri hâlâtı gösteriyor ki: 

Meselâ Rahîm ismi şefkat etmek ister, Rezzâk ismi rızık vermek iktiza eder, Lâtîf ismi lütfetmek istilzam eder. Ve hâkezâ, bütün 
esmânın birer birer muktezası vardır. 
İşte, herbir zîhayat, hayatıyla ve vücuduyla 
• o esmânın muktezasını göstermekle beraber, 
• cihazatı adedince Sâni-i Hakîme tesbihat yapıyorlar.

Meselâ, nasıl ki bir insan güzel meyveler yer. O meyveler midesinde dağılır, erir, zâhiren mahvolur. Fakat ağzından, midesinden 
başka 

bütün hüceyrât-ı bedeniyede faaliyetkârâne bir lezzet, bir zevk vermekle beraber, 
aktâr-ı bedendeki vücudu ve hayatı beslemek ve idame-i hayat etmek gibi 

pek çok hikmetlerin vücuduna medar oluyor. 
O taam kendisi de, vücud-u nebâtîden hayat-ı insaniye tabakasına çıkıyor, terakki ediyor. 

Aynen öyle de, şu mevcudat zevâl perdesinde saklandıkları vakit, onların yerinde herbirisinin 
• pek çok tesbihatı bâki kalmakla beraber, 
• pek çok esmâ-i İlâhiyenin de nukuşlarını ve mukteziyâtını o esmânın ellerine bırakır, yani bir vücud-u bâkiyeye tevdi ederler, 

öyle giderler.

Acaba fâni ve muvakkat bir vücudun gitmesiyle, onun yerine bir nevi bekàya mazhar binler vücut kalsa, denilir mi ki “Ona yazık 
oldu” veyahut “Abes oldu” veyahut “Şu sevimli mahlûk neden gitti” şekvâ edilebilir mi? Belki onun hakkındaki rahmet, hikmet, 
muhabbet öyle iktiza ediyorlar ve öyle olmak gerektir. Yoksa, bir tek zarar gelmemek için, binler menfaati terk etmek lâzım gelir ki, 
o halde binler zarar olur.
Demek Rahîm, Hakîm ve Vedûd isimleri, zevâle ve firaka muarız değiller; belki istilzam edip iktiza ediyorlar.



Dördüncü İşaret

Mevcudat
Onların yerinde herbirinin tesbihatı baki kalır

Esmâ-i İlâhiyenin nukuşlarını ve mukteziyâtını o esmânın 
ellerine bırakır, yani bir vücud-u bâkiyeye tevdi eder

Meyve
Lezzet ve Zevk

Vücud-u nebâtîden hayat-ı insaniye tabakasına çıkıyor, 
terakki ediyor.

Vücudu ve Hayatı beslemek, idame-i hayat etmek

Mevcudat zevâl perdesinde saklandıkları vakit herbirinin pek 
çok tesbihatı baki kalır. Vücudu bekaya mazhar olup tesbihat 
haline terakki eder.

Mevcudat Sania bakan yüzde Esmanın iktiza ve istilzam ettikleri 
hâlâtın devamını sağlar.

Nefsi Hayatı Bekasına

Sania



BEŞİNCİ İŞARET
بَْحاِنيَِّة َوامْلََشاِهِد اْلِعْلِميَِّة ؤُنَاِت السُّ َوَخاِمًسا: لِظُُهوِر الشُّ

fıkrası ifade ediyor ki:
Mevcudat, hususan zîhayat olanlar, vücud-u surîden gittikten sonra, bâki çok şeyleri bırakırlar, öyle giderler.
İkinci Remizde beyan edildiği gibi, Zât-ı Vâcibü’l-Vücudun kudsiyet ve istiğnâ-yı kemâline muvafık bir tarzda ve ona lâyık bir surette, 
• hadsiz bir muhabbet, 
• nihayetsiz bir şefkat, 
• gayetsiz bir iftihar, 
• tabiri caizse, mukaddes, hadsiz bir memnuniyet, 
• bir sevinç
•—tabirde hata olmasın—hadsiz bir lezzet-i mukaddese,
• bir ferah-ı münezzeh, 

şuûnât-ı rububiyetinde bulunur ki, onların âsârı bilmüşahede görünüyor. 

İşte o şuûnat iktiza ettikleri hayretnümâ faaliyet içinde, mevcudat, tebdil ve tağyirle, zevâl ve fenâ içinde sür’atle sevk ediliyor, mütemadiyen âlem-i 
şehadetten âlem-i gayba gönderiliyor. Ve o şuûnâtın cilveleri altında, mahlûkat, daimî bir seyr ü seyelân, bir hareket ve cevelân içinde çalkanmakta ve ehl-i 
gafletin kulaklarına vâveylâ-yı firak ve zevâli ve ehl-i hidayetin sem’ine velvele-i zikir ve tesbihi dağıtmaktadırlar.

Bu sırra binaen, herbir mevcut, Vâcibü’l-Vücudun bâki şuûnâtının tezahürüne —> bâki birer medar olacak mânâları, keyfiyetleri, hâletleri vücutta 
bırakıp öyle gidiyorlar. 

Hem o mevcut, bütün müddet-i hayatında geçirdiği etvar ve ahvâli, ilm-i ezelînin ünvanları olan İmam-ı Mübîn, Kitab-ı Mübîn, Levh-i Mahfuz gibi vücud-u ilmî 
dairelerinde vücud-u haricîsini temsil eden mufassal bir vücut dahi bırakıp öyle giderler. Demek, her fâni, bir vücudu terk eder, binler bâki vücutları 
kazanır, kazandırır.

Meselâ, nasıl ki harikulâde bir fabrika makinesine âdi bazı maddeler atılır; içinde yanarlar, zâhiren mahvolur, fakat 
o fabrikanın imbiklerinde çok kıymettar kimya maddeleri ve edviyeler teressüp eder. 
Hem onun kuvvetiyle ve buharıyla o fabrikanın çarkları döner; 

bir taraftan kumaşları dokumasına, 
bir kısmı kitap tab’ına, 
bir kısmı da şeker gibi başka kıymettar şeyleri imal etmesine 

medar oluyor, ve hâkezâ... 
Demek, o âdi maddelerin yanmasıyla ve zâhiren mahvolmasıyla binler şeyler vücut buluyor. Demek, âdi bir vücut gider, âli çok vücutları irsiyet bırakır. 
İşte, şu halde, o âdi maddeye “Yazık oldu” denilir mi? “Fabrika sahibi neden ona acımadı, yandırdı; o sevimli maddeleri mahvetti?” şikâyet edilir mi?



Aynen öyle de,  َو هلِلِ امْلَثَُل ااْلَْعٰلى 

Hâlık-ı Hakîm ve Rahîm ve Vedûd, 
mukteza-yı rahmet ve hikmet ve vedûdiyet olarak kâinat fabrikasına hareket veriyor. 
Herbir vücud-u fâniyi 

• çok bâki vücutlara çekirdek yapar, 
• makàsıd-ı Rabbâniyesine medar eder, 
• şuûnât-ı Sübhâniyesine mazhar kılar, 
• kalem-i kaderine mürekkep ittihaz eder ve 
• kudretin dokumasına bir mekik yapar. 

Ve daha bilmediğimiz pek çok inâyât-ı gàliye ve makàsıd-ı âliye için, kendi faaliyet-i kudretiyle kâinatı faaliyete getirir. 
• Zerrâtı cevelâna, 
• mevcudatı seyerâna, 
• hayvânâtı seyelâna, 
• seyyârâtı deverâna 

getirir, kâinatı konuşturur, âyâtını ona sessiz söylettirir ve ona yazdırır. 

Ve mahlûkat-ı arziyeyi, rububiyeti noktasında, 
• havayı emir ve iradesine bir nevi arş, ve 
• nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş, ve 
• suyu ihsan ve rahmetine başka bir arş, ve 
• toprağı hıfz ve ihyâsına bir çeşit arş 

yapmış; o arşlardan üçünü mahlûkat-ı arziye üstünde gezdiriyor.

Kat’iyen bil ki, bu Beş Remizde ve Beş İşarette gösterilen parlak hakikat-i âliye, nur-u Kur’ân ile görünür ve imanın kuvvetiyle sahip olunabilir. Yoksa, o 
hakikat-i bâkiye yerine, gayet müthiş bir zulümat geçer. 

Ehl-i dalâlet için dünya firaklar ve zevâllerle dolu ve ademlerle mâlâmâldir. Kâinat, onun için mânevî bir cehennem hükmüne geçer. Herşey onun için âni bir vücut 
ile hadsiz bir adem ihata ediyor. Bütün mazi ve müstakbel zulümat-ı ademle memlûdür; yalnız kısacık bir zaman-ı halde bir hazin nur-u vücut bulabilir. 

Fakat sırr-ı Kur’ân ve nur‑u iman ile, ezelden ebede kadar bir nur-u vücut görünür, ona alâkadar olur ve onunla saadet-i ebediyesini temin eder.

Elhasıl, biz Şair-i Mısrî’nin tarzında deriz: Derya olunca nefes, Pârelenince kafes, Tâ kesilince bu ses, Çağırırım: Yâ Hak, yâ Mevcud, yâ Hayy, yâ Mâbud, 
Yâ Hakîm, yâ Maksud, yâ Rahîm, yâ Vedûd!



Beşinci İşaret

Vücud-u Fani

Çok bâki vücutlara çekirdek yapar,
Makàsıd-ı Rabbâniyesine medar eder,

Adi Madde
Kimya maddeleri ve edviyeler teressüp eder

Kumaş dokumasına, kitap tabına, şeker imaline medar oluyor
Onun kuvvetiyle ve buharıyla o fabrikanın çarkları döner

Mevcudatın vücudu kaybolur, yanar ama binler şeylerin 
vücuduna çekirdek olmuş olur her fani bir vücudu terkeder 
binler baki vücudu kazanır kazandırır.

Herbir mevcud Vacib-ül Vücudun baki şuunatının tezahürüne 
baki birer medar olmuş olur.

Şuûnât-ı Sübhâniyesine mazhar kılar,
Kalem-i kaderine mürekkep ittihaz eder
Kudretin dokumasına bir mekik yapar.

Nefsi Hayatı Bekasına

Sania



Bir vücud-u sûrî kaybeder, yüzer vücud-u mânevî ve ilmî kazanır.

Manalarını çok akıllara neşreder.Zişuurlara

Nefsi Hayatı Bekasına

O suretlerden mânidar olan ve mukadderât-ı hayatiye denilen sergüzeşt-i 
hayatiyeleri yazılır ve ruhaniyata bir mütalâagâh olur.

Etvâr-ı hayatıyla ifade ettiği tesbihât-ı Rabbâniye ve nukuş-u 
esmâiyeyi okutturur,Zişuurlara

Nefsi Hayatı Bekasına

Mevcudat menazır-ı sermediyede kayıt edilerek beka kazanır

Ehl-i Cennet menazır-ı sermedideki vakaları müşahede ederlerZişuurlara

Nefsi Hayatı Bekasına

Mevcudat zevâl perdesinde saklandıkları vakit herbirinin pek çok 
tesbihatı baki kalır. Vücudu bekaya mazhar olup tesbihat haline terakki 
eder.
Mevcudat Sania bakan yüzde Esmanın iktiza ve istilzam ettikleri hâlâtın 
devamını sağlar.

Nefsi Hayatı Bekasına

Sania

Mevcudatın vücudu kaybolur, yanar ama binler şeylerin vücuduna 
çekirdek olmuş olur her fani bir vücudu terkeder binler baki vücudu 
kazanır kazandırır.

Herbir mevcud Vacib-ül Vücudun baki şuunatının tezahürüne baki birer 
medar olmuş olur.

Nefsi Hayatı Bekasına

Sania
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On Tabaka Meyve ve On Nevi Gaye
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Etvar-ı Hayat

Sergüzeşt-i Hayat

Menazir-i Sermedi

Hayat-ı Esmaiye

Şuunat-ı Sübhaniyeye Medar Şahsiyet-i Muhammediye ASM

 Öyle ise o zâtın şu evsafı ve 
şahsiyet-i maneviyesi işaret 
eder, belki gösterir ki; o zât, 

kâinatın illet-i gaiyesidir.

Yani o zâta şu kâinatın Hâlıkı 
bakmış, kâinatı halketmiştir. Eğer 
onu icad etmeseydi, kâinatı dahi 
icad etmezdi denilebilir.  M:193


