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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. 

BİRİNCİ MAKAM: Beş remizdir. 
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Birinci Remiz: Yirmialtıncı Söz'ün 

hâtimelerinde denildiği gibi; nasılki bir mahir 

san'atkâr kıymetdar bir elbiseyi murassa' ve 

münakkaş surette yapmak için, bir miskin adamı 

lâyık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak kendi 

san'at ve meharetini göstermek için; o elbiseyi o 

miskin adam üstünde biçer, keser, kısaltır, uzatır; o 

adamı da oturtur, kaldırır, muhtelif vaziyetler verir. 

Şu miskin adamın hiç bir hakkı var mıdır ki, o 

san'atkâra desin: "Beni güzelleştiren bu elbiseye 

neden ilişip tebdil ve tağyir ediyorsun ve beni 

kaldırıp oturtup, meşakkatle benim istirahatımı 

bozuyorsun?" 

Aynen öyle de: Sâni'-i Zülcelal herbir nevi 

mevcudatın mahiyetini birer model ittihaz ederek ve 

nukuş-u esmasıyla kemalât-ı san'atını göstermek için; 

herbir şey'e hususan zîhayata, duygularla murassa' 

bir vücud libasını giydirerek, üstünde kalem-i kaza ve 

kaderle nakışlar yapar; cilve-i esmasını gösterir. 

Herbir mevcuda dahi, ona lâyık bir tarzda bir ücret 

olarak; bir kemal bir lezzet, bir feyz veriyor. 

 sırrına 

mazhar olan o Sâni'-i Zülcelal'e karşı hiçbir şey'in 

hakkı var mıdır ki, desin: "Bana zahmet veriyorsun. 

Benim istirahatımı bozuyorsun." Hâşâ!  

Evet, mevcudatın hiçbir cihette Vâcib-ül Vücud'a 

karşı hakları yoktur ve hak dava edemezler; belki 

hakları, daima şükür ve hamd ile, verdiği vücud 

mertebelerinin hakkını eda etmektir. Çünki verilen 

bütün vücud mertebeleri vukuattır, birer illet 
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ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkânattır. 

İmkânat ise ademdir, hem nihayetsizdir.  

Ademler ise, illet istemezler. Nihayetsize illet 

olamaz. Meselâ madenler diyemezler: "Niçin nebatî 

olmadık?" Şekva edemezler; belki vücud-u madenîye 

mazhar oldukları için hakları Fâtırına şükrandır. 

Nebatat niçin hayvan olmadım deyip şekva edemez, 

belki vücud ile beraber hayata mazhar olduğu için 

hakkı şükrandır.  

Hayvan ise niçin insan olmadım diye şikayet 

edemez, belki hayat ve vücud ile beraber kıymetdar 

bir ruh cevheri ona verildiği için, onun üstündeki 

hakkı, şükrandır. Ve hâkeza kıyas et. 

Ey insan-ı müştekî! Sen madum kalmadın, 

vücud nimetini giydin, hayatı tattın, camid kalmadın, 

hayvan olmadın, İslâmiyet nimetini buldun, dalalette 

kalmadın, sıhhat ve selâmet nimetini gördün ve 

hâkeza... 

Ey nankör! Daha sen nerede hak kazanıyorsun 

ki, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahz-ı nimet olan 

vücud mertebelerine mukabil şükretmeyerek 

imkânat ve ademiyat nev'inde ve senin eline 

geçmediği ve sen lâyık olmadığın yüksek nimetlerin 

sana verilmediğinden bâtıl bir hırsla Cenab-ı Hak'tan 

şekva ediyorsun ve küfran-ı nimet ediyorsun?  

Acaba bir adam; minare başına çıkmak gibi âlî 

derecatlı bir mertebeye çıksın, büyük makam bulsun, 

her basamakta büyük bir nimet görsün; o nimetleri 

verene şükretmesin ve desin: "Niçin o minareden 

daha yükseğine çıkamadım" diye şekva ederek 
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ağlayıp sızlasın. Ne kadar haksızlık eder ve ne kadar 

küfran-ı nimete düşer, ne kadar büyük divanelik 

eder, divaneler dahi anlar. 

Ey kanaatsız hırslı ve iktisadsız israflı ve 

haksız şekvalı gafil insan! Kat'iyyen bil ki: 

Kanaat, ticaretli bir şükrandır; hırs, hasaretli bir 

küfrandır. 

Ve iktisad, nimete güzel ve menfaatli bir 

ihtiramdır. İsraf ise, nimete çirkin ve zararlı 

bir istihfaftır. Eğer aklın varsa, kanaata alış ve 

rızaya çalış. Tahammül etmezsen "Ya Sabûr" de ve 

sabır iste; hakkına razı ol, teşekki etme. Kimden kime 

şekva ettiğini bil, sus. Her halde şekva etmek 

istersen; nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et, çünki kusur 

ondadır. 

İkinci Remiz: Onsekizinci Mektub'un âhirki 

mes'elesinin âhirinde denildiği gibi, Hâlık-ı Zülcelal 

hayret-nüma, dehşet-engiz bir surette bir faaliyet-i 

rububiyetiyle, mevcudatı mütemadiyen tebdil ve 

tecdid ettiğinin bir hikmeti budur: Nasılki mahlukatta 

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 kemale müteveccihtir; belki bir nevi 

kemaldir. Madem faaliyet bir kemal, bir lezzet, bir 

cemale işaret eder. Ve madem Kemal-i Mutlak ve 

Kâmil-i Zülcelal olan Vâcib-ül Vücud, zât ve sıfât ve 

ef'alinde, bütün enva'-ı kemalâta câmi'dir; elbette o 

Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un vücub-u vücuduna ve 
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kudsiyetine lâyık bir tarzda ve istiğna-i zâtîsine ve 

gına-i mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i 

mutlakına ve tenezzüh-ü zâtîsine münasib 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 caiz ise, 

hadsiz bir lezzet-i mukaddese vardır. Ve elbette o 

lezzet-i mukaddese ile beraber; hadsiz onun 

merhameti cihetiyle faaliyet-i kudreti içinde, 

mahlukatının istidadları kuvveden fiile çıkmasından 

ve tekemmül etmesinden neş'et eden, o mahlukatın 

memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen Zât-ı 

Rahman ve Rahîm'e ait, tabiri caiz ise, hadsiz 

memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı 

mukaddes vardır ki; hadsiz bir surette, hadsiz bir 

faaliyeti iktiza ediyor. 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, zeval ve firakı iktiza ediyor. 

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 dalaletine düşer veya Sofestaî 

olur veya ihtiyar ve ilm-i Sâni'i inkâr eder veya 

Hâlık'a "mûcib-i bizzât" der. 
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İşte o zaman rahmet-i İlahiye, Hakîm ismini 

imdadıma gönderdi; bana da masnuatın büyük 

gayelerini gösterdi. Yani herbir masnu' öyle bir 

mektub-u Rabbanîdir ki, umum zîşuur onu mütalaa 

eder. Şu gaye bir sene bana kâfi geldi. Sonra 

san'attaki hârikalar inkişaf etti, o gaye kâfi 

gelmemeye başladı. Daha çok büyük diğer bir gaye 

gösterildi. Yani: Herbir masnu'un en mühim gayeleri 

Sâniine bakar; onun kemalât-ı san'atını ve nukuş-u 

esmasını ve murassaat-ı hikmetini ve hedaya-yı 

rahmetini, onun nazarına arzetmek ve cemal ve 

kemaline bir âyine olmaktır, bildim. 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'cizat-ı kudret ve şuunat-ı rububiyet 

göründü. O vakit bu gaye dahi kâfi gelmemeye 

başladı. Belki şu gaye kadar büyük bir muktezi ve 

dâî dahi lâzımdır bildim. İşte o vakit, şu İkinci 

Remiz'deki mukteziler ve gelecek işaretlerdeki 

gayeler gösterildi. Ve yakînen bana bildirildi ki: 

"Kâinattaki kudretin faaliyeti ve seyr ü seyelan-ı eşya 

o kadar manidardır ki; o faaliyet ile Sâni'-i Hakîm, 

enva'-ı kâinatı konuşturuyor." Güya göklerin ve 

zeminin müteharrik mevcudları ve hareketleri, 

onların o konuşmalarındaki kelimelerdir ve taharrük 

ise bir tekellümdür. 

 Demek faaliyetten gelen harekât ve zeval, bir 

tekellümat-ı tesbihiyedir. Ve kâinattaki faaliyet dahi 
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kâinatın ve enva'ının sessizce bir konuşması ve 

konuşturmasıdır. 

Üçüncü Remiz: Eşya zeval ve ademe gitmiyor, 

belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor; âlem-i 

şehadetten, âlem-i gayba gidiyor; âlem-i tegayyür ve 

fenadan, âlem-i nura, bekaya müteveccih oluyor. 

Hakikat nokta-i nazarında eşyadaki cemal ve kemal; 

esma-i İlahiyeye aittir ve onların nukuş ve 

cilveleridir.  

Madem o esma bâkidirler ve cilveleri daimîdir; 

elbette nakışları teceddüd eder, tazelenir, güzelleşir. 

Ademe ve fenaya gitmiyor; belki yalnız itibarî 

taayyünleri değişir ve medar-ı hüsn ü cemal ve 

mazhar-ı feyz ü kemal olan hakikatları ve mahiyetleri 

ve hüviyet-i misaliyeleri bâkidirler.  

Zîruh olmayanlar, doğrudan doğruya 

onlardaki hüsn ü cemal esma-i İlahiyeye aittir, şeref 

onlaradır, medih onların hesabına geçer, güzellik 

onlarındır, muhabbet onlara gider, o âyinelerin 

değişmesiyle onlara bir zarar îras etmez.  

Eğer zîruh ise, zevil-ukûlden değilse, onların 

zeval ve firakı, bir adem ve fena değil; belki vücud-u 

cismanîden ve vazife-i hayatın dağdağasından 

kurtulup, kazandıkları vazifenin semerelerini bâki 

olan ervahlarına devrederek; onların o ervah-ı 

bâkiyeleri dahi birer esma-i İlahiyeye istinad ederek 

devam eder, belki kendine lâyık bir saadete gider.  

Eğer o zîruhlar zevil-ukûlden ise; zâten saadet-i 

ebediyeye ve maddî ve manevî kemalâta medar 

olan âlem-i bekaya ve o Sâni'-i Hakîm'in dünyadan 
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daha güzel, daha nurani olan âlem-i berzah, âlem-i 

misal, âlem-i ervah gibi diğer menzillerine, başka 

memleketlerine bir seyr ü seferdir; bir mevt ü adem 

ve zeval ü firak değil, belki kemalâta kavuşmaktır. 

Elhasıl: Madem Sâni'-i Zülcelal vardır ve bâkidir 

ve sıfât ve esması daimî ve sermedîdirler; elbette o 

esmanın cilveleri ve nakışları, bir manevî beka içinde 

teceddüd eder; tahrib ve fena, i'dam ve zeval 

değildirler.  

Malûmdur ki insan insaniyet cihetiyle ekser 

mevcudatla alâkadardır. Onların saadetleriyle 

mütelezziz ve helâketleriyle müteellimdir. Hususan 

zîhayat ile ve bilhassa nev'-i beşerle ve 

bilhassa sevdiği ve istihsan ettiği ehl-i 

kemalin âlâmıyla daha ziyade müteellim ve 

saadetleriyle daha ziyade mes'ud olur. Hattâ 

şefkatli bir vâlide gibi, kendi saadetini ve rahatını, 

onların saadeti için feda eder. İşte her mü'min 

derecesine göre, nur-u Kur'an ve sırr-ı iman ile, 

bütün mevcudatın saadetleriyle ve bekalarıyla ve 

hiçlikten kurtulmalarıyla ve kıymetdar mektubat-ı 

Rabbaniye olmalarıyla mes'ud olabilir ve dünya 

kadar bir nur kazanabilir. Herkes derecesine göre bu 

nurdan istifade eder.  

Eğer ehl-i dalalet ise; kendi elemiyle beraber, 

bütün mevcudatın helâketiyle ve fenasıyla ve zahirî 

i'damlarıyla, zîruh ise âlâmlarıyla müteellim olur. 

Yani onun küfrü, onun dünyasına adem doldurur, 

onun başına boşaltır; daha Cehennem'e gitmeden 

Cehennem'e gider. 
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Dördüncü Remiz: Çok yerlerde dediğimiz gibi, 

bir padişahın sultan, halife, hâkim, kumandan gibi 

muhtelif ünvanlar ve sıfatlardan neş'et eden muhtelif 

ayrı ayrı devair-i teşkilâtı olduğu gibi; Cenab-ı 

Hakk'ın esma-i hüsnasının hadd ü hesaba gelmez 

türlü türlü tecelliyatı vardır. Mahlukatın tenevvü'leri 

ve ihtilafları, o tecelliyatın tenevvü'lerinden ileri 

geliyor.  

İşte her kemal ve cemal sahibi, fıtraten cemal ve 

kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca; o 

muhtelif esma dahi, daimî ve sermedî oldukları için, 

daimî bir surette Zât-ı Akdes hesabına tezahür 

isterler; yani nakışlarını görmek isterler; yani kendi 

nakışlarının âyinelerinde cilve-i cemallerini ve in'ikas-

ı kemallerini görmek ve göstermek isterler; yani 

kâinat kitab-ı kebirini ve mevcudatın muhtelif 

mektubatını ânen fe-ânen tazelendirmek; yani 

yeniden yeniye manidar yazmak; yani bir tek 

sahifede ayrı ayrı binler mektubatı yazmak ve herbir 

mektubu, Zât-ı Mukaddes ve Müsemma-yı Akdes'in 

nazar-ı şuhuduna izhar etmekle beraber; bütün 

zîşuurun nazar-ı mütalaasına göstermek ve 

okutturmak iktiza ederler. Bu hakikata işaret eden şu 

hakikatlı şiire bak: 

Kitab-ı âlemin yaprakları, enva'-ı nâma'dud 

Huruf ile kelimatı dahi, efrad-ı nâmahdud 

Yazılmış destgâh-ı Levh-i Mahfuz-i 

hakikatta 

Mücessem lafz-ı manidardır, âlemde her 

mevcud. 
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Beşinci Remiz: İki nüktedir. 

Birinci Nükte: Madem Cenab-ı Hak var, 

herşey var. Madem Cenab-ı Vâcib-ül Vücud'a intisab 

var, herşey için bütün eşya var. Çünki Vâcib-ül 

Vücud'a nisbetle herbir mevcud, bütün mevcudata, 

vahdet sırrıyla bir irtibat peyda eder.  

Demek Vâcib-ül Vücud'a intisabını bilen veya 

intisabı bilinen herbir mevcud, sırr-ı vahdetle, Vâcib-

ül Vücud'a mensub bütün mevcudatla münasebetdar 

olur. Demek herbir şey, o intisab noktasında hadsiz 

envâr-ı vücuda mazhar olabilir. Firaklar, zevaller, o 

noktada yoktur. Bir ân-ı seyyale yaşamak, hadsiz 

envâr-ı vücuda medardır. Eğer o intisab olmazsa ve 

bilinmezse, hadsiz firaklara ve zevallere ve ademlere 

mazhar olur. Çünki o halde alâkadar olabileceği 

herbir mevcuda karşı bir firakı ve bir iftirakı ve bir 

zevali vardır.  

 Demek kendi şahsî vücuduna, hadsiz ademler 

ve firaklar yüklenir. Bir milyon sene vücudda kalsa 

da (intisabsız); evvelki noktasındaki o intisabdaki bir 

an yaşamak kadar olamaz. Onun için ehl-i hakikat 

demişler ki: "Bir ân-ı seyyale vücud-u münevver, 

milyon sene bir vücud-u ebtere müreccahtır." Yani: 

"Vücud-u Vâcib'e nisbet ile bir an vücud, nisbetsiz 

milyon sene bir vücuda müreccahtır." Hem bu sır 
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içindir ki, ehl-i tahkik demişler: "Envâr-ı vücud ise 

Vâcib-ül Vücud'u tanımakladır." Yani: "O halde 

kâinat, envâr-ı vücud içinde olarak melaike ve 

ruhaniyat ve zîşuurlar ile dolu görünür.  

Eğer onsuz olsa adem zulümatları, firak ve zeval 

elemleri herbir mevcudu ihata eder. Dünya, o 

adamın nazarında boş ve hâlî bir vahşetgâh 

suretinde görünür." Evet, nasılki bir ağaç 

meyvelerinin herbirisi, ağacın başındaki bütün 

meyvelere karşı birer nisbeti var ve o nisbetle birer 

kardeşi, arkadaşı mevcud olduğundan, onların 

adedince ârızî vücudları vardır. Ne vakit o meyve 

ağacın başından kesilse, herbir meyveye karşı bir 

firak ve zeval hasıl olur. Herbir meyve onun için 

madum hükmündedir. Haricî bir zulmet-i adem ona 

hasıl oluyor. Öyle de: Kudret-i Ehad-i Samed'e 

intisab noktasında her şey için bütün eşya var.  

Eğer intisab olmazsa, her şey için eşya adedince 

haricî ademler var. İşte şu remizden, imanın azamet-i 

envârına bak ve dalaletin dehşetli zulümatını gör. 

Demek iman, şu remizde beyan edilen hakikat-ı 

âliye-i nefs-ül emriyenin ünvanıdır ve iman ile ondan 

istifade edebilir. 

 Eğer iman olmazsa nasılki kör, sağır, 

dilsiz, akılsız adama herşey madumdur; öyle 

de imansıza her şey madumdur, zulümatlıdır. 

İkinci Nükte: Dünyanın ve eşyanın üç tane 

yüzü var. 
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Birinci Yüzü: Esma-i İlahiyeye bakar, onların 

âyineleridir. Bu yüze zeval ve firak ve adem giremez; 

belki tazelenmek ve teceddüd var. 

İkinci Yüzü: Âhirete bakar, âlem-i bekaya 

nazar eder, onun tarlası hükmündedir. Bu yüzde 

bâki semereler ve meyveler yetiştirmek var; bekaya 

hizmet eder, fâni şeyleri bâki hükmüne getirir. Bu 

yüzde dahi mevt ve zeval değil, belki hayat ve beka 

cilveleri var. 

Üçüncü Yüzü: Fânilere, yani bizlere bakar ki; 

fânilerin ve ehl-i hevesatın maşukası ve ehl-i şuurun 

ticaretgâhı ve vazifedarların meydan-ı imtihanlarıdır. 

İşte bu üçüncü yüzündeki fena ve zeval, mevt ve 

ademin acılarına ve yaralarına merhem için o 

üçüncü yüzün iç yüzündeki beka ve hayat cilveleri 

var. 

Elhasıl: Şu mevcudat-ı seyyale, şu mahlukat-ı 

seyyare, Vâcib-ül Vücud'un envâr-ı icad ve 

vücudunu tazelendirmek için müteharrik âyineler ve 

değişen mazharlardır. 

İKİNCİ MAKAM: 

Bir mukaddime, beş işarettir. Mukaddime iki 

mebhastır. 

Birinci Mebhas: Bu gelecek beş işarette, 

şuunat-ı rububiyeti rasad etmek için; birer sönük, 

küçük dûrbîn nev'inden birer temsil yazılacak. Bu 

temsiller; şuunat-ı rububiyetin hakikatını tutamaz, 

ihata edemez, mikyas olamaz fakat baktırabilir. O 

gelecek temsilâtta ve geçen remizlerde, Zât-ı Akdes'in 
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şuunatına münasib olmayan tabirat, temsilin 

kusuruna aittir. 

Meselâ: Lezzet ve sürur ve memnuniyetin bizce 

malûm manaları, şuunat-ı mukaddeseyi ifade 

edemiyor; fakat birer ünvan-ı mülahazadır, birer 

mirsad-ı tefekkürdür. Hem dahi şu temsiller; muhit, 

azîm bir kanun-u rububiyetin küçük bir misalde 

ucunu göstermekle, rububiyetin şuunatında o 

kanunun hakikatını isbat ediyor. Meselâ bir çiçek 

vücuddan gider, binler vücud bırakarak öyle gider 

denilmiş. Onunla azîm bir kanun-u rububiyeti 

gösteriyor ki; bütün bahar, belki bütün dünyadaki 

mevcudatta bu kanun-u rububiyet cereyan ediyor. 

Evet Hâlık-ı Rahîm, bir kuşun tüylü libasını hangi 

kanunla değiştiriyor, tazelendiriyor; o Sâni'-i Hakîm 

aynı kanunla, her sene Küre-i Arz'ın libasını tecdid 

eder. Hem o aynı kanunla, her asırda dünyanın 

şeklini tebdil eder. Hem aynı kanunla, kıyamet 

vaktinde kâinatın suretini tağyir edip değiştirir. 

Hem hangi kanunla zerreyi, mevlevî gibi tahrik 

ederse; aynı kanunla Küre-i Arz'ı meczub ve semaa 

kalkan mevlevî gibi döndürüyor ve o kanun ile 

âlemleri böyle çeviriyor ve manzume-i şemsiyeyi 

gezdiriyor. 

Hem hangi kanunla senin bedenindeki 

hüceyratın zerrelerini tazelendiriyor, tamir ve tahlil 

ediyorsa, aynı kanunla senin bağını her sene tecdid 

eder ve her mevsimde çok defa tazelendirir. Aynı 

kanunla, zemin yüzünü her bahar mevsiminde 

tecdid eder, taze bir peçe üstüne çeker. 
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Hem o Sâni'-i Kadîr, hangi kanun-u hikmetle bir 

sineği ihya eder; aynı kanunla şu önümüzdeki çınar 

ağacını her baharda ihya eder ve o kanunla Küre-i 

Arz'ı yine o baharda ihya eder ve aynı kanunla 

haşirde mahlukatı da ihya eder. Şu sırra işareten   

 Kur'an ferman eder. 

Ve hâkeza kıyas et. 

Bunlar gibi çok kavanin-i rububiyet vardır ki, 

zerreden tâ mecmu'-u âleme kadar cereyan ediyor. 

İşte faaliyet-i rububiyetin içindeki şu kanunların 

azametine bak ve genişliğine dikkat et ve içindeki 

sırr-ı vahdeti gör; herbir kanun bir bürhan-ı vahdet 

olduğunu bil. Evet, şu çok kesretli ve çok azametli 

kanunlar, herbiri ilim ve iradenin cilvesi olmakla 

beraber; hem vâhid, hem muhit olduğu için; Sâni'in 

vahdaniyetini ve ilim ve iradesini gayet kat'î bir 

surette isbat ederler. İşte 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. Demek Sözlerdeki ekser 

temsiller; birer bürhan-ı yakînî, birer hüccet-i katıa 

hükmündedir. 

İkinci Mebhas: Onuncu Söz'ün Onuncu 

Hakikatı'nda denildiği gibi, bir ağacın ne kadar 

meyveleri ve çiçekleri vardır; her bir meyvenin, 

herbir çiçeğin o kadar gayeleri, hikmetleri vardır. Ve 

o hikmetler üç kısımdır.  
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Bir kısmı Sânia bakar, esmasının nakışlarını 

gösterir.  

Bir kısmı zîşuurlara bakar ki, onların nazarlarında 

kıymetdar mektubat ve manidar kelimattır.  

Bir kısmı kendi nefsine ve hayatına ve bekasına 

bakar ve insana faideli ise insanın menfaatine göre 

hikmetleri vardır.  

İşte herbir mevcudun böyle kesretli gayeleri 

bulunduğunu bir vakit düşünürken, hatırıma Arabî 

tarzda ve gelecek Beş İşaretin esasatına nota 

hükmünde olarak, küllî gayelere işaret eden şu 

fıkralar gelmiştir. 

اَلٌة  َوٰهِذِه اْلَمْوُجوَداُت اْلَجِليَُّة َمَظاِهُر َسيَّاَلٌة َوَمَراَيا َجوَّ
ِد َتَجِلَِّياِت َاْنَواِر ِايَجاِدِه ُسْبَحاَنهُ   ِلَتَجدُّ

ِل التََّعيَُّناِت ْالِ  تْْعِتَباِريَّةِ ِبَتَبدُّ  

لً غ َمَع ِاْسِتْحَفاِظ اْلَمَعاِنى اْلَجِميَلِة َواْلُهِويَّاِت  اَوَّ
 اْلِمَثاِليَّةِ 

ةِ   َوَثاِنًيا غ َمَع ِاْنَتاِج اْلَحَقاِئِق اْلَغْيِبيَِّة َوالنُُّسوِج اللَّْوِحيَّ
 َوَثاِلًثا غ َمَع َنْشِر الثََّمَراِت ْالُْقَرِويَِّة َواْلَمَناِظرِ 

ْرَمِديَّةِ   السَّ
بَّاِنيَِّة َو ِاْظَهاِر  َوَراِبًعا غ َمَع ِاتْْعالَِن التَّْسِبيَحاِت الرَّ

 اْلُمْقَتَضَياِت ْالَْسَماِئيَّةِ 
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ِة َواْلَمَشاِهِد  ْبَحاِنيَّ َناِت السُّ وٴُ َوَقاِمًسا غ ِلظُُهوِر الشُّ
 اْلِعْلِميَّةِ 

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. 

Birinci İşaret:   

 fıkrası ifade 

ediyor ki: Bir mevcud vücuddan gittikten sonra, 

zahiren kendisi ademe, fenaya gider; fakat ifade 

ettiği manalar bâki kalır, mahfuz olur. Hüviyet-i 

misaliyesi ve sureti ve mahiyeti dahi âlem-i misalde 

ve âlem-i misalin nümuneleri olan elvah-ı 

mahfuzada ve elvah-ı mahfuzanın nümuneleri olan 

kuvve-i hâfızalarda kalır.  

Demek bir vücud-u surî kaybeder, yüzer vücud-u 

manevî ve ilmî kazanır. Meselâ: Nasılki bir sahifenin 
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tab'ına medar olan matbaa hurufatına bir vaziyet ve 

bir tertib verilir ve bir sahifenin tab'ına medar olur; 

ve o sahife ise suretini ve hüviyetini, basılan 

müteaddid yapraklara verip ve manalarını çok 

akıllara neşrettikten sonra o matbaa hurufatının 

vaziyeti ve tertibi de değiştirilir. Çünki daha ona 

lüzum kalmadı, hem başka sahifelerin tab'ı lâzım 

geliyor.  

İşte aynen bunun gibi, şu mevcudat-ı Arziye 

hususan nebatiye, kalem-i kader-i İlahî onlara bir 

tertib, bir vaziyet verir; bahar sahifesinde kudret 

onları icad eder ve güzel manalarını 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 manalarını ifade etsinler. 

İkinci İşaret: 

  Bu fıkra işaret eder ki: Herbir şey -

cüz'î olsun küllî olsun- vücuddan gittikten sonra 

(hususan zîhayat olsa) çok hakaik-i gaybiye netice 

vermekle beraber; âlem-i misalin defterlerinde olan 

levh-i misalî üstünde, etvar-ı hayatı adedince 

suretleri bırakıp, o suretlerden, manidar olan ve 

mukadderat-ı hayatiye denilen sergüzeşt-i 

hayatiyeleri yazılır ve ruhaniyata bir mütalaagâh 

olur.  

Nasılki meselâ bir çiçek vücuddan gider, fakat 

yüzer tohumcuklarını ve tohumcuklarda mahiyetini 

vücudda bırakmakla beraber; küçük elvah-ı 
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mahfuzada ve elvah-ı mahfuzanın küçük nümuneleri 

olan hâfızalarda binler suretini bırakıp, zîşuurlara 

etvar-ı hayatıyla ifade ettiği tesbihat-ı Rabbaniye ve 

nukuş-u esmaiyeyi okutturur, sonra gider.  

Öyle de: Yeryüzünün saksısında güzel masnuatla 

münakkaş olan bahar mevsimi, bir çiçektir; zahiren 

zeval bulur, ademe gider, fakat onun tohumları 

adedince ifade ettikleri hakaik-i gaybiye ve çiçekleri 

adedince neşrettiği hüviyet-i misaliye ve mevcudatı 

adedince gösterdikleri hikmet-i Rabbaniyeyi kendine 

bedel olarak vücudda bırakıp sonra bizden saklanır. 

Hem o giden baharın arkadaşları olan sair baharlara 

yer boşaltır, tâ onlar gelip vazife görsünler. Demek o 

bahar, zahirî bir vücudu çıkarır; manen bin vücud 

giyer. 

Üçüncü İşaret:    

 fıkrası ifade ediyor ki: Dünya bir 

destgâh ve bir mezraadır, âhiret pazarına münasib 

olan mahsulâtı yetiştirir. Çok Sözlerde isbat etmişiz: 

Nasılki cinn 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 Rabbaniye, yirmidört 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 
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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 Cennet'te,  

işaretiyle; sermedî manzaralarda, dünyevî 

maceraların muhaveresi ve dünyevî hâdisatın 

manzaraları Cennet'te bulunacaktır.  

İşte bu güzel mevcudatın bir an görünmesiyle 

kaybolması ve birbiri arkasından gelip geçmesi, 

menazır-ı sermediyeyi teşkil etmek için, bir fabrika 

destgâhları hükmünde görünüyor. Meselâ: Nasılki 

ehl-i medeniyet, fâni vaziyetlere bir nevi beka 

vermek ve ehl-i istikbale yadigâr bırakmak için; güzel 

veya garib vaziyetlerin suretlerini alıp, sinema 

perdeleriyle istikbale hediye ediyor, zaman-ı maziyi 

zaman-ı halde ve istikbalde gösteriyor ve 

dercediyorlar.  

Aynen öyle de: Şu mevcudat-ı bahariye ve 

dünyeviyede kısa bir hayat geçirdikten sonra, onların 

Sâni'-i Hakîm'i âlem-i bekaya ait gayelerini o âleme 

kaydetmekle beraber âlem-i ebedîde, sermedî 

manzaralarda onların etvar-ı hayatlarında gördükleri 

vezaif-i hayatiyeyi ve mu'cizat-ı Sübhaniyeyi, 

menazır-ı sermediyede kaydetmek, mukteza-yı ism-i 

Hakîm ve Rahîm ve Vedud'dur. 

Dördüncü İşaret:  
 fıkrası ifade ediyor 
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ki: Mevcudat etvar-ı hayatıyla, müteaddid enva'-ı 

tesbihat-ı Rabbaniyeyi yapıyor. Hem esma-i 

İlahiyenin iktiza ve istilzam ettikleri hâlâtı gösteriyor 

ki... Meselâ: Rahîm ismi şefkat etmek ister, Rezzak 

ismi rızık vermek iktiza eder, Latif ismi lütfetmek 

istilzam eder ve hâkeza bütün esmanın birer birer 

muktezası vardır.  

İşte herbir zîhayat hayatıyla ve vücuduyla o 

esmanın muktezasını göstermekle beraber, cihazatı 

adedince Sâni'-i Hakîm'e tesbihat yapıyorlar. Meselâ: 

Nasılki bir insan güzel meyveler yer, o meyveler 

midesinde dağılır, erir, zahiren mahvolur; fakat 

ağzından, midesinden başka bütün hüceyrat-ı 

bedeniyede faaliyetkârane bir lezzet, bir zevk 

vermekle beraber, aktar-ı bedendeki vücudu ve 

hayatı beslemek ve idame-i hayat etmek gibi pek çok 

hikmetlerin vücuduna medar oluyor. O taam kendisi 

de vücud-u nebatîden hayat-ı insaniye tabakasına 

çıkıyor, terakki ediyor.  

Aynen öyle de: Şu mevcudat zeval perdesinde 

saklandıkları vakit; onların yerinde herbirisinin pek 

çok tesbihatı bâki kalmakla beraber, pek çok esma-i 

İlahiyenin de nukuşlarını ve mukteziyatını o esmanın 

ellerine bırakır. Yani bir vücud-u bâkiyeye tevdi 

ederler, öyle giderler.  

Acaba fâni ve muvakkat bir vücudun gitmesiyle 

onun yerine bir nevi bekaya mazhar binler vücud 

kalsa; denilir mi ki, ona yazık oldu veyahut abes oldu 

veyahut şu sevimli mahluk neden gitti.. şekva 

edilebilir mi?  
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Belki onun hakkındaki rahmet, hikmet, 

muhabbet öyle iktiza ediyorlar ve öyle olmak 

gerektir. Yoksa birtek zarar gelmemek için, binler 

menfaati terketmek lâzım gelir ki; o halde binler zarar 

olur.  

Demek Rahîm, Hakîm ve Vedud isimleri; 

zevale ve firaka muarız değiller, belki istilzam 

edip iktiza ediyorlar. 

Beşinci İşaret:  

 fıkrası ifade ediyor ki: "Mevcudat -

hususan zîhayat olanlar- vücud-u surîden gittikten 

sonra bâki çok şeyleri bırakırlar, öyle giderler." İkinci 

Remiz'de beyan edildiği gibi, Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un 

kudsiyet ve istiğna-i kemaline muvafık bir tarzda ve 

ona lâyık bir surette; hadsiz bir muhabbet, nihayetsiz 

bir şefkat, gayetsiz bir iftihar, -tabiri caiz ise- 

mukaddes hadsiz bir memnuniyet, bir sevinç, -

tabirde hata olmasın- hadsiz bir lezzet-i mukaddese, 

bir ferah-ı münezzeh şuunat-ı rububiyetinde bulunur 

ki; onların âsârı bilmüşahede görünüyor.  

İşte o şuunat, iktiza ettikleri hayret-nüma faaliyet 

içinde, mevcudat tebdil ve tağyir ile, zeval ve fena 

içinde sür'atle sevkediliyor.. mütemadiyen âlem-i 

şehadetten âlem-i gayba gönderiliyor.  

Ve o şuunatın cilveleri altında mahlukat; daimî 

bir seyr ü seyelan, bir hareket ü cevelan içinde 

çalkanmakta ve ehl-i gafletin kulaklarına vaveylâ-i 

firak ve zevali ve ehl-i hidayetin sem'ine velvele-i zikr 

ü tesbihi dağıtmaktadırlar. Bu sırra binaen herbir 
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mevcud Vâcib-ül Vücud'un bâki şuunatının 

tezahürüne bâki birer medar olacak manaları, 

keyfiyetleri, haletleri vücudda bırakıp öyle gidiyorlar.  

Hem o mevcud, bütün müddet-i hayatında 

geçirdiği etvar ve ahvali, ilm-i ezelînin ünvanları olan 

İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Levh-i Mahfuz 

gibi vücud-u ilmî dairelerinde vücud-u haricîsini 

temsil eden mufassal bir vücud dahi bırakıp öyle 

giderler.  

Demek her fâni; bir vücudu terkeder, binler bâki 

vücudları kazanır, kazandırır. Meselâ: Nasılki 

hârikulâde bir fabrika makinesine âdi bazı maddeler 

atılır; içinde yanarlar, zahiren mahvolur; fakat o 

fabrikanın inbiklerinde çok kıymettar kimya 

maddeleri ve edviyeler teressüb eder.  

Hem onun kuvvetiyle ve buharıyla o fabrikanın 

çarkları döner; bir taraftan kumaşları dokumasına, 

bir kısmı kitab tab'ına, bir kısmı da şeker gibi başka 

kıymetdar şeyleri imal etmesine medar oluyor ve 

hâkeza...  

Demek o âdi maddelerin yanmasıyla ve zahiren 

mahvolmasıyla, binler şeyler vücud buluyor.  

Demek âdi bir vücud gider, âlî çok vücudları 

irsiyet bırakır. İşte şu halde, o âdi maddeye yazık 

oldu denilir mi?  

Fabrika sahibi neden ona acımadı, yandırdı; o 

sevimli maddeleri mahvetti, şikayet edilir mi?  

Aynen öyle de     Hâlık-ı Hakîm ve 

Rahîm ve Vedud mukteza-yı rahmet ve hikmet ve 
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vedudiyet olarak, kâinat fabrikasına hareket veriyor; 

herbir vücud-u fâniyi çok bâki vücudlara çekirdek 

yapar, makasıd-ı Rabbaniyesine medar eder, şuunat-

ı Sübhaniyesine mazhar kılar, kalem-i kaderine 

mürekkeb ittihaz eder ve kudretin dokumasına bir 

mekik yapar ve daha bilmediğimiz pek çok inayat-ı 

galiye ve makasıd-ı âliye için, kendi faaliyet-i 

kudretiyle kâinatı faaliyete getirir.  

Zerratı cevelâna, mevcudatı seyerana, hayvanatı 

seyelana, seyyaratı deverana getirir, kâinatı 

konuşturur; âyâtını ona sessiz söylettirir ve ona 

yazdırır.  

Ve mahlukat-ı Arzıyeyi rububiyeti noktasında, 

havayı emir ve iradesine bir nevi arş ve nur 

unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş ve suyu 

ihsan ve rahmetine başka bir arş ve toprağı hıfz ve 

ihyasına bir çeşit arş yapmış. O arşlardan üçünü, 

mahlukat-ı Arzıye üstünde gezdiriyor. 

Kat'iyyen bil ki: Bu beş Remiz'de ve beş 

İşaret'te gösterilen parlak hakikat-ı âliye, nur-u 

Kur'an ile görünür ve imanın kuvvetiyle sahib 

olunabilir. Yoksa o hakikat-ı bâkiye yerine, gayet 

müdhiş bir zulümat geçer. 

 Ehl-i dalalet için dünya, firaklar ve 

zevaller ile dolu ve ademler ile mâlâmâldir. 

Kâinat, onun için manevî bir Cehennem 

hükmüne geçer. Her şey onun için âni bir 

vücud ile, hadsiz bir adem ihata ediyor. Bütün 

mazi ve müstakbel, zulümat-ı ademle memlûdür; 

yalnız kısacık bir zaman-ı halde, bir hazîn nur-u 
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vücud bulabilir. Fakat sırr-ı Kur'an ve nur-u iman ile, 

ezelden ebede kadar bir nur-u vücud görünür; ona 

alâkadar olur ve onunla saadet-i ebediyesini temin 

eder. 

Elhasıl: Bir Şâir-i Mısrî'nin tarzında deriz: 

Derya olunca nefes 

Parelenince kafes 

Tâ kesilince bu ses 

Çağırırım: Ya Hak! Ya Mevcud! Ya Hayy! 

Ya Mabud! 

Ya Hakîm! Ya Maksud! Ya Rahîm! Ya 

Vedud!.. 

Ve bağırarak derim: 

 

Ve iman ederek isbat ederim: 

ِانَّ  اْلَبْعَث  َبْعدَ  اْلَمْوِت  َحق   وَ  اْلَجنَّةَ  َحق   وَ  
َعاَدةَ  ْالََبِديَّةَ  َحق   وَ  ِانَّ  اللَِّ   النَّارَ  َحق   وَ  ِانَّ  السَّ
َرِحيمٌ  َحِكيمٌ  َوُدودٌ  وَ  ِانَّ  الرَّ ْحَمةَ  وَ  اْلِحْكَمةَ  
ةَ  ُمِحيَطةٌ  ِبَجِميعِ  ْالَْشَياءِ  وَ  ُشُؤنَاِتَها  وَ  اْلَمَحبَّ
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ِ  الَِّذى َهَدينَا ِلهَذا َوَما ُكنَّا ِلنَْهَتِدَى   اَْلَحْمدُ  لِلٰ
لَْولَ  اَنْ  َهَدينَا الٰلُ  لََقدْ  َجاَءْت  ُرُسُل  َرِبِّنَا 

 ِباْلَحِقِّ 
ُسْبَحانََك  لَ  تِْعْلمَ  لَنَ ا ِالَّ  َما تَْعلَّْمَتنَا ِانََّك  اَْنَت  

 اْلَعِليمُ  اْلَحِكيمُ  ٭
 َربَّنَا لَ  تَُؤاِخْذنَا ِانْ  نَِسينَا اَوْ  اَْخَطْانَا

د   َصالَةً  َتُكونُ   اَلٰلُهمَّ  َصِلِّ  تَْعَلى َسِيِِّدنَا ُمَحمَّ
هِ  اََداءً  وَ  تَْعَلى آِلهِ  وَ  َصْحِبهِ   لََك  ِرَضاءً  وَ  ِلَحِقِّ
ِ  َرِبِّ  اْلَعالَِمينَ .  وَ  َسِلِّمْ  آِمينَ . وَ  اْلَحْمدُ  لِلٰ
ُسْبَحانَ  َمنْ  َجَعَل  َحِديَقةَ  اَْرِضِه، َمْشَهرَ  

َصْنَعِتِه، َمْحَشرَ  ِخْلَقِتِه، َمْظَهرَ  ُقْدَرِتِه، َمَدارَ  
ِحْكَمِتِه، َمْزَهرَ  َرْحَمِتِه، َمْزَرعَ  َجنَِّتِه، َمَمرَّ  
اْلَمْخُلوَقاِت، َمِسيَل  اْلَموْ ُجوَداِت، َمِكيَل  
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ُش   اْلَمْصنُوتَْعاِت، َفُمَزيَّنُ  اْلَحْيَوانَاِت، ُمنَقَّ
رُ  النََّباَتاِت،  َجَراِت، ُمَزهَّ رُ  الشَّ الطُُّيوَراِت، ُمثَمَّ

ُمْعِجَزاُت  تِْعْلِمهِ  َخَواِرُق  ُصْنِعِه، َهَدايَاءُ  
ُجوِدِه، َبَراِهينُ  لُْطِفِه، َدلَِئُل  اْلَوْحَدِة، لََطاِئُف  
مُ  ْالَْزَهارِ  ِمنْ   ْحَمِة، َتَبسُّ الْ ِحْكَمِة، َشَواِهدُ  الرَّ

عُ  ْالَْطَيارِ  ِفى نَْسَمةِ    ِزينَةِ  ْالَْثَماِر، َتَسجُّ
جُ  ْالَْمَطارِ  تَْعَلى ُخُدودِ   ْالَْسَحاِر، َتَهزُّ

جُ  ْالَْثَمارِ  ِفى  ْالَْزَهاِر، َتَزيُّنُ  ْالَْزَهاِر، َتَبرُّ
مُ  اْلَواِلَداِت  تَْعَلى ْالَْطَفالِ   هِذهِ  اْلِجنَاِن، تَ َرحُّ
َغارِ  ِفى ُكِلِّ  اْلَحْيَوانَاِت  وَ  ْاِلْنَسانِ  ،  الِصِّ
مُ  َحنَّان    ، َتَرحُّ دُ  َرْحَمان  ، َتَودُّ ُف  َوُدود  َتَعرُّ
وحِ  وَ   َتَحنُّنُ  َمنَّان   ِلْلِجِنِّ  وَ  ْاِلْنَسانِ  وَ  الرُّ

اْلَحْيَوانِ  وَ  اْلَمَلِك  وَ  اْلَجانِ ٭ِّ 
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Yirmi Dördüncü Mektub'un  

Birinci Zeyli 

  

 

 

Yani: "Ey insanlar! Duanız olmazsa ne 

ehemmiyetiniz var." mealindeki âyetin beş 

nüktesini dinle: 

BİRİNCİ NÜKTE: Dua bir sırr-ı azîm-i 

ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. 

Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi, dua üç nevidir. 

Birinci nevi dua: İstidad lisanıyladır ki; bütün 

hububat, tohumlar lisan-ı istidad ile Fâtır-ı Hakîm'e 

dua ederler ki: "Senin nukuş-u esmanı mufassal 

göstermek için, bize neşv ü nema ver, küçük 

hakikatımızı sünbülle ve ağacın büyük hakikatına 

çevir." 

Hem şu istidad lisanıyla dua nev'inden birisi de 

şudur ki: Esbabın içtimaı, müsebbebin icadına bir 

duadır. Yani: Esbab bir vaziyet alır ki, o vaziyet bir 

lisan-ı hal hükmüne geçer ve müsebbebi Kadîr-i 

Zülcelal'den dua eder, isterler. Meselâ: Su, hararet, 

toprak, ziya bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak, 

o vaziyet bir lisan-ı duadır ki: "Bu çekirdeği ağaç 
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yap, ya Hâlıkımız!" derler. Çünki o mu'cize-i hârika-i 

kudret olan ağaç; o şuursuz, camid, basit maddelere 

havale edilmez, havalesi muhaldir. Demek içtima'-ı 

esbab bir nevi duadır. 

İkinci nevi dua: İhtiyac-ı fıtrî lisanıyladır ki; 

bütün zîhayatların iktidar ve ihtiyarları dâhilinde 

olmayan hacetlerini ve matlablarını ummadıkları 

yerden vakt-i münasibde onlara vermek için, Hâlık-ı 

Rahîm'den bir nevi duadır. Çünki iktidar ve 

ihtiyarları haricinde, bilmedikleri yerden, vakt-i 

münasibde onlara bir Hakîm-i Rahîm gönderiyor. 

Elleri yetişmiyor; demek o ihsan, dua neticesidir. 

Elhasıl: Bütün kâinattan dergâh-ı İlahiyeye 

çıkan bir duadır. Esbab olanlar, müsebbebatı 

Allah'tan isterler. 

Üçüncü nevi dua: İhtiyaç dairesinde zîşuurların 

duasıdır ki, bu da iki kısımdır. 

Eğer ızdırar derecesine gelse veya ihtiyac-ı fıtrîye 

tam münasebetdar ise veya lisan-ı istidada 

yakınlaşmış ise veya safi, hâlis kalbin lisanıyla ise, 

ekseriyet-i mutlaka ile makbuldür. Terakkiyat-ı 

beşeriyenin kısm-ı a'zamı ve keşfiyatları, bir nevi dua 

neticesidir.  

Havarik-ı medeniyet dedikleri şeyler ve 

keşfiyatlarına medar-ı iftihar zannettikleri 

emirler, manevî bir dua neticesidir. Hâlis bir 

lisan-ı istidad ile istenilmiş, onlara verilmiştir. Lisan-ı 

istidad ile ve lisan-ı ihtiyac-ı fıtrî ile olan dualar dahi 

bir mani olmazsa ve şerait dâhilinde ise, daima 

makbuldürler. 
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İkinci kısım: Meşhur duadır. O da iki nevidir. 

Biri fiilî, biri kavlî. Meselâ çift sürmek, fiilî bir duadır. 

Rızkı topraktan değil; belki toprak, hazine-i rahmetin 

bir kapısıdır ki, rahmetin kapısı olan toprağı saban ile 

çalar. 

Sair kısımların tafsilâtını tayyedip, yalnız kavlî 

duanın bir-iki sırlarını gelecek iki-üç nüktede 

söyleyeceğiz. 

İKİNCİ NÜKTE: Duanın tesiri azîmdir. 

Hususan dua külliyet kesbederek devam etse; netice 

vermesi galibdir, belki daimîdir. Hattâ denilebilir ki: 

Sebeb-i hilkat-ı âlemin birisi de duadır. Yani, 

kâinatın hilkatinden sonra, başta nev'-i beşer ve 

onun başında âlem-i İslâm ve onun başında 

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

muazzam olan duası, bir sebeb-i hilkat-ı âlemdir. 

Yani: Hâlık-ı Âlem istikbalde o zâtı, nev-i beşer 

namına belki mevcudat hesabına bir saadet-i 

ebediye, bir mazhariyet-i esma-i İlahiye isteyecek 

bilmiş; o gelecek duayı kabul etmiş, kâinatı 

halketmiş.  

Madem duanın bu derece azîm ehemmiyeti ve 

vüs'ati vardır; hiç mümkün müdür ki: Bin üçyüz elli 

senede, her vakitte, nev-i beşerden üçyüz milyon, 

cinn ve ins ve melek ve ruhaniyattan hadd ü hesaba 

gelmez mübarek zâtlar bil'ittifak Zât-ı Muhammedî 

Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında, rahmet-i uzma-yı 

İlahiye ve saadet-i ebediye ve husul-ü maksud için 

duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir cihetle mümkün 

müdür ki, o duaları reddedilsin? 
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Madem bu kadar külliyet ve vüs'at ve devam 

kesbedip lisan-ı istidad ve ihtiyac-ı fıtrî derecesine 

gelmiş. Elbette o Zât-ı Muhammed-i Arabî 

Aleyhissalâtü Vesselâm, dua neticesi olarak öyle bir 

makam ve mertebededir ki, bütün ukûl toplansa bir 

akıl olsalar, o makamın hakikatını tamamıyla ihata 

edemezler. 

İşte ey müslüman! Senin rûz-i mahşerde böyle 

bir şefiin var. Bu şefiin şefaatini kendine celbetmek 

için, sünnetine ittiba' et! 

Eğer desen: Madem o Habibullahtır. Bu kadar 

salavat ve duaya ne ihtiyacı var? 

Elcevab: O Zât (A.S.M.) umum ümmetinin 

saadetiyle alâkadar ve bütün efrad-ı ümmetinin her 

nevi saadetleriyle hissedardır ve her nevi 

musibetleriyle endişedardır. İşte kendi hakkında 

meratib-i saadet ve kemalât hadsiz olmakla beraber; 

hadsiz efrad-ı ümmetinin, hadsiz bir zamanda, hadsiz 

enva'-ı saadetlerini hararetle arzu eden ve hadsiz 

enva'-ı şekavetlerinden müteessir olan bir zât, elbette 

hadsiz salavat ve dua ve rahmete lâyıktır ve 

muhtaçtır. 

Eğer desen: Bazan kat'î olacak işler için dua 

edilir. Meselâ: Husuf ve küsuf namazındaki dua gibi. 

Hem bazan hiç olmayacak şeyler için dua edilir? 

Elcevab: Başka Sözler'de izah edildiği gibi, dua 

bir ibadettir. Abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilân 

eder. Zahirî maksadlar ise; o duanın ve o ibadet-i 

duaiyenin vakitleridir, hakikî faideleri değil. İbadetin 

faidesi, âhirete bakar. Dünyevî maksadlar hasıl 



H i l k a t - i  K a i n a t ı n  M u a m m a s ı    | 33 

 
olmazsa, "O dua kabul olmadı" denilmez. Belki 

"Daha duanın vakti bitmedi" denilir. 

Hem hiç mümkün müdür ki: Bütün ehl-i imanın, 

bütün zamanlarda, mütemadiyen kemal-i hulus ve 

iştiyak ve dua ile istedikleri saadet-i ebediye onlara 

verilmesin ve bütün kâinatın şehadetiyle hadsiz 

rahmeti bulunan o Kerim-i Mutlak, o Rahîm-i 

Mutlak; bütün onların o duasını kabul etmesin ve 

saadet-i ebediye vücud bulmasın? 

ÜÇÜNCÜ NÜKTE: Dua-yı kavlî-i ihtiyarînin 

makbuliyeti, iki cihetledir. Ya aynı matlubu ile 

makbul olur veyahud daha evlâsı verilir. 

Meselâ: Birisi kendine bir erkek evlâd ister. 

Cenab-ı Hak, Hazret-i Meryem gibi bir kız evlâdını 

veriyor. "Duası kabul olunmadı" denilmez. 

"Daha evlâ bir surette kabul edildi" denilir.  

Hem bazan kendi dünyasının saadeti için dua 

eder. Duası âhiret için kabul olunur. "Duası 

reddedildi" denilmez, belki "Daha enfa' bir surette 

kabul edildi" denilir. Ve hâkeza...  

Madem Cenab-ı Hak Hakîm'dir; biz ondan 

isteriz, o da bize cevab verir. Fakat hikmetine göre 

bizimle muamele eder. Hasta, tabibin hikmetini 

ittiham etmemeli. Hasta bal ister; tabib-i hâzık, 

sıtması için sulfato verir. "Tabib beni dinlemedi" 

denilmez. Belki âh ü fîzârını dinledi, işitti, cevab da 

verdi; maksudun iyisini yerine getirdi. 

DÖRDÜNCÜ NÜKTE: Duanın en güzel, en 

latif, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: 

Dua eden adam bilir ki, birisi var ki; onun 
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sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona 

merhamet eder. Onun kudret eli herşey'e 

yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız 

değil; bir Kerim zât var, ona bakar, ünsiyet 

verir.  

Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir ve 

onun hadsiz düşmanlarını def'edebilir bir zâtın 

huzurunda kendini tasavvur ederek, bir ferah, bir 

inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden 

atıp      der. 

BEŞİNCİ NÜKTE: Dua, ubudiyetin 

ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir. Çünki 

dua eden adam, duası ile gösteriyor ki: Bütün 

kâinata hükmeden birisi var ki; en küçük 

işlerime ıttıla'ı var ve bilir, en uzak 

maksadlarımı yapabilir, benim her halimi 

görür, sesimi işitir.  

Öyle ise; bütün mevcudatın bütün seslerini 

işitiyor ki, benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o 

yapıyor ki, en küçük işlerimi de ondan bekliyorum, 

ondan istiyorum.  

İşte duanın verdiği hâlis tevhidin genişliğine ve 

gösterdiği nur-u imanın halâvet ve safîliğine bak,  

 sırrını anla ve  
 fermanını dinle.  

 denildiği gibi: Eğer vermek istemeseydi, 

istemek vermezdi. 
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 * * *  

 

 

Yirmi Dördüncü Mektub'un İkinci Zeyli 

(Mi'rac-ı Nebevî hakkındadır) 

  

 

 

 

 

(Mevlid-i Nebevînin Mi'raciye kısmında beş 

nükteyi beyan edeceğiz.) 

BİRİNCİ NÜKTE: Cennet'ten getirilen Burak'a 

dair, Mevlid yazan Süleyman Efendi hazîn bir aşk 

macerasını beyan ediyor. O zât ehl-i velayet olduğu 

ve rivayete bina ettiği için, elbette bir hakikatı o 

suretle ifade ediyor. 

Hakikat şu olmak gerektir ki: Âlem-i bekanın 

mahlukları, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

nuruyla pek alâkadardırlar. Çünki onun getirdiği nur 
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iledir ki; Cennet ve dâr-ı âhiret, cinn ve ins ile 

şenlenecek.  

Eğer o olmasaydı, o saadet-i ebediye olmazdı ve 

Cennet'in her nevi mahlukatından istifadeye müstaid 

olan cinn ve ins, Cennet'i şenlendirmeyeceklerdi; bir 

cihette sahibsiz virane kalacaktı. Yirmi dördüncü 

Söz'ün Dördüncü Dalında beyan edildiği gibi: 

Nasılki bülbülün güle karşı dasitane-i aşkı; 

taife-i hayvanatın, taife-i nebatata derece-i 

aşka baliğ olan ihtiyacat-ı şedide-i 

aşknümayı, rahmet hazinesinden gelen ve 

hayvanatın erzaklarını taşıyan kafile-i 

nebatata karşı ilân etmek için, bir hatib-i 

Rabbanî olarak, başta bülbül-ü gül ve her 

nev'den bir nevi bülbül intihab edilmiş ve 

onların nağamatı dahi, nebatatın en 

güzellerinin başlarında hoş-âmedî nev'inden 

tesbihkârane bir hüsn-ü istikbaldir, bir 

alkışlamadır. 

Aynen bunun gibi: Sebeb-i hilkat-ı eflâk ve 

vesile-i saadet-i dâreyn ve Habib-i Rabb-ül Âlemîn 

olan Zât-ı Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a karşı, nasılki melaike nev'inden Hazret-i 

Cebrail Aleyhisselâm kemal-i muhabbetle 

hizmetkârlık ediyor; melaikelerin Hazret-i Âdem 

Aleyhisselâm'a inkıyad ve itaatini ve sırr-ı sücudunu 

gösteriyor; öyle de ehl-i Cennet'in, hattâ Cennet'in 

hayvanat kısmının dahi, o zâta karşı alâkaları, 

bindiği Burak'ın hissiyat-ı âşıkanesiyle ifade 

edilmiştir. 
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İKİNCİ NÜKTE: Mi'rac-ı Nebeviyedeki 

maceralardan birisi: Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'a karşı muhabbet-i 

münezzehesi, "Sana âşık olmuşum" tabiriyle ifade 

edilmiş. Şu tabirat, Vâcib-ül Vücud'un kudsiyetine ve 

istiğna-i zâtîsine, mana-yı örfî ile münasib düşmüyor. 

Madem Süleyman Efendi'nin mevlidi, rağbet-i 

âmmeye mazhariyeti delaletiyle; o zât ehl-i velayettir 

ve ehl-i hakikattır, elbette irae ettiği mana sahihtir. 

Mana da budur ki: 

Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un hadsiz cemal ve kemali 

vardır. Çünki bütün kâinatın aksamına inkısam etmiş 

olan cemal ve kemalin bütün enva'ı, onun cemal ve 

kemalinin emareleri, işaretleri, âyetleridir. İşte her 

halde cemal ve kemal sahibi, bilbedahe cemal ve 

kemalini sevmesi gibi, Zât-ı Zülcelal dahi cemalini 

pekçok sever.  

Hem kendine lâyık bir muhabbetle sever.  

Hem cemalinin şuaatı olan esmasını dahi sever. 

Madem esmasını sever, elbette esmasının cemalini 

gösteren san'atını sever.  

Öyle ise, cemal ve kemaline âyine olan 

masnuatını dahi sever. Madem cemal ve kemalini 

göstereni sever; elbette cemal ve kemal-i esmasına 

işaret eden mahlukatının mehasinini sever. Bu beş 

nevi muhabbete, Kur'an-ı Hakîm âyâtıyla işaret 

ediyor. 

İşte Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

madem masnuat içinde en mükemmel ferddir ve 

mahlukat içinde en mümtaz şahsiyettir. 



38 |   R i s a l e - i  N u r  K ü l l i y a t ı n d a n  

 
Hem san'at-ı İlahiyeyi, bir velvele-i zikr ü tesbih 

ile teşhir ediyor ve istihsan ediyor. 

Hem esma-i İlahiyedeki cemal ve kemal 

hazinelerini, lisan-ı Kur'an ile açmıştır. 

Hem kâinatın âyât-ı tekviniyesinin, Sâni'inin 

kemaline delaletlerini, parlak ve kat'î bir surette lisan-

ı Kur'anla beyan ediyor. 

Hem küllî ubudiyetiyle, rububiyet-i İlahiyeye 

âyinedarlık ediyor. 

Hem mahiyetinin câmiiyetiyle bütün esma-i 

İlahiyeye bir mazhar-ı etemm olmuştur. 

Elbette bunun için denilebilir ki: Cemil-i Zülcelal, 

kendi cemalini sevmesiyle, o cemalin en mükemmel 

âyine-i zîşuuru olan Muhammed-i Arabî 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ı sever. 

Hem kendi esmasını sevmesiyle, o esmanın en 

parlak âyinesi olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ı sever ve Muhammed-i Arabî 

Aleyhissalâtü Vesselâm'a benzeyenleri dahi 

derecelerine göre sever. 

Hem san'atını sevdiği için, elbette onun san'atını 

en yüksek bir sadâ ile bütün kâinatta neşreden ve 

semavatın kulağını çınlatan, berr ve bahri cezbeye 

getiren bir velvele-i zikir ve tesbih ile ilân eden 

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ı sever 

ve ona ittiba' edenleri de sever. 

Hem masnuatını sevdiği için, o masnuatın en 

mükemmeli olan zîhayatı ve zîhayatın en 

mükemmeli olan zîşuuru ve zîşuurun en efdali olan 

insanları ve insanların bil'ittifak en mükemmeli olan 



H i l k a t - i  K a i n a t ı n  M u a m m a s ı    | 39 

 
Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ı elbette 

daha ziyade sever. 

Hem kendi mahlukatının mehasin-i 

ahlâkiyelerini sevdiği için, mehasin-i ahlâkiyede 

bil'ittifak en yüksek mertebede bulunan Muhammed-

i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ı sever ve derecata 

göre, ona benzeyenleri dahi sever.  

Demek Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gibi, muhabbeti 

dahi kâinatı ihata etmiş. 

İşte o hadsiz mahbublar içindeki mezkûr beş 

vechinin herbir vechinde en yüksek makam, 

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'a 

mahsustur ki, "Habibullah" lâkabı ona verilmiş. 

İşte bu en yüksek makam-ı mahbubiyeti, 

Süleyman Efendi "Ben sana âşık olmuşum" tabiriyle 

beyan etmiştir. Şu tabir, bir mirsad-ı tefekkürdür, 

gayet uzaktan uzağa bu hakikata bir işarettir. 

Bununla beraber madem bu tabir, şe'n-i rububiyete 

münasib olmayan manayı hayale getiriyor; en iyisi, 

şu tabir yerine: "Ben senden razı olmuşum" 

denilmeli. 

ÜÇÜNCÜ NÜKTE: Mi'raciyedeki maceralar, 

malûmumuz olan manalarla, o kudsî ve nezih 

hakikatları ifade edemiyor. Belki o muhavereler; 

birer ünvan-ı mülahazadır, birer mirsad-ı tefekkürdür 

ve ulvî ve derin hakaika birer işarettir ve imanın bir 

kısım hakaikına birer ihtardır ve kabil-i tabir olmayan 

bazı manalara birer kinayedir. Yoksa, malûmumuz 

olan manalar ile bir macera değil. Biz, hayalimiz ile o 

muhaverelerden o hakikatları alamayız; belki 
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kalbimizle heyecanlı bir zevk-i imanî ve nuranî bir 

neş'e-i ruhanî alabiliriz. Çünki nasıl Cenab Hakk'ın 

zât ve sıfâtında nazir ve şebih ve misli yoktur; öyle de 

şuunat-ı rububiyetinde misli yoktur. Sıfâtı nasıl 

mahlukat sıfâtına benzemiyor, muhabbeti dahi 

benzemez.  

Öyle ise şu tabiratı, müteşabihat nev'inden tutup 

deriz ki: Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un vücub-u vücuduna 

ve kudsiyetine münasib bir tarzda ve istiğna-i zâtîsine 

ve kemal-i mutlakına muvafık bir surette, muhabbeti 

gibi bazı şuunatı var ki, Mi'raciye macerasıyla onu 

ihtar ediyor. Mi'rac-ı Nebeviyeye dair Otuzbirinci 

Söz, hakaik-i Mi'raciyeyi usûl-ü imaniye dairesinde 

izah etmiştir. Ona iktifaen burada ihtisar ediyoruz. 

DÖRDÜNCÜ NÜKTE: "Yetmiş bin perde 

arkasında Cenab-ı Hakk'ı görmüş" tabiri, bu'diyet-i 

mekânı ifade ediyor. Halbuki Vâcib-ül Vücud 

mekândan münezzehtir, herşey'e herşeyden daha 

yakındır. Bu ne demektir? 

Elcevab: Otuz birinci Söz'de mufassalan, 

bürhanlar ile o hakikat beyan edilmiştir. Burada 

yalnız şu kadar deriz ki: 

Cenab-ı Hak bize gayet karibdir, biz ondan gayet 

derecede uzağız. Nasılki Güneş, elimizdeki âyine 

vasıtasıyla bize gayet yakındır ve yerde herbir şeffaf 

şey, kendine bir nevi arş ve bir çeşit menzil olur.  

Eğer Güneş'in şuuru olsaydı, bizimle âyinemiz 

vasıtasıyla muhabere ederdi. Fakat biz ondan 

dörtbin sene uzağız. Bilâ-teşbih velâ-temsil; Şems-i 

Ezelî, her şey'e herşeyden daha yakındır. Çünki 
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Vâcib-ül Vücud'dur, mekândan münezzehtir. Hiçbir 

şey ona perde olamaz. Fakat her şey nihayet 

derecede ondan uzaktır. 

İşte Mi'racın uzun mesafesiyle, 

 in ifade ettiği mesafesizliğin sırrıyla; 

hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

gitmesinde, çok mesafeyi tayyederek gitmesi ve ân-ı 

vâhidde yerine gelmesi sırrı, bundan ileri geliyor. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Mi'racı, 

onun seyr ü sülûkudur, onun ünvan-ı velayetidir.  

Ehl-i velayet nasılki seyr ü sülûk-u ruhanî 

ile, kırk günden tâ kırk seneye kadar bir 

terakki ile, derecat-ı imaniyenin hakkalyakîn 

derecesine çıkıyor. 

Öyle de: Bütün evliyanın sultanı olan Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm; değil yalnız kalbi ve 

ruhu ile, belki hem cismiyle, hem havassıyla, hem 

letaifiyle, kırk seneye mukabil kırk dakikada, 

velayetinin keramet-i kübrası olan Mi'racı ile bir 

cadde-i kübra açarak, hakaik-i imaniyenin en yüksek 

mertebelerine gitmiş, Mi'rac merdiveniyle Arş'a 

çıkmış, "Kab-ı Kavseyn" makamında, hakaik-i 

imaniyenin en büyüğü olan İman-ı Billah ve 

İman-ı Bil'âhireti aynelyakîn gözüyle 

müşahede etmiş, Cennet'e girmiş, saadet-i 

ebediyeyi görmüş, o Mi'racın kapısıyla açtığı 

cadde-i kübrayı açık bırakmış, bütün evliya-yı 

ümmeti seyr ü sülûk ile, derecelerine göre, ruhanî ve 

kalbî bir tarzda o Mi'racın gölgesi içinde gidiyorlar. 
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BEŞİNCİ NÜKTE: Mevlid-i Nebevî ile 

Mi'raciyenin okunması, gayet nâfi' ve güzel âdettir ve 

müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir.  

Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin, gayet latif 

ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbetidir.  

Belki hakaik-i imaniyenin ihtarı için, en hoş ve 

şirin bir derstir.  

Belki imanın envârını ve muhabbetullah ve 

aşk-ı Nebevîyi göstermeye ve tahrike en 

müheyyiç ve müessir bir vasıtadır.  

Cenab-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam 

ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara 

Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennet-ül 

Firdevs yapsın, âmîn... 

* * * 

Hâtime 

Madem şu kâinatın Hâlıkı, her nev'de bir ferd-i 

mümtaz ve mükemmel ve câmi' halkedip, o nev'in 

medar-ı fahri ve kemali yapar.  

Elbette esmasındaki ism-i a'zam 

tecellisiyle, bütün kâinata nisbeten mümtaz 

ve mükemmel bir ferdi halkedecek.  

Esmasında bir ism-i a'zam olduğu gibi, 

masnuatında da bir ferd-i ekmel bulunacak ve 

kâinata münteşir kemalâtı o ferdde cem'edip, 

kendine medar-ı nazar edecek.  

O ferd her halde zîhayattan olacaktır. 

Çünki enva'-ı kâinatın en mükemmeli 

zîhayattır.  
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Ve her halde zîhayat içinde o ferd, 

zîşuurdan olacaktır. Çünki zîhayatın enva'ı 

içinde en mükemmeli zîşuurdur.  

Ve her halde o ferd-i ferîd, insandan 

olacaktır. Çünki zîşuur içinde hadsiz 

terakkiyata müstaid, insandır.  

Ve insanlar içinde her halde o ferd Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm olacaktır. Çünki zaman-ı 

Âdem'den şimdiye kadar hiç bir tarih, onun gibi bir 

ferdi gösteremiyor ve gösteremez. 

Zira o zât Küre-i Arz'ın yarısını ve nev'-i beşerin 

beşten birisini, saltanat-ı maneviyesi altına alarak, 

bin üçyüz elli sene kemal-i haşmetle saltanat-ı 

maneviyesini devam ettirip, bütün ehl-i kemale, 

bütün enva'-ı hakaikte bir "Üstad-ı Küll" hükmüne 

geçmiş.  

Dost ve düşmanın ittifakıyla, ahlâk-ı 

hasenenin en yüksek derecesine sahib olmuş. 

Bidayet-i emrinde, tek başıyla bütün dünyaya 

meydan okumuş.  

Her dakikada yüz milyondan ziyade insanların 

vird-i zebanı olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ı 

göstermiş bir zât, elbette o ferd-i mümtazdır, ondan 

başkası olamaz. Bu âlemin hem çekirdeği, hem 

meyvesi odur.  
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İşte böyle bir zâtın mevlid ve mi'racını dinlemek, 

yani terakkiyatının mebde' ve müntehasını işitmek, 

yani tarihçe-i hayat-ı maneviyesini bilmek, o zâtı 

kendine reis ve seyyid ve imam ve şefi' telakki eden 

mü'minlere; ne kadar zevkli, fahrli, nurlu, neş'eli, 

hayırlı bir müsamere-i ulviye-i diniye olduğunu 

anla... 

Ya Rab! Habib-i Ekrem (Aleyhissalâtü 

Vesselâm) hürmetine ve ism-i a'zam hakkına, 

şu risaleyi neşredenlerin ve rüfekasının 

kalblerini, envâr-ı imaniyeye mazhar ve 

kalemlerini esrar-ı Kur'aniyeye naşir eyle ve 

onlara sırat-ı müstakimde istikamet ver. 

Âmîn. 

 

 

Said Nursî 

* * * 



 

 
Yirmi  

Dokuzuncu  
Söz 

 

Beka-i Ruh Ve Melaike Ve Haşre Dairdir. 
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 [Şu Makam, İki Maksad-ı Esas İle Bir 

Mukaddimeden İbarettir.] 

 

Mukaddime 

Melaike ve ruhaniyatın vücudu, insan ve 

hayvanların vücudu kadar kat'îdir, denilebilir.  

Evet, On beşinci Söz'ün Birinci Basamağında 

beyan edildiği gibi: Hakikat kat'iyyen iktiza eder ve 

hikmet yakînen ister ki; zemin gibi, semavatın dahi 

sekeneleri bulunsun ve zîşuur sekeneleri olsun ve o 

sekeneler, o semavata münasib bulunsun.  

Şeriatın lisanında, pekçok muhtelif-ül cins 

olan o sekenelere melaike ve ruhaniyat 

tesmiye edilir.  

Evet, hakikat böyle iktiza eder. Zira şu zeminimiz, 

semaya nisbeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber 

zîşuur mahluklarla doldurulması, arasıra boşaltıp 

yeniden yeni zîşuurlarla şenlendirilmesi işaret eder 

belki tasrih eder ki: Şu muhteşem burçlar sahibi olan 

müzeyyen kasırlar misali olan semavat dahi, nur-u 

vücudun nuru olan zîhayat ve zîhayatın ziyası olan 
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zîşuur ve zevil-idrak mahluklarla elbette doludur. O 

mahluklar dahi, ins ve cin gibi, şu saray-ı âlemin 

seyircileri ve şu kâinat kitabının mütalaacıları ve şu 

saltanat-ı rububiyetin dellâllarıdırlar. 

Küllî ve umumî ubudiyetleri ile kâinatın büyük ve 

küllî mevcudatın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Evet 

şu kâinatın keyfiyatı, onların vücudlarını gösteriyor. 

Çünki kâinatı hadd ü hesaba gelmeyen dakik san'atlı 

tezyinat ve o manidar mehasin ile ve hikmetdar 

nukuş ile süslendirip tezyin etmesi; bilbedahe ona 

göre mütefekkir ve istihsan edicilerin ve mütehayyir 

takdir edicilerin enzarını ister, vücudlarını taleb eder.  

Evet, nasılki hüsün elbette bir âşık ister, taam ise 

aç olana verilir. Öyle ise, şu nihayetsiz hüsn-ü san'at 

içinde gıda-yı ervah ve kut-u kulûb; elbette melaike 

ve ruhanîlere bakar, gösterir. Madem bu nihayetsiz 

tezyinat, nihayetsiz bir vazife-i tefekkür ve ubudiyet 

ister.  

Halbuki ins ve cin, şu nihayetsiz vazifeye, şu 

hikmetli nezarete, şu vüs'atli ubudiyete karşı, 

milyondan ancak birisini yapabilir.  

Demek bu nihayetsiz ve çok mütenevvi olan şu 

vezaif ve ibadete, nihayetsiz melaike enva'ları, 

ruhaniyat ecnasları lâzımdır ki, şu mescid-i kebir-i 

âlemi saflarıyla doldurup şenlendirsin.  

Evet, şu kâinatın herbir cihetinde, herbir 

dairesinde, ruhaniyat ve melaikelerden birer taife, 

birer vazife-i ubudiyetle muvazzaf olarak bulunurlar. 

Bazı rivayat-ı ehadîsiyenin işaretiyle ve şu intizam-ı 

âlemin hikmetiyle denilebilir ki: Bir kısım ecsam-ı 
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camide-i seyyare -yıldızlar seyyaratından tut, tâ 

yağmur kataratına kadar- bir kısım melaikenin sefine 

ve merakibidirler. O melaikeler, bu seyyarelere izn-i 

İlahî ile binerler, âlem-i şehadeti seyredip gezerler ve 

o merkeblerinin tesbihatını temsil ederler. 

Hem denilebilir: Bir kısım hayatdar ecsam, -

bir hadîs-i şerifte "Ehl-i Cennet ruhları, berzah 

âleminde yeşil kuşların cevflerine girerler ve 

Cennet'te gezerler" diye işaret ettiği   

tesmiye edilen Cennet kuşlarından tut, tâ sineklere 

kadar- bir cins ervahın tayyareleridir.  

Onlar bunların içine emr-i Hak'la girerler, âlem-i 

cismaniyatı seyredip, o hayatdar cesedlerdeki göz, 

kulak gibi duyguları ile, âlem-i cismanîdeki mu'cizat-ı 

fıtratı temaşa ediyorlar. Tesbihat-ı mahsusalarını edâ 

ediyorlar.  

İşte nasıl hakikat böyle iktiza ediyor, hikmet dahi 

aynen öyle iktiza eyliyor. Çünki şu kesafetli ve ruha 

münasebeti az olan topraktan ve şu küduretli ve nur-

u hayata münasebeti pek cüz'î olan sudan, 

mütemadiyen hummalı bir faaliyetle, letafetli hayatı 

ve nuraniyetli zevil-idraki halkeden Fâtır-ı Hakîm, 

elbette ruha çok lâyık ve hayata çok münasib, şu nur 

denizinden ve hattâ şu zulmet bahrinden, şu 

havadan, şu elektrik gibi sair madde-i latifeden bir 

kısım zîşuur mahlukları vardır. Hem pekçok kesretli 

olarak vardır. 
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Birinci Maksad 

Melaikenin Tasdiki İmanın Bir Rüknüdür. Şu 

Maksadda Dört Nükte-i Esasiye Vardır. 

Birinci Esas: Vücudun kemali, hayat iledir. 

Belki vücudun hakikî vücudu, hayat iledir. Hayat, 

vücudun nurudur. Şuur, hayatın ziyasıdır. Hayat, 

herşeyin başıdır ve esasıdır.  

Hayat, her şeyi herbir zîhayat olan şeye mal 

eder. Bir şeyi, bütün eşyaya mâlik hükmüne geçirir.  

Hayat ile bir şey-i zîhayat diyebilir ki: "Şu bütün 

eşya, malımdır. Dünya, hanemdir. Kâinat mâlikim 

tarafından verilmiş bir mülkümdür." Nasılki ziya 

ecsamın görülmesine sebebdir ve renklerin -bir kavle 

göre- sebeb-i vücududur.  

Öyle de: Hayat dahi, mevcudatın keşşafıdır. 

Keyfiyatın tahakkukuna sebebdir.  

Hem cüz'î bir cüz'ü, küll ve küllî hükmüne getirir.  

Ve küllî şeyleri bir cüz'e sığıştırmaya sebebdir.  

Ve hadsiz eşyayı, iştirak ve ittihad ettirip bir 

vahdete medar, bir ruha mazhar yapmak gibi, 

kemalât-ı vücudun umumuna sebebdir.  

Hattâ hayat, kesret tabakatında bir çeşit tecelli-i 

vahdettir ve kesrette ehadiyetin bir âyinesidir. Bak 

hayatsız bir cisim, büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, 

garibdir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu 

mekân ile ve ona karışan şeyler ile vardır.  

Başka kâinatta ne varsa, o dağa nisbeten 

madumdur. Çünki ne hayatı var ki, hayat ile 

alâkadar olsun; ne şuuru var ki, taalluk etsin. Şimdi 

bak küçücük bir cisme, meselâ balarısına. Hayat ona 
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girdiği anda, bütün kâinatla öyle münasebet tesis 

eder ki, bütün kâinatla, hususan zeminin çiçekleriyle 

ve nebatatları ile, öyle bir ticaret akdeder ki, 

diyebilir: "Şu arz, benim bahçemdir, 

ticarethanemdir." 

İşte zîhayattaki meşhur havass-ı zahire ve bâtına 

duygularından başka, gayr-ı meş'ur saika ve şaika 

hisleriyle beraber o arı, dünyanın ekser enva'ıyla 

ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahib 

olur.  

İşte en küçük zîhayatta hayat böyle tesirini 

gösterse, elbette hayat tabaka-i insaniye olan en 

yüksek mertebeye çıktıkça, öyle bir inbisat ve inkişaf 

ve tenevvür eder ki; hayatın ziyası olan şuur ile, akıl 

ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi, 

o zîhayat kendi aklı ile avalim-i ulviyede ve ruhiyede 

ve cismaniyede gezer. Yani, o zîşuur ve zîhayat 

manen o âlemlere misafir gittiği gibi, o âlemler dahi 

o zîşuurun mir'at-ı ruhuna misafir olup, irtisam ve 

temessül ile geliyorlar. 

Hayat, Zât-ı Zülcelal'in en parlak bir bürhan-ı 

vahdeti ve en büyük bir maden-i nimeti ve en latif 

bir tecelli-i merhameti ve en hafî ve bilinmez bir 

nakş-ı nezih-i san'atıdır.  

Evet, hafî ve dakiktir. Çünki enva'-ı hayatın en 

ednası olan hayat-ı nebat ve o hayat-ı nebatın en 

birinci derecesi olan çekirdekteki ukde-i hayatiyenin 

tenebbühü, yani uyanıp açılarak neşv ü nema 

bulması, o derece zahir ve kesrette ve mebzuliyette, 

ülfet içinde, zaman-ı Âdem'den beri hikmet-i 



H i l k a t - i  K a i n a t ı n  M u a m m a s ı    | 51 

 
beşeriyenin nazarında gizli kalmıştır. Hakikatı, hakikî 

olarak beşerin aklı ile keşfedilmemiş.  

Hem hayat, o kadar nezih ve temizdir ki; iki 

vechi, yani mülk ve melekûtiyet vecihleri temizdir, 

pâktır, şeffaftır. Dest-i kudret, esbabın perdesini 

vaz'etmeyerek, doğrudan doğruya mübaşeret ediyor. 

Fakat, sair şeylerdeki umûr-u hasiseye ve kudretin 

izzetine uygun gelmeyen nâpâk keyfiyat-ı zahiriyeye 

menşe' olmak için esbab-ı zahiriyeyi perde etmiştir. 

ELHASIL: Denilebilir ki; hayat olmazsa vücud 

vücud değildir, ademden farkı olmaz. Hayat, ruhun 

ziyasıdır. Şuur, hayatın nurudur.  

Mademki hayat ve şuur, bu kadar 

ehemmiyetlidirler.  

Ve madem şu âlemde bilmüşahede bir intizam-ı 

kâmil-i ekmel vardır. Ve şu kâinatta bir itkan-ı 

muhkem, bir insicam-ı ahkem görünüyor. Madem şu 

bîçare perişan küremiz, sergerdan zeminimiz, bu 

kadar hadd ü hesaba gelmez zevil-hayat ile, zevil-

ervah ile ve zevil-idrak ile dolmuştur.  

Elbette sadık bir hads ile ve kat'î bir yakîn ile 

hükmolunur ki; şu kusûr-u semaviye ve şu büruc-u 

samiyenin dahi kendilerine münasib zîhayat, zîşuur 

sekeneleri vardır. Balık suda yaşadığı gibi, güneşin 

ateşinde dahi o nurani sekeneler bulunur. Nâr nuru 

yakmaz, belki ateş ışığa meded verir. Madem kudret-

i ezeliye bilmüşahede en âdi maddelerden, en kesif 

unsurlardan hadsiz zîhayat ve zîruhu halkeder ve 

gayet ehemmiyetle madde-i kesifeyi, hayat 

vasıtasıyla madde-i latifeye çevirir ve nur-u hayatı 
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herşeyde kesretle serpiyor ve şuur ziyasıyla ekser 

şeyleri yaldızlıyor.  

Elbette o Kadîr-i Hakîm bu kusursuz kudretiyle, 

bu noksansız hikmetiyle; nur gibi, esîr gibi ruha yakın 

ve münasib olan sair seyyalat-ı latife maddeleri 

ihmal edip hayatsız bırakmaz, camid bırakmaz, 

şuursuz bırakmaz. Belki madde-i nurdan, hattâ 

zulmetten, hattâ esîr maddesinden, hattâ 

manalardan, hattâ havadan, hattâ kelimelerden 

zîhayat, zîşuuru kesretle halkeder ki; hayvanatın 

pekçok muhtelif ecnasları gibi pekçok muhtelif 

ruhanî mahlukları, o seyyalat-ı latife maddelerinden 

halkeder.  

Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhanî ve 

cin ecnaslarıdır. Melaikelerin ve ruhanîlerin kesretle 

vücudlarını kabul etmek ne derece hakikat ve bedihî 

ve makul olduğunu ve Kur'anın beyan ettiği gibi 

onları kabul etmeyen, ne derece hilaf-ı hakikat ve 

hilaf-ı hikmet bir hurafe, bir dalalet, bir hezeyan, bir 

divanelik olduğunu şu temsile bak, gör: 

İki adam; biri bedevi, vahşi; biri medenî, aklı 

başında olarak arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli 

bir şehre gidiyorlar.  

O medenî muhteşem şehrin uzak bir köşesinde 

pis, perişan, küçük bir haneye, bir fabrikaya 

rastgeliyorlar. Görüyorlar ki, o hane; amele, sefil, 

miskin adamlarla doludur. Acib bir fabrika içinde 

çalışıyorlar.  

O hanenin etrafı da zîruh ve zîhayatlarla 

doludur. Fakat onların medar-ı taayyüşü ve hususî 
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şerait-i hayatiyeleri vardır ki, onların bir kısmı âkil-ün 

nebattır, yalnız nebatat ile yaşıyorlar. 

Diğer bir kısmı âkil-üs semektir, balıktan başka 

bir şey yemiyorlar.  

O iki adam, bu hali görüyorlar.  

Sonra bakıyorlar ki, uzakta binler müzeyyen 

saraylar, âlî kasırlar görünüyor.  

O sarayların ortalarında geniş tezgâhlar ve 

vüs'atli meydanlar vardır.  

O iki adam, uzaklık sebebiyle veyahut göz 

zaîfliğiyle veya o sarayın sekenelerinin gizlenmesi 

sebebiyle; o sarayın sekeneleri, o iki adama 

görünmüyorlar.  

Hem şu perişan hanedeki şerait-i hayatiye, o 

saraylarda bulunmuyor.  

O vahşi bedevi, hiç şehir görmemiş adam, bu 

esbaba binaen görünmediklerinden ve buradaki 

şerait-i hayat orada bulunmadığından der: "O 

saraylar sekenelerden hâlîdir, boştur, zîruh içinde 

yoktur." der, vahşetin en ahmakça bir hezeyanını 

yapar.  

İkinci adam der ki: "Ey bedbaht, şu hakir, 

küçük haneyi görüyorsun ki, zîruh ile, amelelerle 

doldurulmuş ve biri var ki, bunları her vakit 

tazelendiriyor, istihdam ediyor. Bak, bu hane 

etrafında boş bir yer yoktur. Zîhayat ve zîruh ile 

doldurulmuştur. Acaba hiç mümkün müdür ki: Şu 

uzakta bize görünen şu muntazam şehrin, şu hikmetli 

tezyinatın, şu san'atlı sarayların onlara münasib âlî 

sekeneleri bulunmasın?  
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Elbette o saraylar, umumen doludur ve onlarda 

yaşayanlara göre başka şerait-i hayatiyeleri var.  

Evet, ot yerine belki börek yerler; balık yerine 

baklava yiyebilirler. Uzaklık sebebiyle veyahut 

gözünün kabiliyetsizliği veya onların 

gizlenmekliği ile sana görünmemeleri, onların 

olmamalarına hiçbir vakit delil olamaz. 

Adem-i rü'yet, adem-i vücuda delalet etmez. 

Görünmemek, olmamağa hüccet olamaz. 

İşte şu temsil gibi, ecram-ı ulviye ve ecsam-ı 

seyyare içinde küre-i arzın hakaret ve kesafeti ile 

beraber bu kadar hadsiz zîruhların, zîşuurların vatanı 

olması ve en hasis ve en müteaffin cüz'leri dahi, birer 

menba-ı hayat kesilmesi, birer mahşer-i huveynat 

olması, bizzarure ve bilbedahe ve bittarîk-ıl evlâ ve 

bilhads-is sadık ve bilyakîn-il kat'î delalet eder, 

şehadet eyler, ilân eder ki: Şu nihayetsiz feza-yı âlem 

ve şu muhteşem semavat, burçlarıyla, yıldızlarıyla 

zîşuur, zîhayat, zîruhlarla doludur. Nârdan, nurdan, 

ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, 

rayihadan, kelimattan, esîrden ve hattâ elektrikten ve 

sair seyyalât-ı latifeden halk olunan o zîhayat ve o 

zîruhlara ve o zîşuurlara, Şeriat-ı Garra-yı 

Muhammediye (Aleyhissalâtü Vesselâm), Kur'an-ı 

Mu'ciz-ül Beyan, "Melaike ve cânn ve ruhaniyattır" 

der, tesmiye eder. 

Melaikenin ise, ecsamın muhtelif cinsleri gibi, 

cinsleri muhteliftir. Evet, elbette bir katre yağmura 

müekkel olan melek, şemse müekkel meleğin 
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cinsinden değildir. Cin ve ruhaniyat dahi, onların da 

pekçok ecnas-ı muhtelifeleri vardır. 

Şu nükte-i esasiyenin hâtimesi: Bittecrübe, 

madde asıl değil ki, vücud ona müsahhar kalsın ve 

tabi olsun. Belki madde, bir mana ile kaimdir. İşte o 

mana, hayattır, ruhtur.  

Hem bilmüşahede madde, mahdum değil ki 

herşey ona irca' edilsin. Belki hâdimdir, bir hakikatın 

tekemmülüne hizmet eder. O hakikat, hayattır. O 

hakikatın esası da ruhtur. Bilbedahe madde hâkim 

değil ki, ona müracaat edilsin, kemalât ondan 

istenilsin. Belki mahkûmdur, bir esasın hükmüne 

bakar, onun gösterdiği yollar ile hareket eder. İşte o 

esas; hayattır, ruhtur, şuurdur.  

Hem bizzarure madde lüb değil, esas değil, 

müstekar değil ki, işler ve kemalât ona takılsın, ona 

bina edilsin; belki yarılmağa, erimeğe, yırtılmağa 

müheyya bir kışırdır, bir kabuktur ve köpüktür ve bir 

surettir.  

Görülmüyor mu ki: Gözle görülmeyen hurdebînî 

bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var ki, 

arkadaşının sesini işitir, rızkını görür, gayet hassas ve 

keskin hisleri vardır.  

Şu hal gösteriyor ki; maddenin küçülüp 

inceleşmesi nisbetinde âsâr-ı hayat tezayüd ediyor, 

nur-u ruh teşeddüd ediyor. Güya madde 

inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh 

âlemine, hayat âlemine, şuur âlemine yaklaşıyor gibi 

hararet-i ruh, nur-u hayat daha şiddetli tecelli ediyor.  
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İşte hiç mümkün müdür ki: Bu madde 

perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun 

tereşşuhatı bulunsun; o perde altında olan âlem-i 

bâtın, zîruh ve zîşuurlarla dolu olmasın. Hiç mümkün 

müdür ki: Şu maddiyat ve âlem-i şehadetteki 

mananın ve ruhun ve hayatın ve hakikatın şu hadsiz 

tereşşuhatı ve lemaat ve semeratının menabii, yalnız 

maddeye ve maddenin hareketine irca' edilip izah 

edilsin. Hâşâ ve kat'â ve aslâ!  

Bu hadsiz tereşşuhat ve lemaat gösteriyor ki: Şu 

âlem-i maddiyat ve şehadet ise, âlem-i melekût ve 

ervah üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir. 

İkinci Esas: Melaikenin vücuduna ve 

ruhanîlerin sübutuna ve hakikatlerinin vücuduna bir 

icma'-ı manevî ile -tabirde ihtilaflarıyla beraber- 

bütün ehl-i akıl ve ehl-i nakil, bilerek bilmeyerek 

ittifak etmişler denilebilir.  

Hattâ maddiyatta çok ileri giden hükema-yı 

İşrakiyyunun Meşaiyyun kısmı, melaikenin manasını 

inkâr etmeyerek "Her bir nev'in bir mahiyet-i 

mücerrede-i ruhaniyeleri vardır" derler. Melaikeyi 

öyle tabir ediyorlar. Eski hükemanın İşrakiyyun kısmı 

dahi melaikenin manasında kabule muztar kalarak, 

yalnız yanlış olarak "Ukûl-ü Aşere ve Erbab-ül Enva'" 

diye isim vermişler. Bütün ehl-i edyan "melek-ül 

cibal, melek-ül bihar, melek-ül emtar" gibi her nev'e 

göre birer melek-i müekkel, vahyin ilhamı ve irşadı 

ile bulunduğunu kabul ederek o namlarla tesmiye 

ediyorlar.  
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Hattâ akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten 

cemadat derecesine manen sukut etmiş olan 

Maddiyyun ve Tabiiyyun dahi, melaikenin manasını 

inkâr edemeyerek (Haşiye) "Kuva-yı Sâriye" 

namıyla bir cihette kabule mecbur olmuşlar. 

Ey melaike ve ruhaniyatın kabulünde tereddüd 

gösteren bîçare adam! Neye istinad ediyorsun? 

Hangi hakikata güveniyorsun ki; bütün ehl-i akıl, 

bilerek bilmeyerek melaikenin manasının sübutuna 

ve tahakkukuna ve ruhanîlerin tahakkukları 

hakkında ittifaklarına karşı geliyorsun, kabul 

etmiyorsun?  

Mademki Birinci Esas'ta isbat edildiği gibi; hayat 

mevcudatın keşşafıdır, belki neticesidir, zübdesidir. 

Bütün ehl-i akıl, mana-yı melaikenin kabulünde 

manen müttefiktirler ve şu zeminimiz, bu kadar 

zîhayat ve zîruhlarla şenlendirilmiştir.  

Şu halde hiç mümkün olur mu ki: Şu feza-yı 

vesîa sekenelerden, şu semavat-ı latife 

mutavattinînden hâlî kalsın. Hiç hatırına gelmesin ki: 

Şu hilkatte cari olan namuslar, kanunlar kâinatın 

hayatdar olmasına kâfi gelir. Çünki o cereyan eden 

                                                             
(Haşiye): Melaike manasını ve ruhaniyatın hakikatını 

inkâra mecal bulamamışlar, belki fıtratın namuslarından 

"Kuva-yı Sâriye" diye, "cereyan eden kuvvetler" 

namını vererek yanlış bir surette tasvir ile bir cihetten 

tasdikine mecbur kalmışlar. (Ey kendini akıllı 

zanneden!)  
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namuslar, şu hükmeden kanunlar; itibarî emirlerdir, 

vehmî düsturlardır, ademî sayılır.  

Onları temsil edecek, onları gösterecek, onların 

dizginlerini ellerinde tutacak melaike denilen 

ibadullah olmazsa; o namuslara, o kanunlara bir 

vücud taayyün edemez.  

Bir hüviyet teşahhus edemez. Bir hakikat-ı 

hariciye olamaz. Halbuki hayat, bir hakikat-ı 

hariciyedir. Vehmî bir emr, hakikat-ı 

hariciyeyi yüklenemez. 

ELHASIL: Madem ehl-i hikmetle ehl-i din ve 

ashab-ı akıl ve nakil manen ittifak etmişler ki: 

Mevcudat, şu âlem-i şehadete münhasır değildir. 

Hem madem zahir olan âlem-i şehadet, camid ve 

teşekkül-ü ervaha nâmuvafık olduğu halde bu kadar 

zîruhlarla tezyin edilmiş.  

Elbette, vücud ona münhasır değildir. Belki daha 

çok tabakat-ı vücud vardır ki, âlem-i şehadet onlara 

nisbeten münakkaş bir perdedir.  

Hem madem denizin balığa nisbeti gibi, ervaha 

muvafık olan âlem-i gayb ve âlem-i mana, ervahlar 

ile dolu olmak iktiza eder.  

Hem madem bütün emirler, mana-yı melaikenin 

vücuduna şehadet ederler. Elbette bilâşek velâ 

şübhe, melaike vücudlarının ve ruhanî hakikatlarının 

en güzel sureti ve ukûl-ü selime kabul edecek ve 

istihsan edecek en makul keyfiyeti odur ki; Kur'an, 

şerh ve beyan etmiştir.  

O Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan der ki: "Melaike, 

ibad-ı mükerremdir. Emre muhalefet etmezler. Ne 
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emrolunsa onu yaparlar. Melaike, ecsam-ı latife-i 

nuraniyedirler. Muhtelif nevilere münkasımdırlar." 

Evet, nasılki beşer bir ümmettir, "Kelâm" sıfatından 

gelen Şeriat-ı İlahiyenin hameleleri, mümessilleri, 

mütemessilleridir.  

Öyle de: Melaike dahi muazzam bir ümmettir ki, 

onların amele kısmı "İrade" sıfatından gelen Şeriat-ı 

Tekviniyenin hamelesi, mümessili ve 

mütemessilleridirler. Müessir-i Hakikî olan Kudret-i 

Fâtıranın ve İrade-i Ezeliyenin emirlerine tabi bir 

nevi ibadullahtırlar ki; ecram-ı ulviyenin herbiri 

onların birer mescidi, birer mabedi hükmündedirler. 

Üçüncü Esas: Mes'ele-i melaike ve ruhaniyat, o 

mesaildendir ki: Tek bir cüz'ün vücudu ile, bir küllün 

tahakkuku bilinir. Birtek şahsın rü'yeti ile umum 

nev'in vücudu malûm olur. Çünki kim inkâr ederse, 

külliyyen inkâr eder. Bir tekini kabul eden, o nev'in 

umumunu kabul etmeye mecburdur.  

Madem öyledir, işte bak: Görmüyor musun ve 

işitmiyor musun ki; bütün ehl-i edyan, bütün 

asırlarda, zaman-ı Âdem'den şimdiye kadar 

melaikenin vücuduna ve ruhanîlerin tahakkukuna 

ittifak etmişler ve insanın taifeleri, birbirinden bahsi 

ve muhaveresi ve rivayeti gibi melaikelerle 

muhavere edilmesine ve onların müşahedesine ve 

onlardan rivayet etmesine icma' etmişlerdir.  

Acaba hiçbir ferd melaikelerden bilbedahe 

görünmezse, hem bilmüşahede bir şahsın veya 

müteaddid eşhasın vücudu kat'î bilinmezse, hem 

onların bilbedahe, bilmüşahede vücudları 
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hissedilmezse, hiç mümkün müdür ki: Böyle bir 

icma' ve ittifak devam etsin ve böyle müsbet ve 

vücudî bir emirde ve şuhuda istinad eden bir halde 

müstemirren ve tevatüren o ittifak devam etsin.  

Hem hiç mümkün müdür ki: Şu itikad-ı 

umumînin menşe'i, mebadi-i zaruriye ve bedihî 

emirler olmasın. Hem hiç mümkün müdür ki: 

Hakikatsız bir vehim; bütün inkılabat-ı beşeriyede, 

bütün akaid-i insaniyede istimrar etsin, beka bulsun.  

Hem hiç mümkün müdür ki: Şu ehl-i edyanın, 

bu icma'-i azîmin senedi; bir hads-i kat'î olmasın, bir 

yakîn-i şuhudî olmasın.  

Hem hiç mümkün müdür ki: O hads-i kat'î, o 

yakîn-i şuhudî, hadsiz emarelerden ve o emareler, 

hadsiz müşahedat vakıalarından ve o müşahedat 

vakıaları, şeksiz ve şübhesiz mebadi-i zaruriyeye 

istinad etmesin.  

Öyle ise, şu ehl-i edyandaki bu itikadat-ı 

umumiyenin sebebi ve senedi, tevatür-ü manevî 

kuvvetini ifade eden pekçok kerrat ile melaike 

müşahedelerinden ve ruhanîlerin rü'yetlerinden hasıl 

olan mebadi-i zaruriyedir, esasat-ı kat'iyyedir. 

Hem hiç mümkün müdür, hiç makul 

mudur, hiç kabil midir ki: Hayat-ı içtimaiye-i 

beşeriye semasının güneşleri, yıldızları, ayları 

hükmünde olan enbiya ve evliya, tevatür suretiyle ve 

icma'-ı manevî kuvveti ile ihbar ettikleri ve şehadet 

ettikleri melaike ve ruhaniyatın vücudları ve 

müşahedeleri, bir şübhe kabul etsin, bir şekke medar 

olsun. Bahusus onlar şu mes'elede ehl-i ihtisastırlar.  
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Malûmdur ki; iki ehl-i ihtisas, binler başkasına 

müreccahtırlar. Hem şu mes'elede ehl-i isbattırlar.  

Malûmdur ki; iki ehl-i isbat, binler ehl-i nefy ve 

inkâra müreccahtırlar. Ve bilhassa kâinat semasında 

daim parlayan ve hiçbir vakit gurub etmeyen, âlem-i 

hakikatın Şemsüşşümus'u olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül 

Beyan'ın ihbaratı ve risalet güneşi olan Zât-ı 

Ahmediye'nin (A.S.M.) şehadatı ve müşahedatı, hiç 

kabil midir ki, bir şübhe kabul etsin.  

Madem tek bir ruhaniyatın vücudu, bir zamanda 

tahakkuk etse, şu nev'in umumen tahakkukunu 

gösteriyor. Ve madem şu nev'in vücudu tahakkuk 

ediyor.  

Elbette onların suret-i tahakkukunun en ahseni, 

en makulü, en makbulü; Şeriatın şerhettiği gibidir, 

Kur'anın gösterdiği gibidir, Sahib-i Mi'rac'ın gördüğü 

gibidir. 

Dördüncü Esas: Şu kâinatın mevcudatına 

nazar-ı dikkat ile bakılsa görünür ki: Cüz'iyat gibi 

külliyatın dahi birer şahs-ı manevîsi vardır ki, birer 

vazife-i külliyesi görünüyor. Onda bir hizmet-i külliye 

görünüyor. Meselâ: Bir çiçek, kendince bir nakş-ı 

san'atı gösterip, lisan-ı haliyle esma-i Fâtır'ı zikrettiği 

gibi; küre-i arz bahçesi dahi, bir çiçek hükmündedir. 

Gayet muntazam küllî vazife-i tesbihiyesi vardır.  

Nasılki bir meyve, bir intizam içinde bir ilânatı, 

tesbihatı ifade ediyor.  

Öyle de: Koca bir ağacın heyet-i umumiyesiyle 

gayet muntazam bir vazife-i fıtriyesi ve ubudiyeti 
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vardır. Nasıl bir ağaç yaprak, meyve ve çiçeklerinin 

kelimatı ile bir tesbihatı var.  

Öyle de: Koca semavat denizi dahi, kelimatı 

hükmünde olan güneşler, yıldızlar ve ayları ile Fâtır-ı 

Zülcelaline tesbihat yapar ve Sâni'-i Zülcelaline 

hamd eder ve hâkeza...  

Mevcudat-ı hariciyenin herbiri, sureten 

camid, şuursuz iken, gayet hayatkârane ve 

şuurdarane vazifeleri ve tesbihatları vardır.  

Elbette nasıl melaikeler bunların âlem-i 

melekûtta mümessilidirler, tesbihatlarını ifade 

ederler; bunlar dahi âlem-i mülk ve âlem-i şehadette 

o melaikelerin timsalleri, haneleri, mescidleri 

hükmündedirler. Yirmi dördüncü Söz'ün Dördüncü 

Dalında beyan edildiği gibi; şu saray-ı âlemin Sâni'-i 

Zülcelal'i, o saray içinde istihdam ettiği dört 

kısım amelenin birincisi: Melaike ve 

ruhanîlerdir. Madem nebatat ve cemadat 

bilmeyerek ve bir bilenin emrinde gayet mühim 

ücretsiz hidemattadırlar.  

Ve hayvanat, bir ücret-i cüz'iye 

mukabilinde bilmeyerek gayet küllî 

maksadlara hizmet ediyorlar.  

Ve insan, müeccel ve muaccel iki ücret 

mukabilinde o Sâni'-i Zülcelal'in makasıdını 

bilerek tevfik-i hareket etmek ve herşeyde 

nefislerine de bir hisse çıkarmak ve sair 

hademelere nezaret etmek ile istihdam 

edilmeleri, bilmüşahede görünüyor.  
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Elbette dördüncü kısım, belki en birinci kısım 

olan hizmetkârlar, ameleler bulunacaktır.  

Hem insana benzer ki, o Sâni'-i Zülcelal'in 

makasıd-ı külliyesini bilir bir ubudiyet ile tevfik-i 

hareket ederler.  

Hem insanın hilafına olarak hazz-ı nefisten ve 

cüz'î ücretlerden tecerrüd ederek yalnız Sâni'-i 

Zülcelal'in nazarı ile, emri ile, teveccühü ile, hesabı 

ile, namı ile ve kurbiyetiyle ihtisas ile ve intisab ile 

hasıl ettikleri lezzet ve kemal ve zevk ve saadeti kâfi 

görüp, hâlisen muhlisen çalışıyorlar. Cinslerine göre 

kâinattaki mevcudatın enva'ına göre vazife-i 

ibadetleri tenevvü' ediyor.  

Bir hükûmetin muhtelif dairelerde, muhtelif 

vazifedarları gibi, saltanat-ı rububiyet dairelerinde 

vezaif-i ubudiyeti ve tesbihatı öyle tenevvü' ediyor. 

Meselâ: Hazret-i Mikâil, yeryüzü tarlasında ekilen 

masnuat-ı İlahiyeye Cenab-ı Hakk'ın havliyle, 

kuvvetiyle, hesabıyla, emriyle bir nâzır-ı umumî 

hükmündedir. (Tabir caizse) umum çiftçi-misal 

melaikelerin reisidir.  

Hem Fâtır-ı Zülcelal'in izniyle, emriyle, 

kuvvetiyle, hikmetiyle umum hayvanatın manevî 

çobanlarının reisi, büyük bir melek-i müekkeli vardır.  

İşte madem şu mevcudat-ı hariciyenin, her 

birisinin üstünde, birer melek-i müekkel var olmak 

lâzım gelir. Tâ ki o cismin gösterdiği vezaif-i ubudiyet 

ve hidemat-ı tesbihiyesini âlem-i melekûtta temsil 

etsin, dergâh-ı uluhiyete bilerek takdim etsin.  
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Elbette Muhbir-i Sadık'ın rivayet ettiği, melaikeler 

hakkındaki suretler gayet münasibdir ve makuldür. 

Meselâ: Ferman etmiş ki: "Bazı melaikeler 

bulunur, kırk başı veya kırkbin başı var. Her 

başta kırkbin ağzı var, herbir ağızda kırkbin 

dil ile, kırkbin tesbihat yapar." Şu hakikat-ı 

hadîsiyenin bir manası var, bir de sureti var. 

Manası şudur ki: Melaikenin ibadatı, hem 

gayet muntazamdır, mükemmeldir, hem gayet 

küllîdir, geniştir. 

Ve şu hakikatın sureti ise şudur ki: Bazı büyük 

mevcudat-ı cismaniye vardır ki, kırkbin baş, kırkbin 

tarz ile vezaif-i ubudiyeti yapar. Meselâ: Sema 

güneşlerle, yıldızlarla tesbihat yapar. Zemin tek bir 

mahluk iken, yüzbin baş ile, her başta yüzbinler ağız 

ile, her ağızda yüzbinler lisan ile vazife-i ubudiyeti ve 

tesbihat-ı Rabbaniyeyi yapıyor.  

İşte küre-i arza müekkel melek dahi, âlem-i 

melekûtta şu manayı göstermek için öyle görülmek 

lâzımdır.  

Hattâ ben, mutavassıt bir badem ağacı gördüm 

ki: Kırka yakın baş hükmünde büyük dalları var. 

Sonra bir dalına baktım, kırka yakın dili hükmünde 

küçük dalları var.  

Sonra o küçük dalının bir diline baktım, kırk 

çiçek açmıştır. O çiçeklere nazar-ı hikmetle dikkat 

ettim, herbir çiçek içinde kırka yakın incecik, 

muntazam püskülleri, renkleri ve san'atları gördüm 

ki; herbiri Sâni'-i Zülcelal'in ayrı ayrı birer cilve-i 

esmasını ve birer ismini okutturuyor.  
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İşte hiç mümkün müdür ki, şu badem ağacının 

Sâni'-i Zülcelal'i ve Hakîm-i Zülcemal'i, bu camid 

ağaca bu kadar vazifeleri yükletsin; onun manasını 

bilen, ifade eden, kâinata ilân eden, dergâh-ı 

İlahiyeye takdim eden, ona münasib ve ruhu 

hükmünde bir melek-i müekkeli ona bindirmesin? 

Ey arkadaş! Şuraya kadar beyanatımız, kalbi 

kabule ihzar etmek ve nefsi teslime mecbur etmek ve 

aklı iz'ana getirmek için bir mukaddeme idi.  

Eğer o mukaddemeyi bir derece fehmettin ise, 

melaikelerle görüşmek istersen hazır ol.  

Hem evham-ı seyyieden temizlen. İşte Kur'an 

âlemi kapıları açıktır.  

İşte Kur'an cenneti "müfettehat-ül ebvab"dır; gir 

bak. Melaikeyi o Cennet-i Kur'aniye içinde güzel bir 

surette gör.  

Herbir âyet-i Tenzil, birer menzildir.  

İşte şu menzillerden bak: 
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Hem dinle: 

 senalarını işit. 

Eğer cinnîlerle görüşmek istersen: 

   surlu 

sureye gir, onları gör, dinle ne diyorlar? 

Onlardan ibret al. Bak, diyorlar ki: 

 

* * * 

İkinci Maksad 

[Kıyamet Ve Mevt-i Dünya Ve 

Hayat-ı Âhiret Hakkındadır.] 

 

Şu Maksadın Dört Esası Ve Bir 

Mukaddime-i Temsiliyesi Vardır. 

 

Mukaddime 

Nasılki bir saray veya bir şehir hakkında biri 

dava etse: "Şu saray veya şehir, tahrib edilip yeniden 

muhkem bir surette bina ve tamir edilecektir." 

Elbette, onun davasına karşı altı sual terettüb eder: 
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Birincisi: Niçin tahrib edilecek? Sebeb ve 

muktezi var mıdır? 

Eğer "Evet, var" diye isbat etti. 

İkincisi: şöyle bir sual gelir ki: "Bunu tahrib 

edip, tamir edecek usta muktedir midir? Yapabilir 

mi? 

Eğer "Evet, yapabilir" diye isbat etti,  

Üçüncüsü: şöyle bir sual gelir ki: "Tahribi 

mümkün müdür? Hem, sonra tahrib edilecek midir?" 

Eğer "Evet" diye imkân-ı tahribi, hem vukuunu 

isbat etse; iki sual daha ona vârid olur ki:  

"Acaba şu acib saray veya şehrin yeniden tamiri 

mümkün müdür? Mümkün olsa, acaba tamir 

edilecek midir?" 

Eğer "Evet" diye bunları da isbat etse;  

O vakit bu mes'elenin hiçbir cihette hiçbir 

köşesinde bir delik, bir menfez kalmaz ki, şek ve 

şübhe ve vesvese girebilsin. 

İşte şu temsil gibi; dünya sarayının, şu kâinat 

şehrinin tahrib ve tamiri için muktezi var. Fâil ve 

ustası muktedir. Tahribi mümkün ve vaki' olacak. 

Tamiri mümkün ve vaki' olacaktır.  

İşte şu mes'eleler, birinci esastan sonra 

isbat edilecektir. 

Birinci Esas: Ruh, kat'iyyen bâkidir. Birinci 

maksaddaki melaike ve ruhanîlerin vücudlarına 

delalet eden hemen bütün deliller, şu mes'elemiz 

olan beka-i ruha dahi delildirler. Bence mes'ele o 

kadar kat'îdir ki, fazla beyan abes olur.  
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Evet şu âlem-i berzahta, âlem-i ervahta bulunan 

ve âhirete gitmek için bekleyen hadsiz ervah-ı bâkiye 

kafileleri ile bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar 

ince ve kısadır ki, bürhan ile göstermeğe lüzum 

kalmaz.  

Hadd ü hesaba gelmeyen ehl-i keşfin ve 

şuhudun onlarla temas etmeleri, hattâ ehl-i keşf-el 

kuburun onları görmeleri, hattâ bir kısım avamın da 

onlarla muhabereleri ve umumun da rü'ya-yı 

sadıkada onlarla münasebet peyda etmeleri, muzaaf 

tevatürler suretinde âdeta beşerin ulûm-u mütearifesi 

hükmüne geçmiştir.  

Fakat şu zamanda maddiyyun fikri herkesi 

sersem ettiğinden, en bedihî bir şeyde zihinlere 

vesvese vermiş.  

İşte şöyle vesveseleri izale için; hads-i kalbînin ve 

iz'an-ı aklînin pek çok menba'larından, bir 

mukaddime ile dört menbaına işaret edeceğiz. 

 

Mukaddime 

Onuncu Söz'ün Dördüncü Hakikatında 

isbat edildiği gibi; ebedî, sermedî, misilsiz bir 

cemal, elbette âyinedar müştakının ebediyetini ve 

bekasını ister.  

Hem kusursuz, ebedî bir kemal-i san'at, 

mütefekkir dellâlının devamını taleb eder. Hem 

nihayetsiz bir rahmet ve ihsan, muhtaç 

müteşekkirlerinin devam-ı tena'umlarını iktiza eder.  
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İşte o âyinedar müştak, o dellâl 

mütefekkir, o muhtaç müteşekkir; en başta 

ruh-u insanîdir.  

Öyle ise, ebed-ül âbâd yolunda; o cemal, o 

kemal, o rahmete refakat edecek, bâki kalacaktır. 

Yine Onuncu Söz'ün Altıncı Hakikatında isbat 

edildiği gibi; değil ruh-u beşer, hattâ en basit 

tabakat-ı mevcudat dahi, fena için yaratılmamışlar; 

bir nevi bekaya mazhardırlar.  

Hattâ ruhsuz, ehemmiyetsiz bir çiçek dahi, 

vücud-u zahirîden gitse, bin vecihle bir nevi bekaya 

mazhardır. Çünki sureti, hadsiz hâfızalarda bâki kalır. 

Kanun-u teşekkülâtı, yüzer tohumcuklarında beka 

bulup devam eder. Madem bir parçacık ruha 

benzeyen o çiçeğin kanun-u teşekkülü, timsal-i 

sureti, bir Hafîz-i Hakîm tarafından ibka ediliyor. 

Dağdağalı inkılablar içinde kemal-i intizam ile, 

zerrecikler gibi tohumlarında muhafaza ediliyor, bâki 

kalır.  

Elbette gayet cem'iyetli ve gayet yüksek bir 

mahiyete mâlik ve haricî vücud giydirilmiş ve zîşuur 

ve zîhayat ve nurani kanun-u emrî olan ruh-u beşer, 

ne derece kat'iyyetle bekaya mazhar ve ebediyetle 

merbut ve sermediyetle alâkadar olduğunu 

anlamazsan, nasıl "Zîşuur bir insanım" diyebilirsin?  

Evet, koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen 

proğramını ve kanun-u teşekkülâtını, bir nokta gibi 

en küçük çekirdekte dercedip muhafaza eden bir 

Zât-ı Hakîm-i Zülcelal, bir Zât-ı Hafîz-i Bîzeval 
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hakkında "Vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza 

eder" denilir mi? 

BİRİNCİ MENBA': Enfüsîdir. Yani, herkes 

hayatına ve nefsine dikkat etse, bir ruh-u bâkiyi 

anlar. Evet herbir ruh, kaç sene yaşamış ise o 

kadar beden değiştirdiği halde, bilbedahe 

aynen bâki kalmıştır. Öyle ise; madem cesed 

gelip geçicidir. Mevt ile bütün bütün çıplak olmak 

dahi ruhun bekasına tesir etmez ve mahiyetini de 

bozmaz. Yalnız müddet-i hayatta tedricî cesed 

libasını değiştiriyor.  

Mevtte ise birden soyunur. Gayet kat'î bir 

hads ile belki müşahede ile sabittir ki, cesed 

ruh ile kaimdir.  

Öyle ise ruh, onun ile kaim değildir. Belki 

ruh, binefsihi kaim ve hâkim olduğundan; 

cesed istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun 

istiklaliyetine halel vermez.  

Belki cesed, ruhun hanesi ve yuvasıdır, 

libası değil. Belki ruhun libası bir derece 

sabit ve letafetçe ruha münasib bir gılaf-ı 

latifi ve bir beden-i misalîsi vardır.  

Öyle ise, mevt hengâmında bütün bütün 

çıplak olmaz, yuvasından çıkar, beden-i 

misalîsini giyer. 

İKİNCİ MENBA': Âfâkîdir. Yani, mükerrer 

müşahedat ve müteaddid vakıat ve kerrat ile 

münasebattan neş'et eden bir nevi hükm-ü 

tecrübîdir. 
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 Evet, tek bir ruhun ba'de-l memat bekası 

anlaşılsa, şu ruh nev'inin külliyetle bekasını istilzam 

eder. Zira fenn-i mantıkça kat'îdir ki: Zâtî bir hassa, 

birtek ferdde görünse; bütün efradda dahi o 

hassanın vücuduna hükmedilir. Çünki zâtîdir. Zâtî 

olsa, her ferdde bulunur.  

Halbuki değil bir ferd, belki o kadar hadsiz, o 

kadar hesaba, hasra gelmez müşahedata istinad 

eden âsâr ve beka-i ervaha delalet eden emarat, o 

derece kat'îdir ki; bize nasıl Yeni Dünya, yani 

Amerika var ve orada insanlar bulunur; o insanların 

vücudlarına hiç vehim hatıra gelmez.  

Öyle de şübhe kabul etmez ki, şimdi âlem-i 

melekût ve ervahta; ölmüş, vefat etmiş insanların 

ervahı pekçok kesretle vardır ve bizimle 

münasebettardırlar. Manevî hedayamız onlara 

gidiyor, onların nurani feyizleri de bizlere geliyor.  

Hem hads-i kat'î ile vicdanen hissedilebilir ki; 

insan öldükten sonra esaslı bir ciheti bâkidir. O esas 

ise ruhtur.  

Ruh ise, tahrib ve inhilale maruz değil. 

Çünki basittir, vahdeti var.  

Tahrib ve inhilal ve bozulmak ise; kesret ve 

terkib edilmiş şeylerin şe'nidir. Sâbıkan beyan 

ettiğimiz gibi; hayat, kesrette bir tarz-ı vahdeti temin 

eder, bir nevi bekaya sebebiyet verir.  

Demek vahdet ve beka, ruhta esastır ki, 

ondan kesrete sirayet eder. Ruhun fenası, ya 

tahrib ve inhilal iledir.  
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O tahrib ve inhilal ise, vahdet yol vermez 

ki girsin, besatet bırakmaz ki bozsun. 

Veyahut i'dam iledir. İ'dam ise Cevvad-ı 

Mutlak'ın hadsiz merhameti müsaade etmez 

ve nihayetsiz cûdu bırakmaz ki, verdiği nimet-

i vücudu o nimet-i vücuda pek müştak ve 

lâyık olan ruh-u insanîden geri alsın. 

ÜÇÜNCÜ MENBA': Ruh zîhayat, zîşuur, 

nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş, câmi', hakikatdar, 

külliyet kesbetmeğe müstaid bir kanun-u emrîdir. 

Halbuki en zaîf olan kavanin-i emriye, sebat ve 

bekaya mazhardırlar. Çünki dikkat edilse, maruz-u 

tegayyür olan bütün nevilerde birer hakikat-ı sabite 

vardır ki, bütün tegayyürat ve inkılabat ve etvar-ı 

hayat içinde yuvarlanarak suretler değiştirip, 

ölmeyerek, yaşayarak bâki kalıyor. İşte herbir şahs-ı 

insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve 

umumî tasavvuratıyla bir şahıs iken, bir nev' 

hükmüne geçmiştir. Bir nev'e gelen ve cari olan 

kanun, o şahs-ı insanîde dahi caridir.  

Madem Fâtır-ı Zülcelal, insanı câmi' bir âyine ve 

küllî bir ubudiyetle ve ulvî bir mahiyetle yaratmıştır. 

Her ferddeki hakikat-ı ruhiye, yüzbinler suret 

değiştirse, izn-i Rabbanî ile ölmeyecek, yaşayarak 

geldiği gibi gidecek.  

Öyle ise o şahs-ı insanînin hakikat-ı zîşuuru ve 

unsur-u zîhayatı olan ruhu dahi, Allah'ın emriyle, izni 

ile ve ibkasıyla daima bâkidir. 

DÖRDÜNCÜ MENBA': Ruha bir derece 

müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden 
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geldiklerinden masdar itibariyle ruha bir derece 

muvafık; fakat yalnız vücud-u hissî olmayan 

nevilerde hükümran olan kavanine dikkat edilse ve o 

namuslara bakılsa görünür ki: Eğer o kanun-u emrî, 

vücud-u haricî giyse idi, o nevilerin birer ruhu 

olurdu.  

Halbuki o kanun daima bâkidir. Daima 

müstemir, sabittir. Hiçbir tegayyürat ve inkılabat, o 

kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Meselâ: 

Bir incir ağacı ölse, dağılsa; onun ruhu hükmünde 

olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde 

ölmeyerek bâki kalır. İşte madem en âdi ve zaîf emrî 

kanunlar dahi böyle beka ile, devam ile alâkadardır.  

Elbette ruh-u insanî, değil yalnız beka ile, belki 

ebed-ül âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir. Çünki 

ruh dahi Kur'anın nassı ile,   
ferman-ı celili ile âlem-i emirden gelmiş bir kanun-u 

zîşuur ve bir namus-u zîhayattır ki; kudret-i ezeliye, 

ona vücud-u haricî giydirmiş.  

Demek nasılki sıfat-ı iradeden ve âlem-i emirden 

gelen şuursuz kavanin, daima veya ağleben bâki 

kalıyor. Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi 

sıfat-ı iradenin tecellisi ve âlem-i emirden gelen ruh, 

bekaya mazhar olmak daha ziyade kat'îdir, lâyıktır. 

Çünki zîvücuddur, hakikat-ı hariciye sahibidir.  

Hem onlardan daha kavîdir, daha ulvîdir. Çünki 

zîşuurdur. Hem onlardan daha daimîdir, daha 

kıymetdardır. Çünki zîhayattır. 

İkinci Esas: Saadet-i ebediyeye muktezi vardır 

ve o saadeti verecek Fâil-i Zülcelal de muktedirdir. 
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Hem harab-ı âlem, mevt-i dünya mümkündür. Hem 

vaki' olacaktır. Yeniden ihya-yı âlem ve haşir, 

mümkündür. Hem vaki' olacaktır. İşte bu altı 

mes'eleyi, birer birer aklı ikna edecek muhtasar bir 

tarzda beyan edeceğiz. Zâten Onuncu Söz'de kalbi, 

iman-ı kâmil derecesine çıkaracak derecede 

bürhanlar zikredilmiştir. Şurada ise, yalnız aklı ikna' 

edecek, susturacak, Eski Said'in "Nokta 

Risalesi"ndeki beyanatı tarzında bahsedeceğiz. 

Evet saadet-i ebediyeye muktezi mevcuddur. O 

muktezinin vücuduna delalet eden bürhan-ı kat'î "On 

Menba' ve Medar"dan süzülen bir hadstir. 

BİRİNCİ MEDAR: Dikkat edilse, şu kâinatın 

umumunda bir nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasdî 

vardır. Her cihette reşehat-ı ihtiyar ve lemaat-ı kasd 

görünür.  

Hattâ herşeyde bir nur-u kasd, her şe'nde bir 

ziya-yı irade, her harekette bir lem'a-i ihtiyar, her 

terkibde bir şu'le-i hikmet, semeratının şehadetiyle 

nazar-ı dikkate çarpıyor. İşte eğer saadet-i ebediye 

olmazsa, şu esaslı nizam, bir suret-i zaîfe-i vahiyeden 

ibaret kalır. Yalancı, esassız bir nizam olur. Nizam ve 

intizamın ruhu olan maneviyat ve revabıt ve niseb, 

heba olup gider.  

Demek nizamı nizam eden, saadet-i ebediyedir. 

Öyle ise nizam-ı âlem, saadet-i ebediyeye işaret 

ediyor. 

İKİNCİ MEDAR: Hilkat-i kâinatta bir hikmet-i 

tâmme görünüyor. Evet inayet-i ezeliyenin timsali 

olan hikmet-i İlahiye, kâinatın umumunda gösterdiği 
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maslahatların riayeti ve hikmetlerin iltizamı lisanı ile, 

saadet-i ebediyeyi ilân eder. Çünki saadet-i ebediye 

olmazsa, şu kâinatta bilbedahe sabit olan hikmetleri, 

faideleri, mükâbere ile inkâr etmek lâzım gelir. 

Onuncu Söz'ün Onuncu Hakikatı, bu hakikatı güneş 

gibi gösterdiğinden, ona iktifaen burada ihtisar 

ederiz. 

ÜÇÜNCÜ MEDAR: Akıl ve hikmet ve istikra ve 

tecrübenin şehadetleri ile sabit olan hilkat-ı 

mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf, 

saadet-i ebediyeye işaret eder. Fıtratta israf ve 

hilkatta abesiyet olmadığına delil, Sâni'-i Zülcelalin 

herşeyin hilkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve 

en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihab 

etmesidir ve bazan bir şeyi, yüz vazife ile tavzif 

etmesidir ve bir ince şeye bin meyve ve gayeleri 

takmasıdır.  

Madem israf yok ve abesiyet olmaz, elbette 

saadet-i ebediye olacaktır. Çünki dönmemek üzere 

adem, herşeyi abes eder, herşey israf olur. Umum 

fıtratta, ezcümle insanda, Fenn-i Menafi'-ül Aza 

şehadetiyle sabit olan adem-i israf gösteriyor ki; 

insanda olan hadsiz istidadat-ı maneviye ve 

nihayetsiz âmâl ve efkâr ve müyulât dahi israf 

edilmeyecektir.  

Öyle ise, insandaki o esaslı meyl-i tekemmül, bir 

kemalin vücudunu gösterir ve o meyl-i saadet, 

saadet-i ebediyeye namzed olduğunu kat'î olarak 

ilân eder.  
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Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakikiyesini 

teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvî âmâl, hikmetli 

mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, 

hebaen gider. Şu hakikat, Onuncu Söz'ün Onbirinci 

Hakikatında isbat edildiğinden kısa kesiyoruz. 

DÖRDÜNCÜ MEDAR: Pekçok nevilerde, 

hattâ gece ve gündüzde, kış ve baharda ve cevv-i 

havada hattâ insanın şahıslarında, müddet-i 

hayatında değiştirdiği bedenler ve mevte benzeyen 

uyku ile haşir ve neşre benzer birer nevi kıyamet, bir 

kıyamet-i kübranın tahakkukunu ihsas ediyor, 

remzen haber veriyorlar.  

Evet, meselâ: Haftalık bizim saatimizin saniye ve 

dakika ve saat ve günlerini sayan çarklarına 

benzeyen; Allah'ın dünya denilen büyük saatındaki 

yevm, sene, ömr-ü beşer, deveran-ı dünya, birbirine 

mukaddeme olarak birbirinden haber veriyor, döner 

işlerler. Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı 

işledikleri gibi, mevtten sonra subh-u kıyamet, o 

destgâhtan, o saat-ı uzmadan çıkacağını remzen 

haber veriyorlar. Bir şahsın müddet-i ömründe 

başına gelmiş birçok kıyamet çeşitleri vardır. 

Her gece bir nevi ölmekle, her sabah bir nevi 

dirilmekle emarat-ı haşriye gördüğü gibi, beş-

altı senede bil-ittifak bütün zerratını 

değiştirerek, hattâ bir senede iki defa tedricî 

bir kıyamet ve haşir taklidini görmüş.  

Hem hayvan ve nebat nevilerinde üçyüzbinden 

ziyade haşir ve neşir ve kıyamet-i nev'iyeyi her 

baharda müşahede ediyor.  
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İşte bu kadar emarat ve işarat-ı haşriye ve bu 

kadar alâmat ve rumuzat-ı neşriye elbette kıyamet-i 

kübranın tereşşuhatı hükmünde, o haşre işaret 

ediyorlar. Bir Sâni'-i Hakîm tarafından nevilerde 

böyle kıyamet-i nev'iyeyi yani bütün nebatat 

köklerini ve bir kısım hayvanları aynen baharda ihya 

etmek ve yaprakları ve çiçekleri ve meyveleri gibi 

sair bir kısım şeyleri aynıyla değil, misliyle iade 

ederek bir nevi haşir ve neşir yapmak; herbir şahs-ı 

insanîde kıyamet-i umumiye içinde bir kıyamet-i 

şahsiyeye delil olabilir. Çünki insanın birtek 

şahsı, başkasının bir nev'i hükmündedir.  

Zira fikir nuru, insanın âmâline ve efkârına 

öyle bir genişlik vermiş ki, mazi ve 

müstakbeli ihata eder. Dünyayı dahi yutsa tok 

olmaz. Sair nevilerde ferdlerin mahiyeti 

cüz'iyedir, kıymeti şahsiyedir, nazarı 

mahduddur, kemali mahsurdur, lezzeti ve 

elemi ânîdir.  

Beşerin ise mahiyeti ulviyedir, kıymeti galiyedir, 

nazarı âmmdır, kemali hadsizdir, manevî lezzeti ve 

elemi kısmen daimîdir.  

Öyle ise, bilmüşahede sair nevilerde tekerrür 

eden bir çeşit kıyametler ve haşirler; şu kıyamet-i 

kübra-yı umumiyede, her şahs-ı insanî aynıyla iade 

edilerek haşredilmesine remz eder, haber verir. 

Onuncu Söz'ün Dokuzuncu Hakikatında iki kerre iki 

dört eder derecesinde kat'iyyet ile isbat edildiğinden 

burada ihtisar ederiz. 



78 |   R i s a l e - i  N u r  K ü l l i y a t ı n d a n  

 
BEŞİNCİ MEDAR: Beşerin cevher-i ruhunda 

derc edilmiş gayr-ı mahdud istidadat ve o istidadatta 

mündemiç olan gayr-ı mahsur kabiliyetler ve o 

kabiliyetlerden neş'et eden hadsiz meyiller ve o 

hadsiz meyillerden hasıl olan nihayetsiz emeller ve o 

nihayetsiz emellerden tevellüd eden gayr-ı mütenahî 

efkâr ve tasavvurat-ı insaniye, şu âlem-i şehadetin 

arkasında bulunan saadet-i ebediyeye elini uzatmış, 

ona gözünü dikmiş, o tarafa müteveccih olmuş 

olduğunu ehl-i tahkik görüyor. İşte hiç yalan 

söylemeyen fıtrat ve fıtrattaki şu kat'î ve şedid ve 

sarsılmaz meyl-i saadet-i ebediye, saadet-i 

ebediyenin tahakkukuna dair vicdana bir hads-i kat'î 

veriyor. Onuncu Söz'ün Onbirinci Hakikatı, bu 

hakikatı gündüz gibi gösterdiğinden kısa kesiyoruz. 

ALTINCI MEDAR: "Rahman-ı Rahîm" olan şu 

mevcudatın Sâni'-i Zülcemalinin rahmeti, saadet-i 

ebediyeyi gösteriyor. Evet, nimeti nimet eden, nimeti 

nıkmetlikten halas eden ve mevcudatı, firak-ı 

ebedîden hasıl olan vaveylâlardan kurtaran saadet-i 

ebediyeyi; o rahmetin şe'nindendir ki, beşerden 

esirgemesin. Çünki bütün nimetlerin re'si, reisi, 

gayesi, neticesi olan saadet-i ebediye verilmezse, 

dünya öldükten sonra âhiret suretinde dirilmezse, 

bütün nimetler nıkmetlere tahavvül ederler.  

O tahavvül ise, bilbedahe ve bizzarure ve 

umum kâinatın şehadetiyle muhakkak ve meşhud 

olan rahmet-i İlahiyenin vücudunu inkâr etmek lâzım 

gelir. 
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 Halbuki rahmet, güneşten daha parlak bir 

hakikat-ı sabitedir. Bak rahmetin cilvelerinden ve 

latif âsârından olan aşk ve şefkat ve akıl nimetlerine 

dikkat et.  

Eğer firak-ı ebedî ve hicran-ı lâyezalîye, hayat-ı 

insaniye incirar edeceğini farz etsen; görürsün ki: O 

latif muhabbet, en büyük bir musibet olur.  

O leziz şefkat, en büyük bir illet olur.  

O nurani akıl, en büyük bir bela olur.  

Demek rahmet, (çünki rahmettir) hicran-ı 

ebedîyi, muhabbet-i hakikiyeye karşı çıkaramaz. 

Onuncu Söz'ün İkinci Hakikatı, bu hakikatı gayet 

güzel bir surette gösterdiğinden burada ihtisar edildi. 

YEDİNCİ MEDAR: Şu kâinatta görünen ve 

bilinen bütün letaif, bütün mehasin, bütün kemalât, 

bütün incizabat, bütün iştiyakat, bütün terahhumat; 

birer manadır, birer mazmundur, birer kelime-i 

maneviyedir ki: Şu kâinatın Sâni'-i Zülcelalinin lütuf 

ve merhametinin tecelliyatını, ihsan ve kereminin 

cilvelerini bizzarure, bilbedahe kalbe gösterir, aklın 

gözüne sokuyor.  

Madem şu âlemde bir hakikat vardır. Bilbedahe 

hakikî rahmet vardır. Madem hakikî rahmet vardır, 

saadet-i ebediye olacaktır. Onuncu Söz'ün Dördüncü 

Hakikatı, İkinci Hakikatı ile beraber şu hakikatı 

gündüz gibi aydınlatmıştır. 

SEKİZİNCİ MEDAR: İnsanın fıtrat-ı zîşuuru 

olan vicdanı, saadet-i ebediyeye bakar, gösterir. 

Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse "Ebed!.. 

ebed!" sesini işitecektir. Bütün kâinat o vicdana 
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verilse, ebede karşı olan ihtiyacının yerini 

dolduramaz.  

Demek o vicdan, o ebed için mahluktur.  

Demek bu vicdanî olan incizab ve cezbe, bir 

gaye-i hakikiyenin ve bir hakikat-ı cazibedarın yalnız 

cezbi ile olabilir. Onuncu Söz'ün Onbirinci 

Hakikatının hâtimesi bu hakikatı göstermiştir. 

DOKUZUNCU MEDAR: Sadık, masduk, 

musaddak olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın ihbarıdır.  

Evet, o zâtın (A.S.M.) sözleri, saadet-i ebediyenin 

kapılarını açmıştır ve onun (A.S.M.) kelâmları 

saadet-i ebediyeye karşı birer penceredir. Zâten 

bütün Enbiyanın (Aleyhimüsselâm) icmaını ve bütün 

evliyanın tevatürünü elinde tutmuş, bütün kuvvetiyle 

bütün davaları; tevhid-i İlahîden sonra şu haşir ve 

saadet noktasında temerküz ediyor.  

Acaba, şu kuvveti sarsacak bir şey var mıdır? 

Onuncu Söz'ün Onikinci Hakikatı, şu hakikatı pek 

zahir bir surette göstermiştir. 

ONUNCU MEDAR: Onüç asırda yedi vecihle 

i'cazını muhafaza eden ve Yirmibeşinci Söz'de isbat 

edildiği üzere kırk aded enva'-ı i'cazıyla mu'cize olan 

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın ihbarat-ı kat'iyyesidir.  

Evet, o Kur'anın nefs-i ihbarı, haşr-i cismanînin 

keşşafıdır ve şu tılsım-ı muğlak-ı âlemin ve şu remz-i 

hikmet-i kâinatın miftahıdır.  

Hem o Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın tazammun 

ettiği ve mükerreren tefekküre emredip nazara 

vaz'eylediği berahin-i akliye-i kat'iyye, binlerdir.  
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Ezcümle: Bir kıyas-ı temsilîyi tazammun eden  

  ve   

ve bir delil-i adalete işaret eden   
gibi pekçok âyet ile haşr-i cismanîdeki saadet-i 

ebediyeyi gösterecek pekçok dûrbînleri, nazar-ı 

beşerin dikkatine vaz'etmiştir. Kur'anın sair âyetler ile 

izah ettiği şu   ve 

 deki kıyas-ı temsilînin hülâsasını 

Nokta risalesinde şöyle beyan etmişiz ki: Vücud-u 

insan, tavırdan tavıra geçtikçe acib ve muntazam 

inkılablar geçiriyor. Nutfeden alakaya, alakadan 

mudgaya, mudgadan azm ve lâhme, azm ve 

lâhmden halk-ı cedide yani insan suretine inkılabı, 

gayet dakik düsturlara tâbi'dir.  

O tavırların herbirisinin öyle kavanin-i mahsusa 

ve öyle nizamat-ı muayyene ve öyle harekât-ı 

muttarideleri vardır ki; cam gibi, altında bir kasd, bir 

irade, bir ihtiyar, bir hikmetin cilvelerini gösterir. İşte 

şu tarzda o vücudu yapan Sâni'-i Hakîm, her sene 

bir libas gibi o vücudu değiştirir.  

O vücudun değiştirilmesi ve bekası için inhilal 

eden eczaların yerini dolduracak, çalışacak yeni 

zerrelerin gelmesi için bir terkibe muhtaçtır. İşte o 

beden hüceyreleri, muntazam bir kanun-u İlahî ile 

yıkıldığından yine muntazam bir kanun-u Rabbanî 

ile tamir etmek için rızık namıyla bir madde-i latifeyi 

ister ki, o beden uzuvlarının ayrı ayrı hacetleri 
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nisbetinde Rezzak-ı Hakikî, bir kanun-u mahsus ile 

taksim ve tevzi ediyor.  

Şimdi O Rezzak-ı Hakîm'in gönderdiği o madde-i 

latifenin etvarına bak, göreceksin ki; o maddenin 

zerratı bir kafile gibi küre-i havada, toprakta, suda 

dağılmış iken birden hareket emrini almışlar gibi bir 

hareket-i kasdîyi işmam eden bir keyfiyet ile 

toplanıyorlar.  

Güya onlardan herbir zerre, bir vazife ile, bir 

muayyen mekâna gitmek için memurdur gibi gayet 

muntazam toplanıyorlar.  

Hem gidişatından görünüyor ki, bir Fâil-i 

Muhtar'ın bir kanun-u mahsusu ile sevkedilip, 

cemadat âleminden mevalide, yani zîhayat âlemine 

girerler.  

Sonra nizamat-ı muayyene ve harekât-ı 

muttaride ile ve desatir-i mahsusa ile rızk olarak bir 

bedene girip; o beden içinde dört matbahta 

pişirildikten sonra ve dört inkılabat-ı acibeyi 

geçirdikten sonra ve dört süzgeçten süzüldükten 

sonra bedenin aktarına yayılarak bütün muhtaç olan 

âzaların muhtelif, ayrı ayrı derece-i ihtiyaçlarına göre 

Rezzak-ı Hakikî'nin inayetiyle ve muntazam 

kanunları ile inkısam ederler.  

İşte o zerrattan hangi zerreye bir nazar-ı hikmetle 

baksan göreceksin ki: Basîrane, muntazamane, 

semîane, alîmane sevk olunan o zerreye, kör ittifak, 

kanunsuz tesadüf, sağır tabiat, şuursuz esbab, hiç 

ona karışamaz. Çünki herbirisi unsur-u muhitten tut, 

tâ beden hüceyresine kadar hangi tavra girmiş ise, o 
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tavrın kavanin-i muayyenesi ile güya ihtiyaren amel 

ediyor, muntazaman giriyor.  

Hangi tabakaya sefer etmiş ise, öyle muntazam 

adım atıyor ki; bilbedahe bir Saik-i Hakîm'in emri ile 

gidiyor gibi görünüyor.  

İşte böyle muntazam tavırdan tavıra, tabakadan 

tabakaya git gide hedef ve maksadından 

ayrılmayarak tâ makam-ı lâyıkına, meselâ Tevfik'in 

gözbebeğine emr-i Rabbanî ile girer, oturur, çalışır.  

İşte bu halde, yani erzaktaki tecelli-i rububiyet 

gösteriyor ki; ibtida o zerreler muayyen idiler, 

muvazzaf idiler, o makamlar için namzed idiler. 

Güya herbirisinin alnında ve cebhesinde "Filan 

hüceyrenin rızkı olacak" yazılı gibi bir intizamın 

vücudu, her adamın alnında kalem-i kader ile rızkı 

yazılı olduğuna ve rızkı üstünde isminin yazılı 

olmasına işaret eder.  

Acaba mümkün müdür ki: Bu derece nihayetsiz 

bir kudret ve muhit bir hikmet ile rububiyet eden ve 

zerrattan tâ seyyarata kadar bütün mevcudatı kabza-

i tasarrufunda tutmuş ve intizam ve mizan dairesinde 

döndüren Sâni'-i Zülcelal, Neş'e-i uhra’yı yapmasın 

veya yapamasın!  

İşte çok âyât-ı Kur'aniye, şu hikmetli neş'e-i ûlâyı 

nazar-ı beşere vaz'ediyor. Haşir ve kıyametteki neş'e-

i uhrayı ona temsil ederek istib'adı izale eder. Der:  
 Yani: "Sizi hiçten bu 

derece hikmetli bir surette kim inşa etmiş ise, odur ki, 

sizi âhirette diriltecektir." 
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Hem der ki:  
 Yani: Sizin haşirde iadeniz, dirilmeniz, 

dünyadaki hilkatinizden daha kolay, daha rahattır." 

Nasılki bir taburun askerleri, istirahat için dağılsa, 

sonra bir boru ile çağrılsa kolay bir surette tabur 

bayrağı altında toplanmaları; yeniden bir tabur teşkil 

etmekten çok kolay ve çok rahattır.  

Öyle de: "Bir bedende birbiriyle imtizac ile 

ünsiyet ve münasebet peyda eden zerrat-ı esasiye, 

Hazret-i İsrafil Aleyhisselâm'ın Sûr'u ile Hâlık-ı 

Zülcelal'in emrine "Lebbeyk" demeleri ve 

toplanmaları; aklen birinci icaddan daha kolay, daha 

mümkündür.  

Hem, bütün zerrelerin toplanmaları belki lâzım 

değil. Nüveler ve tohumlar hükmünde olan ve 

hadîste "Acb-üz zeneb" tabir edilen ecza-i esasiye 

ve zerrat-ı asliye, ikinci neş'e için kâfi bir esastır, 

temeldir. Sâni'-i Hakîm, beden-i insanîyi onların 

üstünde bina eder. 

Üçüncü âyet olan   gibi 

âyetlerin işaret ettikleri kıyas-ı adlînin hülâsası şudur 

ki: 

Âlemde çok görüyoruz ki: Zalim, fâcir, 

gaddar insanlar gayet refah ve rahatla ve 

mazlum ve mütedeyyin adamlar gayet zahmet 

ve zillet ile ömür geçiriyorlar. Sonra ölüm 

gelir, ikisini müsavi kılar.  
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Eğer şu müsavat nihayetsiz ise, bir 

nihayeti yoksa, zulüm görünür.  

Halbuki zulümden tenezzühü, kâinatın 

şehadetiyle sabit olan adalet ve hikmet-i İlahiye, bu 

zulmü hiçbir cihetle kabul etmediğinden; bilbedahe 

bir mecma'-i âheri iktiza ederler ki; birinci, cezasını; 

ikinci, mükâfatını görsün. Tâ şu intizamsız, perişan 

beşer, istidadına münasib tecziye ve mükâfat görüp 

adalet-i mahzaya medar ve hikmet-i Rabbaniyeye 

mazhar ve hikmetli mevcudat-ı âlemin bir büyük 

kardeşi olabilsin.  

Evet, şu dâr-ı dünya, beşerin ruhunda 

mündemiç olan hadsiz istidadların sünbüllenmesine 

müsaid değildir.  

Demek başka âleme gönderilecektir. Evet, 

insanın cevheri büyüktür.  

Öyle ise, ebede namzeddir. Mahiyeti âliyedir, 

öyle ise cinayeti dahi azîmdir. Sair mevcudata 

benzemez. İntizamı da mühimdir. İntizamsız olamaz, 

mühmel kalamaz, abes edilmez, fena-yı mutlak ile 

mahkûm olamaz, adem-i sırfa kaçamaz.  

Ona Cehennem ağzını açmış bekliyor. 

Cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış 

gözlüyor. Onuncu Söz'ün Üçüncü Hakikatı bu ikinci 

misalimizi gayet güzel gösterdiğinden burada kısa 

kesiyoruz. 

İşte misal için şu iki âyet-i kerime gibi pekçok 

berahin-i latife-i akliyeyi tazammun eden sair âyetleri 

dahi kıyas eyle, tetebbu' et.  
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İşte menabi-i aşere ve on medar; bir hads-i kat'î, 

bir bürhan-ı kat'îyi intaç ediyorlar ve o pek esaslı 

hads ve o pek kuvvetli bürhan, haşir ve kıyamete dâî 

ve muktezinin vücuduna kat'iyyen delalet ettikleri 

gibi, Sâni'-i Zülcelal'in dahi -Onuncu Söz'de kat'iyyen 

isbat edildiği üzere- Hakîm, Rahîm, Hafîz, Âdil gibi 

ekser esma-i hüsnası, haşir ve kıyametin gelmesini 

ve saadet-i ebediyenin vücudunu iktiza ederler ve 

saadet-i ebediyenin tahakkukuna kat'î delalet 

ederler.  

Demek haşir ve kıyamete muktezi o derece 

kuvvetlidir ki, hiçbir şek ve şübheye medar olamaz. 

Üçüncü Esas: Fâil, muktedirdir. Evet, nasıl 

haşrin muktezisi, şübhesiz mevcuddur. Haşri 

yapacak zât da nihayet derecede muktedirdir. Onun 

kudretinde noksan yoktur. En büyük ve en küçük 

şeyler, ona nisbeten birdirler. Bir baharı halk etmek, 

bir çiçek kadar kolaydır. Evet, bir Kadîr ki: Şu âlem; 

bütün güneşleri, yıldızları, avalimi, zerratı, cevahiri 

nihayetsiz lisanlarla onun azametine ve kudretine 

şehadet eder. Hiçbir vehim ve vesvesenin hakkı var 

mıdır ki, haşr-i cismanîyi o kudretten istib'ad etsin.  

Evet, bilmüşahede bir Kadîr-i Zülcelal şu âlem 

içinde, her asırda birer yeni ve muntazam dünyayı 

halkeden, hattâ her senede birer yeni seyyar, 

muntazam kâinatı icad eden, hattâ her günde birer 

yeni muntazam âlem yapan; daima şu semavat ve 

arz yüzünde ve birbiri arkasında geçici dünyaları, 

kâinatları kemal-i hikmet ile halkeden, değiştiren ve 

asırlar ve seneler, belki günler adedince muntazam 
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âlemleri zaman ipine asan ve onunla azamet-i 

kudretini gösteren ve yüzbin çeşit haşrin nakışlarıyla 

tezyin ettiği koca bahar çiçeğini küre-i arzın başına 

birtek çiçek gibi takan ve onunla kemal-i hikmetini, 

cemal-i san'atını izhar eden bir zât, "Nasıl kıyameti 

getirecek, nasıl bu dünyayı âhiretle değiştirecek" 

denilir mi? Şu Kadîr'in kemal-i kudretini ve hiçbir şey 

ona ağır gelmediğini ve en büyük şey en küçük şey 

gibi onun kudretine ağır gelmediğini ve hadsiz efrad, 

birtek ferd gibi o kudrete kolay geldiğini, şu âyet-i 

kerime ilân ediyor:   
Şu âyetin hakikatını Onuncu Söz'ün Hâtimesinde 

icmalen ve Nokta Risalesinde ve Yirminci 

Mektub'da izahen beyan etmişiz. Şu makam 

münasebetiyle üç mes'ele suretinde bir parça izah 

ederiz. 

İşte kudret-i İlahiye zâtiyedir. Öyle ise acz tahallül 

edemez. Hem melekûtiyet-i eşyaya taalluk eder. 

Öyle ise mevani' tedahül edemez. Hem nisbeti 

kanunîdir. Öyle ise cüz', külle müsavi gelir ve cüz'î, 

küllî hükmüne geçer. İşte şu üç mes'eleyi isbat 

edeceğiz. 

BİRİNCİ MES'ELE: Kudret-i ezeliye, Zât-ı 

Akdes-i İlahiyenin lâzime-i zaruriye-i zâtiyesidir. 

Yani, bizzarure zâtın lâzımesidir. Hiç bir cihet-i 

infikâki olamaz. Öyle ise, kudretin zıddı olan acz, o 

kudreti istilzam eden zâta bilbedahe ârız olamaz. 

Çünki o halde cem'-i zıddeyn lâzımgelir.  

Madem acz, zâta ârız olamaz; bilbedahe o zâtın 

lâzımı olan kudrete tahallül edemez. Madem acz, 
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kudretin içine giremez; bilbedahe o kudret-i zâtiyede 

meratib olamaz. Çünki her şeyin vücud meratibi, o 

şeyin zıdlarının tedahülü iledir. Meselâ: Hararetteki 

meratib, bürudetin tahallülü iledir; hüsündeki 

derecat, kubhun tedahülü iledir ve hâkeza kıyas et... 

Fakat mümkinatta, hakikî ve tabiî lüzum-u zâtî 

olmadığından, mümkinatta zıdlar birbirine girebilmiş. 

Mertebeler tevellüd ederek ihtilafat ile 

tegayyürat-ı âlem neş'et etmiştir.  

Mademki kudret-i ezeliyede meratib olamaz. 

Öyle ise, makdurat dahi, bizzarure kudrete nisbeti bir 

olur.  

En büyük en küçüğe müsavi ve zerreler, 

yıldızlara emsal olur. Bütün haşr-i beşer, birtek nefsin 

ihyası gibi; bir baharın icadı, birtek çiçeğin sun'u gibi 

o kudrete kolay gelir. Eğer esbaba isnad edilse; o 

vakit birtek çiçek, bir bahar kadar ağır olur. 

Şu Söz'ün İkinci Makamı'nın Dördüncü "Allahü 

Ekber" mertebesinin âhir fıkrasının haşiyesinde, hem 

Yirmiikinci Söz'de, hem Yirminci Mektub'da ve 

zeylinde isbat edilmiş ki: Hilkat-i eşya Vâhid-i Ehad'e 

verilse, bütün eşya, bir şey gibi kolay olur. Eğer 

esbaba verilse; bir şey, bütün eşya kadar külfetli, ağır 

olur. 

İKİNCİ MES'ELE ki; kudret, melekûtiyet-i 

eşyaya taalluk eder. Evet, kâinatın âyine gibi iki 

yüzü var.  

Biri: Mülk ciheti ki; âyinenin renkli yüzüne 

benzer.  
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Diğeri: Melekûtiyet ciheti ki; âyinenin parlak 

yüzüne benzer.  

Mülk ciheti ise, zıdların cevelangâhıdır. Güzel 

çirkin, hayır şer, küçük büyük ağır kolay gibi 

emirlerin mahall-i vürûdudur.  

İşte şunun içindir ki: Sâni'-i Zülcelal esbab-ı 

zahirîyi, tasarrufat-ı kudretine perde etmiştir. Tâ dest-

i kudret, zahir akla göre hasis ve nâ-lâyık emirlerle 

bizzât mübaşereti görünmesin. Çünki azamet ve 

izzet, öyle ister. Fakat o vesait ve esbaba hakikî tesir 

vermemiştir. Çünki vahdet-i ehadiyet öyle ister.  

Melekûtiyet ciheti ise, her şeyde parlaktır, 

temizdir. Teşahhusatın renkleri, müzahrefatları, ona 

karışmaz.  

O cihet, vasıtasız kendi Hâlıkına müteveccihtir.  

Onda terettüb-ü esbab, teselsül-ü ilel yoktur.  

Ona illiyet, ma'luliyet giremez.  

Eğri büğrüsü yoktur.  

Maniler müdahale edemezler. Zerre, şemse 

kardeş olur. 

ELHASIL: O kudret hem basittir, hem 

nâmütenahîdir, hem zâtîdir. Mahall-i taalluk-u kudret 

ise, hem vasıtasız, hem lekesiz, hem isyansızdır.  

Öyle ise, o kudretin dairesinde büyük küçüğe 

karşı tekebbürü yok. Cemaat ferde karşı rüchanı 

olamaz. Küll cüz'e nisbeten, kudrete karşı fazla 

nazlanamaz. 

ÜÇÜNCÜ MES'ELE ki; kudretin nisbeti 

kanunîdir. Yani: Çoğa-aza, büyüğe-küçüğe bir 
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bakar. Şu mes'ele-i gamızayı birkaç temsil ile zihne 

takrib edeceğiz. 

İşte kâinatta "şeffafiyet" "mukabele" 

"müvazene" "intizam" "tecerrüd" "itaat" birer 

emirdir ki; çoğu aza, büyüğü küçüğe müsavi kılar. 

Birinci Temsil: "Şeffafiyet" sırrını gösterir. 

Meselâ: Şemsin feyz-i tecellisi olan timsali ve 

aksi, denizin yüzünde ve denizin herbir katresinde 

aynı hüviyeti gösterir.  

Eğer küre-i arz, perdesiz güneşe karşı muhtelif 

cam parçalarından mürekkeb olsa; şemsin aksi, 

herbir parçada ve bütün zemin yüzünde 

müzahametsiz, tecezzisiz, tenakussuz bir olur.  

Eğer faraza şems, fâil-i muhtar olsa idi ve feyz-i 

ziyasını, timsal-i aksini iradesiyle verse idi; bütün 

zemin yüzüne verdiği feyzi, bir zerreye verdiği 

feyzden daha ağır olamazdı. 

İkinci Temsil: "Mukabele" sırrıdır. Meselâ: 

Zîhayat ferdlerden (yani insanlardan) terekküb 

eden bir daire-i azîmenin nokta-i merkeziyesindeki 

ferdin elinde bir mum ve daire-i muhitteki ferdlerin 

ellerinde de birer âyine farzedilse; nokta-i 

merkeziyenin muhit âyinelerine verdiği feyiz ve cilve-

i aks, müzahametsiz, tecezzisiz, tenakussuz, nisbeti 

birdir. 

Üçüncü Temsil: "Müvazene" sırrıdır. Meselâ: 

Hakikî ve hassas ve çok büyük bir mizan 

bulunsa; iki gözünde iki güneş veya iki yıldız veya iki 

dağ veya iki yumurta veya iki zerre herhangisi 

bulunursa bulunsun, sarf olunacak aynı kuvvet ile o 
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hassas azîm terazinin bir gözü göğe, biri zemine 

inebilir. 

Dördüncü Temsil: "İntizam" sırrıdır. Meselâ: 

En azîm bir gemi, en küçük bir oyuncak gibi 

çevrilebilir. 

Beşinci Temsil: "Tecerrüd" sırrıdır. Meselâ: 

Teşahhusattan mücerred bir mahiyet, bütün 

cüz'iyatına en küçüğünden en büyüğüne tenakus 

etmeden, tecezzi etmeden bir bakar, girer. 

Teşahhusat-ı zahiriye cihetindeki hususiyetler, 

müdahale edip şaşırtmaz. O mahiyet-i mücerredin 

nazarını tağyir etmez. Meselâ: İğne gibi bir balık, 

balina balığı gibi o mahiyet-i mücerredeye mâliktir. 

Bir mikrop, bir gergedan gibi mahiyet-i hayvaniyeyi 

taşıyor. 

Altıncı Temsil: "İtaat" sırrını gösterir. Meselâ: 

Bir kumandan, "Arş" emri ile bir neferi tahrik ettiği 

gibi, aynı emir ile bir orduyu tahrik eder. 

Şu temsil-i itaat sırrının hakikatı şudur ki: 

Kâinatta, bittecrübe herşeyin bir nokta-i kemali 

vardır. O şeyin, o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf 

meyil, ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç, iştiyak olur. 

Muzaaf iştiyak, incizab olur ve incizab, iştiyak, 

ihtiyaç, meyil; Cenab-ı Hakk'ın evamir-i 

tekviniyesinin, mahiyet-i eşya tarafından birer habbe 

ve nüve-i imtisalidirler. Mümkinat mahiyetlerinin 

mutlak kemali, mutlak vücuddur. Hususî kemali, 

istidadlarını kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir 

vücuddur.  
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İşte bütün kâinatın "Kün" emrine itaatı, birtek 

nefer hükmünde olan bir zerrenin itaatı gibidir. 

İrade-i ezeliyeden gelen "Kün" emr-i ezelîsine 

mümkinatın itaatı ve imtisalinde, yine iradenin 

tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizab; 

birden, beraber mündemiçtir.  

Latif su, nazik bir meyille incimad emrini 

aldığı vakit demiri parçalaması, itaat sırrının 

kuvvetini gösterir. 

Şu altı temsil; hem nâkıs, hem mütenahî, hem 

zaîf, hem tesir-i hakikîsi yok olan mümkinat 

kuvvetinde ve fiilinde bilmüşahede görünse; elbette 

hem gayr-ı mütenahî, hem ezelî, hem ebedî, hem 

bütün kâinatı adem-i sırftan icad eden ve bütün 

ukûlü hayrette bırakan, hem âsâr-ı azametiyle tecelli 

eden kudret-i ezeliyeye nisbeten şübhesiz herşey 

müsavidir.  

Hiç şey ona ağır gelmez (Gaflet olunmaya). Şu 

altı sırrın küçük mizanlarıyla o kudret tartılmaz ve 

münasebete giremez. Yalnız fehme takrib ve istib'adı 

izale için zikredilir. 

Üçüncü Esas'ın Netice Ve Hülâsası: Madem 

kudret-i ezeliye gayr-ı mütenahîdir.  

Hem Zât-ı Akdes'e lâzime-i zaruriyedir.  

Hem her şeyin lekesiz, perdesiz melekûtiyet 

ciheti, ona müteveccihtir.  

Hem ona mukabildir.  

Hem tesavi-i tarafeynden ibaret olan imkân 

itibariyle müvazenettedir.  
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Hem şeriat-ı fıtriye-i kübra olan nizam-ı fıtrata ve 

kavanin-i âdetullaha muti'dir.  

Hem manilerden ve ayrı ayrı hususiyetlerden 

melekûtiyet ciheti mücerred ve safidir.  

Elbette en büyük şey, en küçük şey gibi, o 

kudrete ziyade nazlanmaz, mukavemet etmez.  

Öyle ise haşirde bütün zevil-ervahın ihyası, bir 

sineğin baharda ihyasından daha ziyade kudrete ağır 

olmaz.  

Öyle ise    

fermanı mübalağasızdır, doğrudur, haktır.  

Öyle ise, müddeamız olan "Fâil muktedirdir, o 

cihette hiçbir mani yoktur" kat'î bir surette tahakkuk 

etti. 

Dördüncü Esas: Nasıl kıyamet ve haşre 

muktezi var ve haşri getirecek fâil dahi muktedirdir.  

Öyle de: Şu dünyanın, kıyamet ve haşre 

kabiliyeti vardır. İşte şu mahal kabildir olan 

müddeamızda dört mes'ele vardır. 

Birincisi: Şu âlem-i dünyanın imkân-ı mevtidir. 

İkincisi: O mevtin vukuudur. 

Üçüncüsü: O harab olmuş, ölmüş dünyanın, 

âhiret suretinde tamir ve dirilmesinin imkânıdır. 

Dördüncüsü: O mümkün olan tamir ve ihyanın 

vuku bulmasıdır. 

Birinci Mes'ele: Şu kâinatın mevti, 

mümkündür. Çünki bir şey kanun-u tekâmülde dâhil 

ise, o şeyde alâküllihal neşvünema vardır. 
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Neşvünema ve büyümek varsa, ona alâküllihal bir 

ömr-ü fıtrî vardır. 

Ömr-ü fıtrîsi var ise, alâküllihal bir ecel-i fıtrîsi 

vardır. Gayet geniş bir istikra ve tetebbu ile sabittir 

ki, öyle şeyler mevtin pençesinden kendini 

kurtaramaz. 

Evet, nasılki insan küçük bir âlemdir, yıkılmaktan 

kurtulamaz. Âlem dahi büyük bir insandır, o dahi 

ölümün pençesinden kurtulamaz. O da ölecek, sonra 

dirilecek veya yatıp sonra subh-u haşirle gözünü 

açacaktır.  

Hem nasılki kâinatın bir nüsha-i musaggarası 

olan bir şecere-i zîhayat, tahrib ve inhilalden başını 

kurtaramaz.  

Öyle de: Şecere-i hilkatten teşa'ub etmiş 

olan silsile-i kâinat tamir ve tecdid için, 

tahribden, dağılmaktan kendini kurtaramaz.  

"Eğer dünyanın ecel-i fıtrîsinden evvel irade-i 

ezeliyenin izni ile, haricî bir maraz veya muharrib bir 

hâdise başına gelmezse ve onun Sâni'-i Hakîm'i dahi 

ecel-i fıtrîden evvel onu bozmazsa, herhalde hattâ 

fennî bir hesab ile bir gün gelecek ki: 

 

 

manaları ve sırları, Kadîr-i Ezelî'nin izni ile 

tezahür edip, o dünya olan büyük insan sekerata 

başlayıp acib bir hırıltı ile ve müdhiş bir savt ile 
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fezayı çınlatıp dolduracak, bağırıp ölecek; sonra emr-

i İlahî ile dirilecektir. 

İNCE REMİZLİ BİR MES'ELE 

 Nasılki su, kendi zararına olarak incimad 

eder.  

 Buz, buzun zararına temeyyu eder.  

 Lüb, kışrın zararına kuvvetleşir.  

 Lafz, mana zararına kalınlaşır.  

 Ruh, cesed hesabına zaîfleşir.  

 Cesed, ruh hesabına inceleşir.  

Öyle de: Âlem-i kesif olan dünya, âlem-i 

latif olan âhiret hesabına, hayat makinesinin 

işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir.  

Kudret-i Fâtıra, gayet hayret verici bir faaliyetle 

kesif, camid, sönmüş, ölmüş eczalarda nur-u hayatı 

serpmesi, bir remz-i kudrettir ki; âlem-i latif 

hesabına şu âlem-i kesifi nur-u hayat ile 

eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını 

kuvvetleştiriyor.  

Evet, hakikat ne kadar zaîf ise de ölmez, 

suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda, 

suretlerde seyr ü sefer eder.  

Hakikat büyür, inkişaf eder, gittikçe 

genişlenir.  

Kışır ve suret ise eskileşir, inceleşir, parçalanır. 

Sabit ve büyümüş hakikatın kametine yakışmak için 

daha güzel olarak tazeleşir. Ziyade ve noksan 

noktasında hakikatla suret, makûsen 

mütenasibdirler. Yani: Suret kalınlaştıkça, hakikat 

inceleşir.  
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Suret inceleştikçe, hakikat o nisbette 

kuvvet bulur.  

İşte şu kanun, kanun-u tekâmüle dâhil 

olan bütün eşyaya şamildir.  

Demek herhalde bir zaman gelecek ki: Kâinat 

hakikat-ı uzmasının kışır ve sureti olan âlem-i 

şehadet, Fâtır-ı Zülcelal'in izniyle parçalanacak. 

Sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. 

     sırrı tahakkuk 

edecektir. 

Elhasıl: Dünyanın mevti mümkün, hem hiç 

şübhe getirmez ki mümkündür. 

İkinci Mes'ele: Mevt-i dünyanın vuku 

bulmasıdır. Şu mes'eleye delil: Bütün Edyan-ı 

Semaviyenin icmaıdır ve bütün fıtrat-ı selimenin 

şehadetidir ve şu kâinatın bütün tahavvülât ve 

tebeddülât ve tegayyüratının işaretidir.  

Hem asırlar, seneler adedince zîhayat dünyaların 

ve seyyar âlemlerin, şu dünya misafirhanesinde 

mevtleriyle, asıl dünyanın da onlar gibi ölmesine 

şehadetleridir. 

Şu dünyanın sekeratını, âyât-ı Kur'aniyenin işaret 

ettiği surette tahayyül etmek istersen, bak: Şu 

kâinatın eczaları, dakik, ulvî bir nizam ile birbirine 

bağlanmış. Hafî, nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş ve 

o derece bir intizam içindedir ki; eğer ecram-ı 

ulviyeden tek bir cirm, "Kün" emrine veya 

"Mihverinden çık!" hitabına mazhar olunca, şu 

dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar 
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dalgalanacak, nihayetsiz feza-yı âlemde milyonlar 

gülleleri, küreler gibi büyük topların müdhiş sadâları 

gibi vaveylâya başlar. Birbirine çarpışarak, 

kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak 

yeryüzü düzlenecek.  

İşte şu mevt ve sekerat ile Kadîr-i Ezelî 

kâinatı çalkalar; kâinatı tasfiye edip, 

Cehennem ve Cehennem'in maddeleri bir 

tarafa, Cennet ve Cennet'in mevadd-ı 

münasibeleri başka tarafa çekilir, âlem-i 

âhiret tezahür eder. 

Üçüncü Mes'ele: Ölecek âlemin dirilmesi 

mümkündür. Çünki İkinci Esas'ta isbat edildiği gibi; 

kudrette noksan yoktur. Muktezi ise, gayet 

kuvvetlidir. Mes'ele ise mümkinattandır.  

Mümkün bir mes'elenin gayet kuvvetli bir 

muktezisi var ise, fâilin kudretinde noksaniyet yok 

ise, ona mümkün değil, belki vaki' suretiyle 

bakılabilir. 

 

REMİZLİ BİR NÜKTE 

Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde 

iki unsur var ki, her tarafa uzanmış, kök 

atmış. Hayır şer, güzel çirkin, nef' zarar, 

kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, 

nur nâr, iman küfür, taat isyan, havf 

muhabbet gibi âsârlarıyla, meyveleriyle şu 

kâinatta ezdad birbiriyle çarpışıyor. Daima 

tegayyür ve tebeddülâta mazhar oluyor. Başka 
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bir âlemin mahsulâtının tezgâhı hükmünde 

çarkları dönüyor.  

Elbette o iki unsurun birbirine zıd olan dalları ve 

neticeleri, ebede gidecek; temerküz edip birbirinden 

ayrılacak.  

O vakit, Cennet-Cehennem suretinde tezahür 

edecektir. Madem âlem-i beka, şu âlem-i fenadan 

yapılacaktır. Elbette anasır-ı esasiyesi, bekaya ve 

ebede gidecektir.  

Evet, Cennet-Cehennem, şecere-i hilkatten 

ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki 

meyvesidir ve şu silsile-i kâinatın iki 

neticesidir ve şu seyl-i şuunatın iki 

mahzenidir ve ebede karşı cereyan eden ve 

dalgalanan mevcudatın iki havzıdır ve lütuf ve 

kahrın iki tecelligâhıdır ki; dest-i kudret bir 

hareket-i şedide ile kâinatı çalkaladığı vakit, 

o iki havuz münasib maddelerle dolacaktır. 

Şu Remizli Nükte'nin sırrı şudur ki: 

Hakîm-i Ezelî inayet-i sermediye ve hikmet-i 

ezeliyenin iktizası ile, şu dünyayı tecrübeye mahal ve 

imtihana meydan ve esma-i hüsnasına âyine ve 

kalem-i kader ve kudretine sahife olmak için 

yaratmış ve tecrübe ve imtihan ise neşvünemaya 

sebebdir.  

O neşvünema ise, istidadların inkişafına 

sebebdir.  

O inkişaf ise, kabiliyetlerin tezahürüne 

sebebdir.  
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O kabiliyetlerin tezahürü ise, hakaik-i 

nisbiyenin zuhuruna sebebdir. Hakaik-i nisbiyenin 

zuhuru ise, Sâni'-i Zülcelal'in esma-i hüsnasının 

nukuş-u tecelliyatını göstermesine ve kâinatı 

mektubat-ı Samedaniye suretine çevirmesine 

sebebdir.  

İşte şu sırr-ı imtihan ve sırr-ı teklif iledir 

ki; ervah-ı âliyenin elmas gibi cevherleri, ervah-ı 

safilenin kömür gibi maddelerinden tasaffi eder, 

ayrılır. 

İşte bu mezkûr sırlar gibi daha bilmediğimiz çok 

ince, âlî hikmetler için, âlemi bu surette irade 

ettiğinden şu âlemin tegayyür ve tahavvülünü dahi o 

hikmetler için irade etti. Tahavvül ve tegayyür için 

zıdları birbirine hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya 

getirdi.  

Zararları menfaatlara mezcederek, şerleri 

hayırlara idhal ederek, çirkinlikleri güzelliklerle 

cem'ederek, hamur gibi yoğurarak şu kâinatı 

tebeddül ve tegayyür kanununa ve tahavvül ve 

tekâmül düsturuna tabi kıldı.  

Vaktaki meclis-i imtihan kapandı. Tecrübe 

vakti bitti. Esma-i hüsna hükmünü icra etti. 

Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı.  

Kudret, nukuş-u san'atını tekmil etti. Mevcudat, 

vezaifini îfa etti. Mahlukat, hizmetlerini bitirdi. Her 

şey, manasını ifade etti.  

Dünya, âhiret fidanlarını yetiştirdi. Zemin, Sâni'-i 

Kadîr'in bütün mu'cizat-ı kudretini, umum havarik-ı 

san'atını teşhir edip gösterdi. Şu âlem-i fena, sermedî 
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manzaraları teşkil eden levhaları zaman şeridine 

taktı.  

O Sâni'-i Zülcelal'in hikmet-i sermediyesi ve 

inayet-i ezeliyesi; o imtihan neticelerini, o tecrübenin 

neticelerini, o esma-i hüsnanın tecellilerinin 

hakikatlarını, o kalem-i kader mektubatının 

hakaikını, o nümune-misal nukuş-u san'atının 

asıllarını, o vezaif-i mevcudatın faidelerini, gayelerini, 

o hidemat-ı mahlukatın ücretlerini ve o kelimat-ı 

kitab-ı kâinatın ifade ettikleri manaların hakikatlarını 

ve istidad çekirdeklerinin sünbüllenmesini ve bir 

mahkeme-i kübra açmasını ve dünyadan alınmış 

misalî manzaraların göstermesini ve esbab-ı 

zahiriyenin perdesini yırtmasını ve herşey doğrudan 

doğruya Hâlık-ı Zülcelal'ine teslim etmesi gibi 

hakikatları iktiza etti ve o mezkûr hakikatları iktiza 

ettiği için, kâinatı dağdağa-i tegayyür ve fenadan, 

tahavvül ve zevalden kurtarmak ve ebedîleştirmek 

için o zıdların tasfiyesini istedi ve tegayyürün 

esbabını ve ihtilafatın maddelerini tefrik etmek istedi. 

 Elbette kıyameti koparacak ve o neticeler 

için tasfiye edecek. İşte şu tasfiyenin neticesinde 

Cehennem ebedî ve dehşetli bir suret alıp, taifeleri  
 tehdidine mazhar 

olacak. Cennet ebedî, haşmetli bir suret giyerek ehil 

ve ashabı    hitabına 

mazhar olacak. Yirmisekizinci Söz'ün Birinci 

Makamının İkinci Sualinde isbat edildiği gibi; Hakîm-
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i Ezelî, şu iki hanenin sekenelerine, kudret-i 

kâmilesiyle ebedî ve sabit bir vücud verir ki; hiç 

inhilal ve tegayyüre ve ihtiyarlığa ve inkıraza maruz 

kalmazlar. Çünki inkıraza sebebiyet veren 

tegayyürün esbabı bulunmaz. 

Dördüncü Mes'ele: Şu mümkün, vaki' 

olacaktır. Evet dünya, öldükten sonra âhiret olarak 

diriltilecektir.  

Dünya harab edildikten sonra, o dünyayı 

yapan zât, yine daha güzel bir surette onu 

tamir edecek, âhiretten bir menzil yapacaktır.  

Şuna delil başta Kur'an-ı Kerim binler berahin-i 

akliyeyi tazammun eden umum âyâtıyla ve bütün 

Kütüb-ü Semaviye bunda müttefik bulunduğu gibi; 

Zât-ı Zülcelal'in evsaf-ı celaliyesi ve evsaf-ı cemaliyesi 

ve esma-i hüsnası, bunun vukuuna kat'î surette 

delalet ederler ve enbiyaya gönderdiği bütün semavî 

fermanları ile kıyameti ve haşrin icadını va'detmiş.  

İşte madem va'detmiş, elbette yapacaktır. 

Onuncu Söz'ün Sekizinci Hakikatına müracaat et.  

Hem başta Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın bin mu'cizatının kuvveti ile, bütün 

enbiya ve mürselînin ve evliya ve sıddıkînin, 

vukuunda müttefik olup haber verdikleri gibi; şu 

kâinat bütün âyât-ı tekviniyesiyle, vukuundan haber 

veriyor. 

Elhasıl: Onuncu Söz bütün hakaikıyla, 

Yirmisekizinci Söz İkinci Makamında 

Lasiyyemalardaki bütün berahiniyle, gurub etmiş 

güneşin sabahleyin yeniden tulû' edeceği 
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derecesinde bir kat'iyyetle göstermiştir ki: Hayat-ı 

dünyeviyenin gurubundan sonra şems-i hakikat, 

hayat-ı uhreviye suretinde çıkacaktır. 

İşte baştan buraya kadar beyanatımız, İsm-i 

Hakîm'den istimdad ve feyz-i Kur'andan istifade 

suretinde kalbi kabule, nefsi teslime, aklı iknaa ihzar 

için "Dört Esas" söyledik. Fakat biz neyiz ki, buna 

dair söz söyleyeceğiz.  

Asıl şu dünyanın sahibi, şu kâinatın 

Hâlıkı, şu mevcudatın Mâliki ne söylüyor; onu 

dinlemeliyiz. Mülk sahibi söz söylerken 

başkalarının ne haddi var ki, fuzuliyane 

karışsın... 

İşte o Sâni'-i Hakîm, dünya mescidinde ve arz 

mektebinde, asırlar arkasında oturan taifelerin 

umum saflarına hitaben irad ettiği hutbe-i 

ezeliyesinde, kâinatı zelzeleye veren  

 ve bütün 

mahlukatı neş'elendiren, şevke getiren 
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 gibi binler fermanları, Mâlik-ül Mülk'ten, 

Sahib-i Dünya ve Âhiret'ten dinlemeliyiz. "Âmennâ 

ve Saddaknâ" demeliyiz. 

 

 

 

 

 1
 

* * *

                                                             
1 Sözler ( 534 ) 



 

Tılsım-ı Kâinatı Keşfeden, 

Kur'an-ı Hakîm'in  

Mühim Bir Tılsımını Halleden 

 

Otuzuncu 
Söz 

 

 

"Ene" ve "zerre"den ibaret bir "elif" bir 

"nokta"dır. 

Şu Söz İki Maksaddır. Birinci Maksad, 

"Ene"Nin Mahiyet Ve Neticesinden; İkinci 

Maksad, "Zerre"Nin Hareket Ve Vazifesinden 

Bahseder. 
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Birinci Maksad 

 

 Şu âyetin büyük hazinesinden tek bir 

cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki: 

Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindiği ve 

korktuğu emanetin müteaddid vücuhundan bir ferdi, 

bir vechi, ene'dir. Evet ene, zaman-ı Âdem'den 

şimdiye kadar âlem-i insaniyetin etrafına dal budak 

salan nurani bir şecere-i tûbâ ile, müdhiş bir şecere-i 

zakkumun çekirdeğidir. Şu azîm hakikata girişmeden 

evvel, o hakikatın fehmini teshil edecek bir 

mukaddime beyan ederiz. Şöyle ki: 

Ene, künuz-u mahfiye olan esma-i 

İlahiyenin anahtarı olduğu gibi, kâinatın tılsım-ı 

muğlakının dahi anahtarı olarak bir muamma-yı 

müşkilküşadır, bir tılsım-ı hayretfezadır.  

O ene mahiyetinin bilinmesiyle, o garib 

muamma, o acib tılsım olan ene açılır ve 

kâinat tılsımını ve âlem-i vücubun künuzunu 

dahi açar.  

Şu mes'eleye dair "Şemme" isminde bir risale-i 

arabiyemde şöyle bahsetmişiz ki: Âlemin miftahı 

insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kâinat 

kapıları zahiren açık görünürken, hakikaten 

kapalıdır.  
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Cenab-ı Hak, emanet cihetiyle insana "ene" 

namında öyle bir miftah vermiş ki; âlemin bütün 

kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki; 

Hallak-ı Kâinat'ın künuz-u mahfiyesini onun ile 

keşfeder. Fakat ene, kendisi de gayet muğlak bir 

muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır.  

Eğer onun hakikî mahiyeti ve sırr-ı hilkati bilinse; 

kendisi açıldığı gibi kâinat dahi açılır. Şöyle ki: Sani-i 

Hakîm, insanın eline emanet olarak, rububiyetinin 

sıfât ve şuunatının hakikatlarını gösterecek, 

tanıttıracak, işarat ve nümuneleri câmi' bir ene 

vermiştir.  

Tâ ki o ene, bir vâhid-i kıyasî olup, evsaf-ı 

rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Fakat vâhid-i 

kıyasî, bir mevcud-u hakikî olmak lâzım değil. Belki 

hendesedeki farazî hatlar gibi, farz ve tevehhümle bir 

vâhid-i kıyasî teşkil edilebilir.  

İlim ve tahakkukla hakikî vücudu lâzım 

değildir. 

SUAL: Niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfât ve esmasının 

marifeti, enaniyete bağlıdır? 

ELCEVAB: Çünki mutlak ve muhit bir şeyin 

hududu ve nihayeti olmadığı için, ona bir şekil 

verilmez ve üstüne bir suret ve bir taayyün vermek 

için hükmedilmez, mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. 

Meselâ: Zulmetsiz daimî bir ziya, bilinmez ve 

hissedilmez. Ne vakit hakikî veya vehmî bir karanlık 

ile bir hat çekilse, o vakit bilinir. 

İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, Hakîm ve 

Rahîm gibi sıfât ve esması; muhit, hududsuz, şeriksiz 
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olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları 

bilinmez ve hissolunmaz.  

Öyle ise hakikî nihayet ve hadleri olmadığından, 

farazî ve vehmî bir haddi çizmek lâzım geliyor.  

Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i 

mevhume, bir mâlikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur 

eder; bir had çizer.  

Onun ile muhit sıfatlara bir hadd-i mevhum 

vaz'eder. "Buraya kadar benim, ondan sonra 

onundur" diye bir taksimat yapar. Kendindeki 

ölçücükler ile, onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. 

Meselâ: Daire-i mülkünde mevhum rububiyetiyle, 

daire-i mümkinatta Hâlıkının rububiyetini anlar ve 

zahir mâlikiyetiyle, Hâlıkının hakikî mâlikiyetini 

fehmeder ve "Bu haneye mâlik olduğum gibi, Hâlık 

da şu kâinatın mâlikidir." der ve cüz'î ilmiyle onun 

ilmini fehmeder ve kesbî san'atçığıyla o Sâni'-i 

Zülcelal'in ibda-i san'atını anlar. 

Meselâ: "Ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim. 

Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim 

etmiş" der. Ve hakeza...  

Bütün sıfât ve şuunat-ı İlahiyeyi bir derece 

bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve 

sıfât ve hissiyat, ene'de münderiçtir.  

Demek ene, âyine-misal ve vâhid-i kıyasî ve 

âlet-i inkişaf ve mana-yı harfî gibi; manası 

kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren, 

vücud-u insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve 

mahiyet-i beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve 

şahsiyet-i âdemiyetin kitabından bir eliftir ki, o elif'in 
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"iki yüzü" var. Biri, hayra ve vücuda bakar. O yüz 

ile yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder, kendi 

icad edemez. 

 O yüzde fâil değil, icaddan eli kısadır. Bir yüzü 

de şerre bakar ve ademe gider. Şu yüzde o fâildir, fiil 

sahibidir.  

Hem onun mahiyeti, harfiyedir; başkasının 

manasını gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Vücudu o 

kadar zaîf ve incedir ki; bizzât kendinde hiç bir şeye 

tahammül edemez ve yüklenemez. Belki eşyanın 

derecat ve miktarlarını bildiren mizan-ül hararet ve 

mizan-ül hava gibi mizanlar nev'inden bir mizandır 

ki; Vâcib-ül Vücud'un mutlak ve muhit ve hududsuz 

sıfâtını bildiren bir mizandır. 

İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve iz'an eden ve 

ona göre hareket eden  

beşaretinde dâhil olur.  

Emaneti bihakkın eda eder ve o enenin 

dûrbîniyle, kâinat ne olduğunu ve ne vazife 

gördüğünü görür ve âfâkî malûmat nefse geldiği 

vakit, ene'de bir musaddık görür. O ulûm, nur ve 

hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete 

inkılab etmez.  

Vaktaki ene, vazifesini şu suretle îfa etti; 

vâhid-i kıyasî olan mevhum rububiyetini ve 

farazî mâlikiyetini terkeder.  

der. Hakikî 
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ubudiyetini takınır. Makam-ı ahsen-i takvim’e 

çıkar. 

Eğer o ene, hikmet-i hilkatini unutup, vazife-i 

fıtriyesini terkederek kendine mana-yı ismiyle baksa, 

kendini mâlik itikad etse; o vakit emanete hıyanet 

eder,  altında dâhil olur. İşte 

bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlid eden 

enaniyetin şu cihetindendir ki; semavat ve arz ve 

cibal tedehhüş etmişler, farazî bir şirkten korkmuşlar.  

Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazî bir hat 

iken, mahiyeti bilinmezse, tesettür toprağı 

altında neşvünema bulur; gittikçe kalınlaşır.  

Vücud-u insanın her tarafına yayılır. Koca 

bir ejderha gibi, vücud-u insanı bel' eder. 

Bütün o insan, bütün letaifiyle âdeta ene olur.  

Sonra nev'in enaniyeti de bir asabiyet-i nev'iye 

ve milliye cihetiyle o enaniyete kuvvet verip; o ene, 

enaniyet-i nev'iyeye istinad ederek, şeytan gibi, 

Sâni'-i Zülcelal'in evamirine karşı mübareze eder. 

Sonra kıyas-ı binnefs suretiyle herkesi, hattâ herşeyi 

kendine kıyas edip, Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara 

ve esbaba taksim eder. Gayet azîm bir şirke düşer.  
  mealini gösterir.  

Evet, nasıl mîrî malından kırk parayı çalan bir 

adam, bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem 

almasını kabul ile hazmedebilir.  
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Öyle de "Kendime mâlikim" diyen adam, "Her 

şey kendine mâliktir" demeye ve itikad etmeye 

mecburdur. 

İşte ene, şu hainane vaziyetinde iken; cehl-i 

mutlaktadır. Binler fünunu bilse de, cehl-i 

mürekkeble bir echeldir. Çünki duyguları, efkârları 

kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde 

onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek 

bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey, 

nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı 

hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka 

suretini alır. Çünki şu haldeki ene'nin rengi, şirk ve 

ta'tildir, Allah'ı inkârdır.  

Bütün kâinat parlak âyetlerle dolsa; o ene'deki 

karanlıklı bir nokta, onları nazarda söndürür, 

göstermez. On birinci Söz'de mahiyet-i insaniyenin 

ve mahiyet-i insaniyedeki enaniyetin, -mana-yı harfî 

cihetiyle- ne kadar hassas bir mizan ve doğru bir 

mikyas ve muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita 

ve câmi' bir âyine ve kâinata güzel bir takvim, bir 

ruzname olduğu gayet kat'î bir surette tafsil edilmiştir. 

Ona müracaat edilsin. O Söz'deki tafsilata iktifaen 

kısa keserek mukaddimeye nihayet verdik.  

Eğer mukaddimeyi anladınsa gel, hakikata 

giriyoruz. 

İşte bak: Âlem-i insaniyette, zaman-ı 

Âdem'den şimdiye kadar iki cereyan-ı azîm, 

iki silsile-i efkâr; her tarafta ve her tabaka-i 

insaniyede dal budak salmış, iki şecere-i 

azîme hükmünde...  
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Biri, silsile-i nübüvvet ve diyanet.. 

Diğeri, silsile-i felsefe ve hikmet, gelmiş gidiyor.  

Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad 

etmiş ise, yani silsile-i felsefe, silsile-i diyanete 

dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse; âlem-i 

insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayat-ı 

içtimaiye geçirmiştir.  

Ne vakit ayrı gitmişler ise, bütün hayır ve 

nur, silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış 

ve şerler ve dalaletler, felsefe silsilesinin etrafına 

cem'olmuştur. Şimdi şu iki silsilenin menşe'lerini, 

esaslarını bulmalıyız. 

İşte diyanet silsilesine itaat etmeyen 

silsile-i felsefe ki, bir şecere-i zakkum suretini alıp, 

şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır.  

Hattâ kuvve-i akliye dalında; Dehriyyun, 

Maddiyyun, Tabiiyyun meyvelerini, beşer aklının 

eline vermiş.  

Ve kuvve-i gazabiye dalında; Nemrudları, 

Firavunları, Şeddadları  (Haşiye) beşerin başına 

atmış. Ve kuvve-i şeheviye-i behimiye dalında; 

âliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere 

vermiş, yetiştirmiş.  

                                                             
(Haşiye): Evet Nemrudları, Firavunları yetiştiren ve dayelik edip 

emziren, eski Mısır ve Babil'in ya sihir derecesine çıkmış veyahut 

hususî olduğu için etrafında sihir telakki edilen eski felsefeleri olduğu 

gibi; âliheleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve esnamı tevlid eden 

felsefe-i tabiiye bataklığıdır.  

Evet, tabiatın perdesi ile Allah'ın nurunu görmeyen insan, 

herşeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder. 
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O şecere-i zakkumun menşei ile silsile-i 

nübüvvetin ki bir şecere-i tûbâ-i ubudiyet hükmünde 

bulunan o silsilenin, küre-i zeminin bağında 

mübarek dalları: Kuvve-i akliye dalında enbiya ve 

mürselîn ve evliya ve sıddıkîn meyvelerini yetiştirdiği 

gibi.. kuvve-i dafia dalında âdil hâkimleri, melek 

gibi melikler meyvesini veren ve kuvve-i cazibe 

dalında hüsn-ü sîret ve ismetli cemal-i suret ve 

sehavet ve keremnamdarlar meyvesini yetiştiren ve 

beşer nasıl şu kâinatın en mükemmel bir meyvesi 

olduğunu gösteren o şecerenin menşei ile beraber 

ene'nin iki cihetindedir.  

O iki şecereye menşe' ve medar, esaslı bir 

çekirdek olarak ene'nin iki vechini beyan 

edeceğiz. Şöyle ki: 

Ene'nin bir vechini nübüvvet tutmuş 

gidiyor; diğer vechini felsefe tutmuş geliyor. 

Nübüvvetin vechi olan birinci vecih: 

Ubudiyet-i mahzanın menşeidir. Yani ene, kendini 

abd bilir. Başkasına hizmet eder, anlar.  

Mahiyeti harfiyedir. Yani başkasının manasını 

taşıyor, fehmeder.  

Vücudu, tebaîdir. Yani başka birisinin vücudu 

ile kaim ve icadıyla sabittir, itikad eder.  

Mâlikiyeti, vehmiyedir. Yani kendi mâlikinin 

izni ile; surî, muvakkat bir mâlikiyeti vardır, bilir.  

Hakikatı, zılliyedir. Yani, hak ve vâcib bir 

hakikatın cilvesini taşıyan mümkin ve miskin bir 

zılldir.  
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Vazifesi ise, kendi Hâlıkının sıfât ve şuunatına 

mikyas ve mizan olarak, şuurkârane bir hizmettir.  

İşte enbiya ve enbiya silsilesindeki asfiya ve 

evliya ene'ye şu vecihle bakmışlar, böyle görmüşler, 

hakikatı anlamışlar. Bütün mülkü Mâlik-ül Mülk'e 

teslim etmişler ve hükmetmişler ki: O Mâlik-i 

Zülcelal'in ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne 

uluhiyetinde şerik ve naziri yoktur; muin ve vezire 

muhtaç değil; herşeyin anahtarı onun elindedir; 

herşeye Kadir-i Mutlaktır. Esbab, bir perde-i 

zahiriyedir; tabiat, bir şeriat-ı fıtriyesidir ve 

kanunlarının bir mecmuasıdır. 

Ve kudretinin bir mistarıdır. İşte şu parlak nurani 

güzel yüz, hayatdar ve manidar bir çekirdek 

hükmüne geçmiş ki; Hâlık-ı Zülcelal bir şecere-i tûbâ-

i ubudiyeti ondan halketmiştir ki, onun mübarek 

dalları, âlem-i beşeriyetin her tarafını nurani 

meyvelerle tezyin etmiştir.  

Bütün zaman-ı mazideki zulümatı dağıtıp, o uzun 

zaman-ı mazi; felsefenin gördüğü gibi bir mezar-ı 

ekber, bir ademistan olmadığını, belki istikbale ve 

saadet-i ebediyeye atlamak için, ervah-ı âfilîne bir 

medar-ı envâr ve muhtelif basamaklı bir mi'rac-ı 

münevver ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan 

ve dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir 

nuristanı ve bir bostanı olduğunu gösterir. 

İkinci vecih ise: Felsefe tutmuştur. Felsefe ise, 

ene'ye mana-yı ismiyle bakmış. Yani kendi kendine 

delalet eder, der.  
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Manası kendindedir, kendi hesabına çalışır, 

hükmeder.  

Vücudu aslî, zâtî olduğunu telakki eder. Yani 

zâtında bizzât bir vücudu vardır, der.  

Bir hakk-ı hayatı var, daire-i tasarrufunda hakikî 

mâliktir, zu'meder. Onu bir hakikat-ı sabite zanneder.  

Vazifesini, hubb-u zâtından neş'et eden bir 

tekemmül-ü zâtî olduğunu bilir ve hakeza.. çok 

esasat-ı fasideye mesleklerini bina etmişler.  

O esasat, ne kadar esassız ve çürük olduğunu 

sair risalelerimde ve bilhassa Sözlerde hususan 

Onikinci ve Yirmi beşinci Sözlerde kat'î isbat etmişiz.  

Hattâ silsile-i felsefenin en mükemmel ferdleri ve 

o silsilenin dâhîleri olan Eflatun ve Aristo, İbn-i Sina 

ve Farabî gibi adamlar; "İnsaniyetin gayet-ül 

gayatı, "teşebbüh-ü bil-vâcib"dir.. yani Vâcib-ül 

Vücud'a benzemektir" deyip firavunane bir hüküm 

vermişler ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde 

serbest koşturarak; esbabperest, sanemperest, 

tabiatperest, nücumperest gibi çok enva'-ı şirk 

taifelerine meydan açmışlar. İnsaniyetin esasında 

münderiç olan acz ve za'f, fakr ve ihtiyaç, naks ve 

kusur kapılarını kapayıp, ubudiyetin yolunu 

seddetmişler. Tabiata saplanıp, şirkten tamamen 

çıkamayıp, şükrün geniş kapısını bulamamışlar. 

Nübüvvet ise: Gaye-i insaniyet ve vazife-i 

beşeriyet, ahlâk-ı İlahiye ile ve secaya-yı hasene ile 

tahalluk etmekle beraber, aczini bilip kudret-i 

İlahiyeye iltica, za'fını görüp kuvvet-i İlahiyeye 

istinad, fakrını görüp rahmet-i İlahiyeye itimad, 
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ihtiyacını görüp gına-yı İlahiyeden istimdad, 

kusurunu görüp afv-ı İlahîye istiğfar, naksını görüp 

kemal-i İlahîye tesbihhan olmaktır diye, 

ubudiyetkârane hükmetmişler. 

İşte diyanete itaat etmeyen felsefenin böyle 

yolu şaşırdığı içindir ki; ene kendi dizginini eline 

almış, dalaletin herbir nev'ine koşmuş. İşte şu 

vecihteki ene'nin başı üstünde bir şecere-i zakkum 

neşvünema bulup, âlem-i insaniyetin yarısından 

fazlasını kaplamış. 

İşte o şecerenin kuvve-i şeheviye-i behimiye 

dalında, beşerin enzarına verdiği meyveler ise; 

esnamlar ve âlihelerdir. Çünki felsefenin esasında, 

kuvvet müstahsendir. Hattâ "Elhükmü lil-galib" bir 

düsturudur. "Galebe edende bir kuvvet var. Kuvvette 

hak vardır." der. (Haşiye-1) Zulmü manen 

alkışlamış; zalimleri teşci' etmiştir ve cebbarları, 

uluhiyet davasına sevketmiştir.  

Hem masnu'daki güzelliği ve nakıştaki hüsnü, 

masnua ve nakşa mal edip, Sâni' ve Nakkaş'ın 

mücerred ve mukaddes cemalinin cilvesine nisbet 

etmeyerek, "Ne güzel yapılmış" yerine "Ne 

güzeldir" der. Perestişe lâyık bir sanem hükmüne 

getirir.  

Hem herkese satılan müzahref, hodfüruş, 

gösterici, riyakâr bir hüsnü istihsan ettiği için 

riyakârları alkışlamış, sanem-misalleri kendi 

                                                             
(Haşiye-1): Düstur-u nübüvvet "Kuvvet haktadır, hak kuvvette 

değildir" der, zulmü keser, adaleti temin eder.  
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âbidlerine âbide (Haşiye-2) yapmıştır. O şecerenin 

kuvve-i gazabiye dalında, bîçare beşerin başında 

küçük-büyük Nemrudlar, Firavunlar, 

Şeddadlar meyvelerini yetiştirmiş.  

Kuvve-i akliye dalında, âlem-i insaniyetin 

dimağına Dehriyyun, Maddiyyun, Tabiiyyun 

gibi meyveleri vermiş; beşerin beynini bin 

parça etmiştir. 

Şimdi şu hakikatı tenvir için, felsefe mesleğinin 

esasat-ı fasidesinden neş'et eden neticeleriyle, silsile-i 

nübüvvetin esasat-ı sadıkasından tevellüd eden 

neticelerinin binler müvazenesinden nümune olarak 

üç-dört misal zikrediyoruz. 

Meselâ: Nübüvvetin hayat-ı şahsiyedeki düsturî 

neticelerinden   kaidesiyle "Ahlâk-ı 

İlahiye ile muttasıf olup Cenab-ı Hakk'a 

mütezellilane teveccüh edip acz, fakr, kusurunuzu 

bilip dergahına abd olunuz" düsturu nerede? 

Felsefenin teşebbüh-ü bil-Vâcib insaniyetin gayet-i 

kemalidir kaidesiyle "Vâcib-ül Vücud'a 

benzemeğe çalışınız" hodfüruşane düsturu 

nerede?  

Evet, nihayetsiz acz, za'f, fakr, ihtiyaç ile 

yoğrulmuş olan mahiyet-i insaniye nerede? 

Nihayetsiz kadir, kavî, gani ve müstağni olan 

Vâcib-ül Vücud'un mahiyeti nerede?.. 

                                                             
(Haşiye-2): Yani o sanem-misaller perestişkârlarının hevesatlarına 

hoş görünmek ve teveccühlerini kazanmak için riyakârane gösteriş ile 

ibadet gibi bir vaziyet gösteriyorlar.  
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İkinci Misal: Nübüvvetin hayat-ı içtimaiyedeki 

düsturî neticelerinden ve şems ve kamerden tut, tâ 

nebatat hayvanatın imdadına ve hayvanat insanın 

imdadına, hattâ zerrat-ı taamiye hüceyrat-ı bedenin 

imdadına ve muavenetine koşturulan düstur-u 

teavün, kanun-u kerem, namus-u ikram nerede?  

elsefenin hayat-ı içtimaiyedeki düsturlarından ve 

yalnız bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi 

hayvanların, fıtratlarını sû'-i istimallerinden neş'et 

eden düstur-u cidal nerede?  

Evet, düstur-u cidali o kadar esaslı ve küllî kabul 

etmişler ki, "Hayat bir cidaldir" diye eblehane 

hükmetmişler. 

Üçüncü Misal: Nübüvvetin tevhid-i İlahî 

hakkındaki netaic-i âliyesinden ve düstur-u 

galiyesinden   yani "Her 

birliği bulunan, yalnız birden sudûr edecektir. 

Madem her şeyde ve bütün eşyada bir birlik var, 

demek birtek zâtın icadıdır" diye olan tevhidkârane 

düsturu nerede?  

Eski felsefenin bir düstur-u itikadiyesinden olan   
 "Birden bir sudûr eder" 

yani "Bir zâttan, bizzât birtek sudûr edebilir. Sair 

şeyler, vasıtalar vasıtasıyla ondan sudûr eder" diye 

Ganiyy-i Ale-l-ıtlak ve Kadir-i Mutlak'ı âciz vesaite 

muhtaç göstererek, bütün esbaba ve vesaite, 

rububiyette bir nevi şirket verip Hâlık-ı Zülcelal'e, 

"akl-ı evvel" namında bir mahluku verip, âdeta sair 

mülkünü esbaba ve vesaite taksim ederek bir şirk-i 
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azîme yol açan, şirk-âlûd ve dalalet-pişe o felsefenin 

düsturu nerede?  

Hükemanın yüksek kısmı olan İşrakiyyun böyle 

haltetseler; Maddiyyun, Tabiiyyun gibi aşağı kısımları 

ne kadar haltedeceklerini kıyas edebilirsin. 

Dördüncü Misal: Nübüvvetin düstur-u 

hakîmanesinden 

 sırrıyla: "Her şeyin, 

her zîhayatın neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise; 

Sâniine ait neticeleri, Fâtırına bakan hikmetleri 

binlerdir. Herbir şeyin, hattâ bir meyvenin; bir 

ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri 

bulunduğu" mahz-ı hakikat olan düstur-u hikmet 

nerede?  

Felsefenin "Herbir zîhayatın neticesi kendine 

bakar veyahut insanın menafi'ine aittir" diye, koca 

bir dağ gibi ağaca, hardal gibi bir meyve, bir netice 

takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde 

gördüğü hikmetsiz hikmet-i müzahrefe düsturları 

nerede? 

Şu hakikat, Onuncu Söz'ün Onuncu Hakikatında 

bir derece gösterildiğinden kısa kestik. İşte bu dört 

misale, binler misali kıyas edebilirsin. "Lemaat" 

namındaki bir risalede bir kısmına işaret etmişiz. 

İşte felsefenin şu esasat-ı fasidesinden ve 

netaic-i vahîmesindendir ki: İslâm 

hükemasından İbn-i Sina ve Farabî gibi dâhîler, 

şaşaa-i suriyesine meftun olup, o mesleğe aldanıp, o 

mesleğe girdiklerinden; âdi bir mü'min derecesini 
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ancak kazanabilmişler. Hattâ İmam-ı Gazalî gibi 

bir Hüccet-ül İslâm, onlara o dereceyi de 

vermemiş. 

Hem mütekellimînin mütebahhirîn ülemasından 

olan Mu'tezile imamları, zînet-i surîsine meftun olup, 

o mesleğe ciddî temas ederek, aklı hâkim ittihaz 

ettiklerinden, ancak fâsık, mübtedi bir mü'min 

derecesine çıkabilmişler. Hem üdeba-yı İslâmiyenin 

meşhurlarından bedbînlikle maruf Ebu-l Alâ-i Maarri 

ve yetimane ağlayışıyla mevsuf Ömer Hayyam 

gibilerin, o mesleğin nefs-i emmareyi okşayan 

zevkiyle zevklenmesi sebebiyle, ehl-i hakikat ve 

kemalden bir sille-i tahkir ve tekfir yiyip; "Edebsizlik 

ediyorsunuz, zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları 

yetiştiriyorsunuz" diye zecirkârane te'dib tokatlarını 

almışlar. 

Hem meslek-i felsefenin esasat-ı fasidesindendir 

ki: Ene, kendi zâtında hava gibi zaîf bir 

mahiyeti olduğu halde, felsefenin meş'um 

nazarı ile mana-yı ismî cihetiyle baktığı için; 

güya buhar-misal o ene temeyyu edip, sonra ülfet 

cihetiyle ve maddiyata tevaggul sebebiyle güya 

tasallub ediyor.  

Sonra gaflet ve inkâr ile o enaniyet tecemmüd 

eder.  

Sonra isyan ile tekeddür eder, şeffafiyetini 

kaybeder.  

Sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar. Nev'-i 

insanın efkârıyla şişer.  
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Sonra sair insanları, hattâ esbabı kendine ve 

nefsine kıyas edip, onlara -kabul etmedikleri ve 

teberri ettikleri halde- birer firavunluk verir.  

İşte o vakit, Hâlık-ı Zülcelal'in evamirine karşı 

mübareze vaziyetini alır. 

  der. Meydan okur gibi 

Kadîr-i Mutlak'ı acz ile ittiham eder. Hattâ Hâlık-ı 

Zülcelal'in evsafına müdahale eder. İşine 

gelmeyenleri ve nefs-i emmarenin firavunluğunun 

hoşuna gitmeyenleri ya red, ya inkâr, ya tahrif eder.  

Ezcümle: Felasifenin bir taifesi, Cenab-ı Hakk'a 

"mûcib-i bizzât" demişler, ihtiyarını nefyetmişler; 

ihtiyarını isbat eden bütün kâinatın nihayetsiz 

şehadetlerini tekzib etmişler. Feyâ Sübhanallah!  

Şu kâinatta zerreden şemse kadar bütün 

mevcudat taayyünatlarıyla, intizamatıyla, 

hikmetleriyle, mizanlarıyla Sâniin ihtiyarını 

gösterdikleri halde, şu kör olası felsefenin gözü 

görmüyor.  

Hem bir kısım felasife, "Cüz'iyata ilm-i 

İlahî taalluk etmiyor" diye ilm-i İlahînin 

azametli ihatasını nefyedip, bütün 

mevcudatın şehadat-ı sadıkalarını 

reddetmişler.  

Hem felsefe, esbaba tesir verip, tabiat eline icad 

verir. Yirmiikinci Söz'de kat'î bir surette isbat edildiği 

gibi; her şeyde Hâlık-ı Külli Şey'e has, parlak sikkeyi 

görmeyip âciz, camid, şuursuz, kör ve iki eli tesadüf 

ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiata 
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masdariyet verip, binler hikmet-i âliyeyi ifade eden 

ve herbiri birer mektubat-ı Samedaniye hükmünde 

olan mevcudatın bir kısmını ona mal eder. 

Hem Onuncu Söz'de isbat edildiği gibi, Cenab-ı 

Hak bütün esmasıyla ve kâinat bütün hakaikıyla ve 

silsile-i nübüvvet bütün tahkikatıyla ve Kütüb-ü 

Semaviye bütün âyâtıyla gösterdikleri haşir ve âhiret 

kapısını bulmayıp, haşri nefyedip, ervahlara bir 

ezeliyet isnad etmişler.  

İşte bu hurafatlara sair mes'elelerini kıyas 

edebilirsin. Evet şeytanlar, güya ene'nin gaga ve 

pençesiyle dinsiz feylesoflarının akıllarını 

havaya kaldırıp dalalet derelerine atıp 

dağıtmıştır. Küçük âlemde ene, büyük âlemde 

tabiat gibi tagutlardandır. 

 

 Geçen hakikatı tenvir edecek bir seyahat-ı 

hayaliye suretinde nim-manzum olarak "Lemaat"ta 

yazdığım bir vakıa-i misaliyenin mealini şurada 

zikretmeğe münasebet geldi. Şöyle ki: 

Bu risalenin te'lifinden sekiz sene evvel 

İstanbul'da, Ramazan-ı Şerifte, meslek-i felsefe ile 

münasebette bulunan Eski Said'in Yeni Said'e 

inkılab edeceği bir hengâmdadır ki, Fatiha-i 

Şerife'nin âhirinde 
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 ile işaret ettiği üç mesleği düşünürken şöyle 

bir vakıa-i hayaliye, bir hâdise-i misaliye, rü'yaya 

benzer bir hâdise gördüm ki: 

Kendimi, bir sahra-yı azîmede görüyorum. Bütün 

zeminin yüzünü; karanlıklı, sıkıcı ve boğucu bir bulut 

tabakası kaplamış. Ne nesim var, ne ziya, ne âb-ı 

hayat.. hiçbirisi bulunmuyor. Her tarafı canavarlar, 

muzır ve muvahhiş mahluklarla dolu olduğunu 

tevehhüm ettim.  

Kalbime geldi ki: "Şu zeminin öteki tarafında 

ziya, nesim, âb-ı hayat var. Oraya geçmek lâzım." 

Baktım ki, ihtiyarsız sevk olunuyorum. Zeminin 

içinde, tünel-vari bir mağaraya sokuldum. Gitgide 

zeminin içinde seyahat ettim.  

Bakıyorum ki: Benden evvel o taht-el arz yolda 

çok kimseler gitmişler. Her tarafta boğulup kalmışlar. 

Onların ayak izlerini görüyordum. Bazılarının bir 

zaman seslerini işitiyordum. Sonra sesleri 

kesiliyordu. 

Ey, hayali ile benim seyahat-ı hayaliyeme 

iştirak eden arkadaş!  

O zemin, tabiattır ve felsefe-i tabiiyedir. Tünel 

ise, ehl-i felsefenin efkârı ile hakikata yol açmak için 

açtıkları meslektir.  
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Gördüğüm ayak izleri, Eflatun ve Aristo  

(Haşiye)
 

 gibi meşahirlerindir.  

İşittiğim sesler, İbn-i Sina ve Farabî gibi 

dâhîlerindir.  

Evet, İbn-i Sina'nın bazı sözlerini, kanunlarını 

bazı yerlerde görüyordum. Sonra, bütün bütün 

kesiliyordu. Daha ileri gidememiş.  

Demek boğulmuş. Her ne ise, seni 

meraktan kurtarmak için hayalin altındaki 

hakikatın bir köşesini gösterdim. Şimdi 

seyahatıma dönüyorum. 

Gitgide baktım ki benim elime iki şey verildi. Biri, 

bir elektrik; o taht-el arz tabiatın zulümatını dağıtır. 

Diğeri, bir âlet ile dahi azîm kayalar, dağ-misal taşlar 

parçalanıp bana yol açılıyor. Kulağıma denildi ki: 

"Bu elektrik ile o âlet, Kur'anın hazinesinden 

size verilmiştir." Her ne ise, çok zaman öylece 

gittim.  

                                                             
(Haşiye): Eğer desen: "Sen necisin, bu meşahire karşı 

meydana çıkıyorsun? Sen bir sinek gibi olup da, kartalların 

uçmalarına karışıyorsun?"  

Ben de derim ki: "Kur'an gibi bir üstad-ı ezeliyem varken, 

dalalet-âlûd felsefenin ve evham-âlûd aklın şakirdleri olan o 

kartallara, hakikat ve marifet yolunda, sinek kanadı kadar da 

kıymet vermeğe mecbur değilim.  

Ben onlardan ne kadar aşağı isem, onların üstadı dahi, 

benim üstadımdan bin defa daha aşağıdır. Üstadımın 

himmetiyle, onları garkeden madde, ayağımı da ıslatamadı.  

Evet, büyük bir padişahın, onun kanununu ve evamirini 

hâmil küçük bir neferi, küçük bir şahın büyük bir müşirinden 

daha büyük işler görebilir."    
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Baktım ki, öteki tarafa çıktım. Gayet güzel bir 

bahar mevsiminde bulutsuz bir güneş, ruh-efza bir 

nesim, hayatdar bir âb-ı leziz, her taraf şenlik içinde 

bir âlem gördüm. Elhamdülillah dedim. 

Sonra baktım ki, ben kendi kendime mâlik 

değilim. Birisi beni tecrübe ediyor. Yine evvelki 

vaziyette o sahra-yı azîmede, boğucu bulut altında 

yine ben kendimi gördüm.  

Daha başka bir yolda bir saik beni sevkediyordu. 

Bu defa taht-ez zemin değil, belki seyr ü seyahatla 

yeryüzünü kat'edip öteki yüze geçmek için 

gidiyordum.  

O seyahatımda öyle acaib ve garaibi 

görüyordum ki, tarif edilmez. Deniz bana hiddet 

ediyor, fırtına beni tehdid eder, her şey bana 

müşkilât peyda eder.  

Fakat yine Kur'andan bana verilen bir vasıta-i 

seyahatımla geçiyordum, galebe çalıyordum. Gitgide 

bakıyordum, her tarafta seyyahların cenazeleri 

bulunuyor.  

O seyahatı bitirenler, binde ancak birdir. Her ne 

ise... O buluttan kurtulup, zeminin öteki yüzüne 

geçip güzel güneşle karşılaştım.  

Ruh-efza nesimi teneffüs ederek, Elhamdülillah 

dedim. O cennet gibi o âlemi seyre başladım. 

Sonra baktım: Biri var ki, beni orada bırakmıyor. 

Başka yolu bana gösterecek gibi, yine beni bir anda 

o müdhiş sahraya getirdi. 

Baktım ki: Yukarıdan inmiş aynı asansörler gibi 

muhtelif tarzlarda bazı tayyare, bazı otomobil, bazı 
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zenbil gibi şeyler görünüyor. Kuvvet ve istidada 

göre onlara atılsa yukarıya çekiliyor.  

Ben de birisine atladım. Baktım, bir dakika 

zarfında bulutun fevkine beni çıkardı. Gayet güzel, 

müzeyyen, yeşil dağların üstüne çıktım.  

O bulut tabakası, dağın yarısına kadar 

gelmemişti. En latif bir nesim, en leziz bir âb, en şirin 

bir ziya her tarafta görünüyor.  

Baktım ki: O asansörler gibi nurani menziller, her 

tarafta var.  

Hattâ iki seyahatımda ve zeminin öteki yüzünde 

onları görmüştüm. anlamamıştım. Şimdi anlıyorum 

ki şunlar, Kur'an-ı Hakîm'in âyetlerinin cilveleridir. 

İşte ile işaret olunan evvelki yol, 

tabiata saplananların ve tabiiyyun fikrini taşıyanların 

mesleğidir ki; onda, hakikata ve nura geçmek için ne 

kadar müşkilât olduğunu hissettiniz. ile 

işaret olunan ikinci yol, esbabperestlerin ve vesaite 

icad ve tesir verenlerin, Meşaiyyun hükeması gibi; 

yalnız akıl ile, fikir ile hakikat-ül hakaika ve Vâcib-ül 

Vücud'un marifetine yol açanların mesleğidir. 

  ile işaret olunan üçüncü yol 

ise: Sırat-ı müstakim ehli olan ehl-i Kur'anın cadde-i 

nuraniyesidir ki en kısa, en rahat, en selâmet ve 

herkese açık, semavî ve rahmanî ve nuranî bir 

meslektir. 

* * * 
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İkinci Maksad 

[Tahavvülât-ı Zerrata Dair] 

Şu Âyetin Hazinesinden Bir Zerreye İşaret 

Edecektir. 

 

 

 

 

 [Şu âyetin pek büyük hazinesinden bir miskal 

zerre miktarında, yani zerre sandukçasında olan 

cevheri gösterir ve zerrenin hareket ve vazifesinden 

bir nebze bahseder. Şu maksad, bir "Mukaddime" 

ile "Üç Nokta"dan ibarettir.] 

 

Mukaddime 

Tahavvülât-ı zerrat; Nakkaş-ı Ezelî'nin kalem-i 

kudreti, kitab-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekviniyenin 

hengâmındaki ihtizazatı ve cevelanıdır. Yoksa 

Maddiyyun ve Tabiiyyunların tevehhüm ettikleri gibi 

tesadüf oyuncağı ve karışık, manasız bir hareket 

değildir. Çünki bütün mevcudat gibi zerreler ve 

herbir zerre, mebde'-i hareketinde "Bismillah" der. 
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Çünki nihayetsiz, kuvvetinden fazla yükleri kaldırır 

ve buğday tanesi kadar bir çekirdeğin koca bir çam 

ağacı gibi bir yükü omuzuna alması gibi... Hem 

vazifesinin hitamında "Elhamdülillah" der. Çünki 

bütün ukûlü hayrette bırakan hikmetli bir cemal-i 

san'at, faideli bir hüsn-ü nakış göstererek Sâni'-i 

Zülcelal'in medayihine bir kaside-i medhiye gibi bir 

eser gösterir; meselâ, nar ve mısıra dikkat et. 

Evet tahavvülât-ı zerrat; (Haşiye)  âlem-i 

gaybdan olan her şeyin geçmiş aslında ve gelecek 

                                                             
(Haşiye):

 
İkinci Maksad'ın tahavvülât-ı zerratın 

tarifine dair olan uzun cümlenin haşiyesidir. 

Kur'an-ı Hakîm'de "İmam-ı Mübin" ve "Kitab-ı 

Mübin", mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehl-i tefsir, 

"ikisi birdir"; bir kısmı, "Ayrı ayrıdır" demişler. 

Hakikatlarına dair beyanatları muhteliftir. Hülâsa: 

"İlm-i İlahî'nin ünvanlarıdır" demişler. Fakat Kur'anın 

feyzi ile şöyle kanaatım gelmiş ki: "İmam-ı Mübin", 

ilim ve emr-i İlahînin bir nev'ine bir ünvandır ki, âlem-i 

şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani zaman-ı 

halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, 

herşey'in vücud-u zahirîsinden ziyade aslına, nesline ve 

köklerine ve tohumlarına bakar. Kader-i İlahînin bir 

defteridir. Şu defterin vücudu, Yirmialtıncı Söz'de, hem 

Onuncu Söz'ün haşiyesinde isbat edilmiştir.  

Evet, şu "İmam-ı Mübin", bir nevi ilim ve emr-i 

İlahînin bir ünvanıdır. Yani, eşyanın mebadileri ve 

kökleri ve asılları, kemal-i intizam ile eşyanın 

vücudlarını gayet san'atkârane intac etmesi cihetiyle 

elbette desatir-i ilm-i İlahînin bir defteri ile tanzim 
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edildiğini gösteriyor ve eşyanın neticeleri, nesilleri, 

tohumları; ileride gelecek mevcudatın proğramlarını, 

fihristelerini tazammun ettiklerinden elbette evamir-i 

İlahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. 

Meselâ: Bir çekirdek bütün ağacın teşkilâtını tanzim 

edecek olan proğramları ve fihristeleri ve o fihriste ve 

proğramları tayin eden o evamir-i tekviniyenin küçücük 

bir mücessemi hükmünde denilebilir. 

 Elhasıl: "İmam-ı Mübin", mazi ve müstakbelin 

ve âlem-i gaybın etrafında dal-budak salan şecere-i 

hilkatın bir proğramı, bir fihristesi hükmündedir.  

Şu manadaki "İmam-ı Mübin", kader-i İlahînin bir 

defteri, bir mecmua-i desatiridir. O desatirin imlâsı ile 

ve hükmü ile zerrat, vücud-u eşyadaki hidematına ve 

harekâtına sevkedilir.  

Amma "Kitab-ı Mübin" ise, âlem-i gaybdan 

ziyade, âlem-i şehadete bakar. Yani, mazi ve 

müstakbelden ziyade, zaman-ı hazıra nazar eder ve ilim 

ve emirden ziyade, kudret ve irade-i İlahiyenin bir 

ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. "İmam-ı Mübin" 

kader defteri ise, "Kitab-ı Mübin" kudret defteridir. 

Yani her şey vücudunda, mahiyetinde ve sıfât ve 

şuunatında kemal-i san'at ve intizamları gösteriyor ki; 

bir kudret-i kâmilenin desatiri ile ve bir irade-i nafizenin 

kavanini ile vücud giydiriliyor. Suretleri tayin, teşhis 

edilip; birer mikdar-ı muayyen, birer şekl-i mahsus 

veriliyor.  

Demek o kudret ve iradenin küllî ve umumî 

bir mecmua-i kavanini, bir defter-i ekberi vardır 

ki; herbir şey'in hususî vücudları ve mahsus 

suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir.  
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neslindeki intizamata medar ve ilim ve emr-i İlahînin 

bir ünvanı olan "İmam-ı Mübin"in düsturları ve 

imlası tahtında ve zaman-ı hazır ve âlem-i 

şehadetten teşkil ve icad-ı eşyada tasarrufa medar ve 

kudret ve irade-i İlahiyenin bir ünvanı olan "Kitab-ı 

                                                                                                   
İşte şu defterin vücudu "İmam-ı Mübin" gibi kader 

ve cüz'-i ihtiyarî mesailinde isbat edilmiştir. Ehl-i gaflet 

ve dalalet ve felsefenin ahmaklığına bak ki: Kudret-i 

Fâtıra'nın o Levh-i Mahfuzunu ve hikmet ve irade-i 

Rabbaniyenin o basîrane kitabının eşyadaki cilvesini, 

aksini, misalini hissetmişler. Hâşâ, "Tabiat" namıyla 

tesmiye etmişler, körletmişler. İşte "İmam-ı Mübin"in 

imlâsı ile, yani kaderin hükmüyle ve düsturu ile kudret-i 

İlahiye, icad-ı eşyada herbiri birer âyet olan silsile-i 

mevcudatı, "Levh-i Mahv-İsbat" denilen zamanın 

sahife-i misaliyesinde yazıyor, icadediyor, zerratı tahrik 

ediyor. 

Demek harekât-ı zerrat; o kitabetten, o istinsahtan; 

mevcudat âlem-i gaybdan âlem-i şehadete ve ilimden 

kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekâttır. 

Amma "Levh-i Mahv-İsbat" ise, sabit ve daim olan 

Levh-i Mahfuz-u A'zam'ın daire-i mümkinatta, yani 

mevt ve hayata, vücud ve fenaya daima mazhar olan 

eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir 

tahtasıdır ki, hakikat-ı zaman odur.  

Evet, her şeyin bir hakikatı olduğu gibi, zaman 

dediğimiz, kâinatta cereyan eden bir nehr-i azîmin 

hakikatı dahi "Levh-i Mahv-İsbat"taki kitabet-i 

kudretin sahifesi ve mürekkebi hükmündedir. 
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Mübin"den istinsah ile ve seyyal zamanın hakikatı 

ve sahife-i misaliyesi olan "Levh-i Mahv-İsbat"ta 

kelimat-ı kudreti yazmak ve çizmekten gelen 

harekâttır ve manidar ihtizazattır. 

BİRİNCİ NOKTA: İki Mebhastır. 

Birinci Mebhas: Her zerrede -hem 

harekâtında, hem sükûnetinde- iki güneş gibi iki nur-

u tevhid parlıyor. Çünki Onuncu Söz'ün Birinci 

İşaretinde icmalen ve Yirmi ikinci Söz'de tafsilen 

isbat edildiği gibi; herbir zerre, eğer memur-u İlahî 

olmazsa ve onun izni ve tasarrufu ile hareket etmezse 

ve ilim ve kudretiyle tahavvül etmezse; o vakit herbir 

zerrenin nihayetsiz bir ilmi, hadsiz bir kudreti, herşeyi 

görür bir gözü, herşeye bakar bir yüzü, herşeye geçer 

bir sözü bulunmak lâzım gelir. Çünki anasırın herbir 

zerresi, herbir cism-i zîhayatta muntazaman işler 

veya işleyebilir.  

Eşyanın intizamatı ve kavanin-i 

teşekkülâtı birbirine muhaliftir. Onların 

nizamatı bilinmezse, işlenilmez; işlenilse de yanlışsız 

yapılmaz. Halbuki yanlışsız yapılıyor. Öyle ise o 

hizmet eden zerreler, ya bir ilm-i muhit sahibinin izin 

ve emriyle ve ilim ve iradesiyle işliyorlar veyahut 

kendilerinde öyle bir muhit ilim ve kudret bulunmak 

lâzım geliyor.  

Evet, havanın herbir zerresi, herbir zîhayatın 

cismine, herbir çiçeğin herbir meyvesine, herbir 

yaprağın binasına girip işleyebilir. Halbuki onların 

teşkilâtları ayrı ayrı tarzdadır, başka başka nizamatı 

var.  
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Bir incir meyvesinin fabrikası, faraza çuha 

makinesi gibi olsa; bir nar meyvesinin fabrikası da 

şeker makinesi gibi olacaktır ve hâkeza.. o binaların, 

o cisimlerin proğramları birbirinden başkadır.  

Şimdi şu zerre-i havaiye, bütün onlara girer veya 

girebilir ve gayet hakîmane ve üstadane yanlışsız 

olarak işler, vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra 

kalkar gider.  

İşte müteharrik havanın müteharrik zerresi, ya 

nebatata ve hayvanata, hattâ meyvelerine ve 

çiçeklerine giydirilen suretlerin, mikdarların 

teşkilâtını, biçimini bilmesi lâzımgeldiği veyahut 

onlar, bir bilenin emir ve iradesiyle memur olması 

lâzım geldiği gibi; sâkin toprak, sâkin olan herbir 

zerresi; bütün çiçekli nebatatın ve meyvedar 

ağaçların tohumlarına medar ve menşe' olmak kabil 

olduğundan hangi tohum gelse o zerrede, yani 

misliyet itibariyle bir zerre hükmünde olan bir avuç 

toprakta kendine mahsus bir fabrika ve bütün 

levazımatına ve teşkilâtına lâzım bütün cihazatı 

bulunduğundan; o zerrede ve o zerrenin kulübeciği 

olan o bir avuç toprakta; eşcar ve nebatat ve çiçekler 

ve meyveler enva'ı adedince muntazam manevî 

makine ve fabrikaları bulunması veyahut mu'cizekâr, 

herşeyi hiçten icad eder ve herşeyin herşeyini ve her 

cihetini bilir bir ilim ve kudret bulunması lâzımdır 

veyahut bir Kadîr-i Mutlak, bir Alîm-i Küll-i Şey'in 

emir ve izniyle, havl ve kuvveti ile o vazifeler 

gördürülür. 
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Evet nasılki bir acemî, ham, âmi, âdi, hem kör 

bir adam Avrupa'ya gitse; bütün fabrikalara, 

tezgâhlara girse, üstadane kemal-i intizam ile herbir 

san'atta, herbir binada işler, öyle eserler yapar ki 

nihayet derecede hikmetli, san'atlı, herkesi hayrette 

bırakıyor. 

Zerre miktar şuuru olan bilir ki: O adam, kendi 

başı ile işlemiyor, belki bir üstad-ı küll, ona ders 

verir, işlettirir.  

Hem nasılki bir kör, âciz, yerinden kalkamıyor, 

basit bir kulübeciğinde oturmuş bir adam bulunuyor.  

Halbuki o kulübeciğe bir dirhem gibi küçük bir 

taş, kemik ve pamuk gibi birer madde veriliyor. 

Halbuki o kulübecikten batmanlarla şeker, toplarla 

çuha, binlerle mücevherat, gayet san'atlı, murassaatlı 

libaslar, lezzetli taamlar çıkıp gelse; zerre miktar aklı 

olan demeyecek mi ki: "O adam, gayet 

mu'cizekâr bir zâtın menşe-i mu'cizatı olan 

fabrikasının bir mandalı veyahut miskin bir 

kapıcısıdır."  

Aynen öyle de: Havanın zerreleri, herbiri birer 

mektubat-ı Samedaniye, birer antika-i san'at-ı 

Rabbaniye, birer mu'cize-i kudret, birer hârika-i 

hikmet olan nebatat ve eşcar, ezhar ve esmardaki 

harekât ve hidematları; bir Sâni'-i Hakîm-i 

Zülcelal'in, bir Fâtır-ı Kerim-i Zülcemal'in emir ve 

iradesiyle hareket ettiğini ve toprağın zerreleri dahi 

herbiri birer ayrı makine ve tezgâh, birer ayrı 

matbaa, birer ayrı hazine, birer ayrı antika ve Sâni'-i 

Zülcelal'in esmasını ilân eden birer ayrı ilânname ve 
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kemalâtını söyleyen birer ayrı kaside hükmünde olan 

o tohumcuklarının, o çekirdeklerinin sünbüllerine, 

ağaçlarına menşe' ve medar olmaları; Emr-i Kün 

Feyekûn'e mâlik, her şey emrine müsahhar bir 

Sâni'-i Zülcelal'in emriyle, izniyle, iradesiyle, 

kuvvetiyle olması; iki kerre iki dört eder gibi kat'îdir. 

Âmennâ. 

İkinci Mebhas: Zerratın harekâtındaki 

vazifelere, hikmetlere küçük bir işarettir. 

Evet, akılları gözlerine sukut etmiş 

Maddiyyunların hikmetsiz hikmetleri, abesiyet 

esasına istinad eden felsefeleri nazarında tesadüfle 

bağlı olan tahavvülât-ı zerratı, bütün düsturlarına 

üss-ül esas tutup, masnuat-ı İlahiyeye masdar 

göstermişler.  

Nihayetsiz hikmetlerle müzeyyen masnuatı; 

hikmetsiz, manasız, karmakarışık bir şeye isnad 

etmeleri, ne kadar hilaf-ı akıl olduğunu zerre miktar 

şuuru bulunan bilir. 

Şimdi, Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti nokta-i 

nazarında tahavvülât-ı zerratın pekçok gayeleri, 

hikmetleri ve vazifeleri vardır. 

  gibi çok âyetlerle 

hikmetlerine ve vazifelerine işaret eder. Nümune 

olarak birkaçına işaret ediyoruz. 

Birincisi: Cenab-ı Vâcib-ül Vücud'un tecelliyat-ı 

icadiyesini tecdid ve tazelendirmek için her birtek 

ruhu model gibi ederek, her sene mu'cizat-ı 

kudretinden taze birer cesed giydirmek ve her birtek 

kitabdan ayrı ayrı bin muhtelif kitabı, hikmetiyle 
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istinsah etmek ve birtek hakikatı başka başka surette 

göstermek ve kâinatların ve âlemlerin ve 

mevcudatların, taife taife arkasından gelmelerine yer 

vermek ve zemin hazırlamak için Fâtır-ı Zülcelal 

kudretiyle zerratı tahrik ve tavzif etmiştir. 

İkincisi: Mâlik-ül Mülk-ü Zülcelal; şu dünyayı, 

bahusus rûy-i zemin tarlasını bir mülk suretinde 

yaratmıştır. Yani neşvünemaya, taze taze mahsulât 

vermeğe kabil bir surette müheyya etmiştir. Tâ ki, 

nihayetsiz mu'cizat-ı kudretini orada ekip biçsin. İşte 

şu zemin yüzündeki tarlasında, zerratı hikmetle tahrik 

ederek, intizam dairesinde tavzif edip, her asırda, her 

fasılda, her ayda, belki her günde belki her saatte 

mu'cizat-ı kudretinden yeni yeni birer kâinat gösterir, 

yeryüzü avlusuna başka başka mahsulât verdirir.  

Nihayetsiz hazine-i rahmetinin hedayasını, 

nihayetsiz kudretinin mu'cizatının nümunelerini 

harekât-ı zerrat ile izhar eder. 

Üçüncüsü: Nihayetsiz tecelliyat-ı esma-i 

İlahiyenin nakışlarını göstermekle, o esmanın 

cilvelerini ifade için mahdud bir zeminde hadsiz 

nukuş göstermek, küçük bir sahifede nihayetsiz 

maânîleri ifade edecek olan hadsiz âyâtları yazmak 

için Nakkaş-ı Ezelî zerratı, kemal-i hikmetle tahrik 

edip kemal-i intizamla tavzif etmiştir.  

Evet, geçen senenin mahsulâtıyla şu senenin 

mahsulâtının mahiyetleri bir hükmündedir. Fakat, 

maânîleri başka başkadır. Taayyünat-ı itibariyeyi 

değiştirmekle, maânîlerideğişir ve çoğalır. 

Taayyünat-ı itibariye ve teşahhusat-ı muvakkate, 
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tebdil edildikleri ve zahiren fâni oldukları halde; 

onların maânî-i cemileleri muhafaza olunup, sabit ve 

bâki kalır.  

Şu ağacın geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve 

meyvelerinin ruhları olmadığından, şu bahardaki 

emsalinin, hakikatça aynılarıdır.  

Yalnız teşahhusat-ı itibariyede fark var. Fakat o 

itibarî teşahhuslar, her vakit tecelliyatı tazelenmekte 

olan şuunat-ı esma-i İlahiyenin maânîlerini ifade için, 

şu bahardakiler ayrı teşahhusatla onların yerine 

geldiler. 

Dördüncüsü: Hadsiz âlem-i misal gibi gayet 

geniş âlem-i melekût ve gayr-ı mahdud sair uhrevî 

âlemlere birer mahsulât veya tezyinat veya levazımat 

gibi onlara münasib şeyleri yetiştirmek için şu dar 

mezraa-i dünyada, zemin yüzünün tezgâhında ve 

tarlasında Hakîm-i Zülcelal, zerratı tahrik edip; 

kâinatı seyyale ve mevcudatı seyyare ederek, şu 

küçük zeminde o pek büyük âlemlere pek çok 

mahsulât-ı maneviye yetiştiriyor. Nihayetsiz hazine-i 

kudretinden nihayetsiz bir seyli, dünyadan akıttırıp 

âlem-i gayba ve bir kısmını âhiret âlemlerine 

döküyor. 

Beşincisi: Nihayetsiz kemalât-ı İlahiyeyi, hadsiz 

celevat-ı cemaliyeyi ve gayetsiz tecelliyat-ı celaliyeyi 

ve gayr-ı mütenahî tesbihat-ı Rabbaniyeyi şu dar ve 

mahdud zeminde ve mütenahî ve az bir zamanda 

göstermek için zerratı kemal-i hikmetle kudretiyle 

tahrik edip, kemal-i intizamla tavzif ederek; mütenahî 

bir zamanda, mahdud bir zeminde gayr-ı mütenahî 
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tesbihat yaptırıyor. Gayr-ı mahdud tecelliyat-ı 

cemaliye ve celaliye ve kemaliyesini gösteriyor. Çok 

hakaik-i gaybiye ve çok semerat-ı uhreviye ve 

fânilerin bâki olan hüviyet ve suretlerinden pekçok 

nukuş-u misaliye ve çok manidar nüsuc-u levhiyeyi 

icad ediyor.  

Demek zerreyi tahrik eden; şu makasıd-ı azîmeyi, 

şu hikem-i cesîmeyi gösteren bir zâttır. Yoksa herbir 

zerrede, güneş gibi bir dimağ bulunması lâzım gelir. 

Daha bu beş nümune gibi belki beşbin hikmetle 

tahrik olunan zerratın tahavvülâtını, o akılsız 

feylesoflar hikmetsiz zannetmişler ve hakikatta biri 

enfüsî, diğeri âfâkî iki hareket-i cezbekâranede zikir 

ve tesbih-i İlahî ile Mevlevî gibi zikreden ve deverana 

kalkan o zerreleri, kendi kendine, sersem gibi dönüp 

oynuyorlar zu'metmişler. 

İşte bundan anlaşılıyor ki; onların ilimleri ilim 

değil, cehildir. Hikmetleri, hikmetsizliktir. 

(Üçüncü Noktada altıncı uzun bir hikmet daha 

söylenecektir.) 

İKİNCİ NOKTA: Herbir zerrede, Vâcib-ül 

vücud'un vücuduna ve vahdetine iki şahid-i sadık 

vardır. Evet zerre acz ve cümuduyla beraber 

şuurkârane büyük vazifeleri yapmakla, büyük yükleri 

kaldırmakla Vâcib-ül Vücud'un vücuduna kat'î 

şehadet ettiği gibi, harekâtında nizamat-ı umumiyeye 

tevfik-i hareket edip her girdiği yerde ona mahsus 

nizamatı müraat etmekle, her yerde kendi vatanı gibi 

yerleşmesiyle Vâcib-ül Vücud'un vahdetine ve mülk 

ve melekûtun mâliki olan zâtın ehadiyetine şehadet 
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eder. Yani zerre kimin ise, gezdiği bütün yerler de 

onundur.  

Demek zerre, -çünki âcizdir, yükü nihayetsiz 

ağırdır ve vazifeleri nihayetsiz çoktur- bir Kadîr-i 

Mutlak'ın ismiyle, emriyle kaim ve müteharrik 

olduğunu bildirir.  

Hem kâinatın nizamat-ı külliyesini bilir bir tarzda 

tevfik-i hareket etmesi ve her yere manisiz girmesi; 

tek bir Alîm-i Mutlak'ın kudretiyle, hikmetiyle 

işlediğini gösterir.  

Evet, nasılki bir nefer; takımında, bölüğünde, 

taburunda, alayında, fırkasında ve hâkeza herbir 

dairede birer nisbeti ve o nisbete göre birer vazifesi 

oluduğunu ve o nisbetleri, o vazifeleri bilmekle 

tevfik-i hareket etmek, nizamat-ı askeriye tahtında 

talim ve talimat görmekle bütün o dairelere 

kumanda eden birtek kumandan-ı a'zamın emrine ve 

kanununa tebaiyetle oluyor.  

Öyle de herbir zerre, birbiri içindeki 

mürekkebatta birer münasib vaziyeti, ayrı ayrı 

maslahatlı birer nisbeti, ayrı ayrı muntazam birer 

vazifesi, ayrı ayrı hikmetli neticeleri bulunduğundan 

elbette o zerreyi, o mürekkebatta bütün nisbet ve 

vazifelerini muhafaza edip netice ve hikmetleri 

bozmayacak bir tarzda yerleştirmek; bütün kâinat 

kabza-i tasarrufunda olan bir zâta mahsustur. 

Meselâ: Tevfik'in (*) göz bebeğinde yerleşen zerre, 

gözün asab-ı muharrike ve hassase ve şerayin ve 

                                                             
(*) Nur'un birinci kâtibidir. 



138 |   R i s a l e - i  N u r  K ü l l i y a t ı n d a n  

 
evride gibi damarlara karşı münasib vaziyet alması 

ve yüzde ve sonra başta ve gövdede, daha sonra 

heyet-i mecmua-i insaniyede herbirisine karşı birer 

nisbeti, birer vazifesi, birer faydası kemal-i hikmetle 

bulunması gösteriyor ki; bütün o cismin bütün 

âzasını icad eden bir zât, o zerreyi o yerde 

yerleştirebilir.  

Ve bilhassa rızk için gelen zerreler, rızk 

kafilesinde seyr ü sefer eden o zerreler, o kadar 

hayret-feza bir intizam ve hikmetle seyr ü seyahat 

ederler ve öyle tavırlarda, tabakalarda 

intizamperverane geçip gelirler ve öyle şuurkârane 

ayak atıp hiç şaşırmayarak gele gele tâ beden-i 

zîhayatta dört süzgeçle süzülüp rızka muhtaç âza ve 

hüceyratın imdadına yetişmek için kandaki küreyvat-

ı hamraya yüklenip bir kanun-u keremle imdada 

yetişirler.  

Ondan bilbedahe anlaşılır ki: Şu zerreleri binler 

muhtelif menzillerden geçiren, sevk eden; elbette ve 

elbette bir Rezzak-ı Kerim, bir Hallak-ı Rahîm'dir ki, 

kudretine nisbeten zerreler, yıldızlar omuz omuza 

müsavidirler. 

Hem her bir zerre, öyle bir nakş-ı san'atta işler ki; 

ya bütün zerratla münasebettar, herbirisine ve 

umumuna hem hâkim ve hem herbirisine ve 

umumuna mahkûm bir vaziyette bulunmakla, o 

hayretfeza san'atlı nakşı ve hikmetnüma nakışlı 

san'atı bilir ve icad eder. Bu ise, binler defa 

muhaldir. Veya bir Sâni'-i Hakîm'in kanun-u kader 

ve kalem-i kudretinden çıkan, harekete memur birer 
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noktadır. Nasılki meselâ Ayasofya kubbesindeki 

taşlar, eğer mimarının emrine ve san'atına tabi 

olmazlarsa; herbir taşı, Mimar Sinan gibi dülgerlik 

san'atında bir mehareti ve sair taşlara hem mahkûm, 

hem hâkim olmak, yani "Geliniz, düşmemek, 

sukut etmemek için başbaşa vereceğiz" diye bir 

hüküm sahibi olması lâzımdır.  

Öyle de: Binler defa Ayasofya kubbesinden daha 

san'atlı, daha hayretli ve hikmetli olan masnuattaki 

zerreler, kâinat ustasının emrine tabi olmazlarsa; 

herbirine Sâni'-i Kâinat'ın evsafı kadar evsaf-ı kemal 

verilmesi lâzım gelir. 

Feyâ Sübhanallah! Zındık maddiyyun 

gâvurlar bir Vâcib-ül Vücud'u kabul 

etmediklerinden, zerrat adedince bâtıl 

âliheleri kabul etmeğe mezheblerine göre 

muztar kalıyorlar.  

İşte şu cihette münkir kâfir ne kadar feylesof, 

âlim de olsa; nihayet derecede bir cehl-i azîm 

içindedir, bir echel-i mutlaktır. 

ÜÇÜNCÜ NOKTA: Şu nokta, Birinci Nokta'nın 

âhirinde va'd olunan altıncı hikmet-i azîmeye bir 

işarettir. Şöyle ki: 

Yirmisekizinci Söz'ün İkinci Sualinin cevabındaki 

haşiyede denilmişti ki: Tahavvülât-ı zerratın ve 

zîhayat cisimlerde zerrat harekâtının binler 

hikmetlerinden bir hikmeti dahi, zerreleri 

nurlandırmaktır ve âlem-i uhreviye binasına lâyık 

zerreler olmak için, hayattar ve manidar olmaktır. 

Güya cism-i hayvanî ve insanî hattâ nebatî; terbiye 
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dersini almak için gelenlere bir misafirhane, bir kışla, 

bir mekteb hükmündedir ki; camid zerreler ona 

girerler, nurlanırlar.  

Âdeta bir talim ve talimata mazhar olurlar, letafet 

peyda ederler. Birer vazifeyi görmekle âlem-i bekaya 

ve bütün eczasıyla hayattar olan dâr-ı âhirete zerrat 

olmak için liyakat kesbederler. 

Sual: Zerratın harekâtında şu hikmetin 

bulunması ne ile bilinir? 

Elcevab: Evvelâ, bütün masnuatın bütün 

intizamatıyla ve hikmetleriyle sabit olan Sâniin 

hikmetiyle bilinir. Çünki en cüz'î bir şeye küllî 

hikmetleri takan bir hikmet; seyl-i kâinatın içinde en 

büyük faaliyet gösteren ve hikmetli nakışlara medar 

olan harekât-ı zerratı hikmetsiz bırakmaz.  

Hem en küçük mahlukatı, vazifelerinde ücretsiz, 

maaşsız, kemalsiz bırakmayan bir hikmet, bir 

hâkimiyet; en kesretli ve esaslı memurlarını, 

hizmetkârlarını nursuz, ücretsiz bırakmaz. 

Sâniyen: Sâni'-i Hakîm, anasırı tahrik edip 

tavzif ederek (onlara bir ücret-i kemal hükmünde) 

madeniyat derecesine çıkarmasıyla ve madeniyata 

mahsus tesbihatları onlara bildirmesiyle ve 

madeniyatı tahrik ve tavzif edip nebatat mertebe-i 

hayatiyesinin makamını vermesiyle ve nebatatı rızk 

ederek tahrik ve tavzif ile hayvanat mertebe-i 

letafetini onlara ihsan etmesiyle ve hayvanattaki 

zerratı tavzif edip rızk yoluyla hayat-ı insaniye 

derecesine çıkarmasıyla ve insanın vücudundaki 

zerratı süze süze tasfiye ve taltif ederek tâ dimağın ve 
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kalbin en nazik ve latif yerinde makam vermesiyle 

bilinir ki; harekât-ı zerrat hikmetsiz değil, belki 

kendine lâyık bir nevi kemalâta koşturuluyor. 

Sâlisen: Zîhayat cisimlerin zerratı içinde 

çekirdek ve tohumdaki gibi bir kısım zerreler öyle 

manevî bir nura, bir letafete, bir meziyete mazhar 

oluyorlar ki; sair zerrelere ve o koca ağaca bir ruh, 

bir sultan hükmüne geçer. İşte azîm bir ağacın bütün 

zerratı içinde bir kısım zerrelerin şu mertebeye 

çıkmaları, o ağacın tabaka-i hayatında çok devirleri 

ve nazik vazifeleri görmesiyle olduğundan gösteriyor 

ki: Sâni'-i Hakîm'in emriyle vazife-i fıtrat içinde 

zerratın enva'-ı harekâtına göre onlara tecelli eden 

esmanın hesabına ve şerefine olarak birer manevî 

letafet, birer manevî nur, birer makam, birer manevî 

ders almalarını gösteriyor. 

Elhasıl: Madem Sâni'-i Hakîm her şey için o 

şeye münasib bir nokta-i kemal ve ona lâyık bir 

mertebe-i feyz-i vücud tayin edip ve o şeye, o nokta-

i kemale sa'yedip gitmek için bir istidad vererek ona 

sevk ediyor ve bütün nebatat ve hayvanatta şu 

kanun-u rububiyet câri olmakla beraber, cemadatta 

dahi câridir ki; âdi toprağa, elmas derecesine ve 

cevahir-i âliye mertebesine bir terakkiyat veriyor ve 

şu hakikatta muazzam bir Kanun-u Rububiyetin 

ucu görünüyor. 

Hem madem o Hâlık-ı Kerim, tenasül kanun-u 

azîminde istihdam ettiği hayvanata ücret olarak birer 

maaş gibi birer lezzet-i cüz'iye veriyor. Ve arı ve 

bülbül gibi, sair hidemat-ı Rabbaniyede istihdam 
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olunan hayvanlara birer ücret-i kemal verir. Şevk ve 

lezzete medar birer makam veriyor ve şunda bir 

muazzam Kanun-u Keremin ucu görünüyor. 

Hem madem her şeyin hakikatı, Cenab-ı Hakk'ın 

bir isminin tecellisine bakar, ona bağlıdır, ona 

âyinedir. O şey, ne kadar güzel bir vaziyet alsa, o 

ismin şerefinedir; o isim öyle ister. O şey bilse, 

bilmese; o güzel vaziyet, hakikat nazarında 

matlubdur. Ve şu hakikattan gayet muazzam bir 

Kanun-u Tahsin ve Cemalin ucu görünüyor. 

Hem madem Fâtır-ı Kerim, düstur-u kerem 

iktizasıyla bir şeye verdiği makamı ve kemali, o şeyin 

müddeti ve ömrü bitmesiyle, o kemali geriye 

almıyor. Belki o zîkemalin meyvelerini, neticelerini, 

manevî hüviyetini ve manasını, ruhlu ise ruhunu 

ibka ediyor. Meselâ: Dünyada insanı mazhar ettiği 

kemalâtın manalarını, meyvelerini ibka ediyor.  

Hattâ müteşekkir bir mü'minin yediği zâil 

meyvelerin şükrünü, hamdini; mücessem bir meyve-i 

Cennet suretinde tekrar ona veriyor. Ve şu hakikatta 

muazzam bir Kanun-u Rahmetin ucu görünüyor. 

Hem madem Hallak-ı Bîmisal israf etmiyor, abes 

işleri yapmıyor.  

Hattâ güz mevsiminde vazifesi bitmiş, vefat etmiş 

mahlukların enkaz-ı maddiyesini bahar masnuatında 

istimal ediyor; onların binalarında dercediyor. 

Elbette  sırrıyla,  

 işaretiyle şu dünyada camid, 

şuursuz ve mühim vazifeler gören zerrat-ı arziyenin 
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elbette taşı, ağacı, her şeyi zîhayat ve zîşuur olan 

âhiretin bazı binalarında derc ve istimali mukteza-yı 

hikmettir. Çünki harab olmuş dünyanın zerratını 

dünyada bırakmak veya ademe atmak israftır. Ve şu 

hakikattan pek muazzam bir Kanun-u Hikmetin 

ucu görünüyor. 

Hem madem şu dünyanın pek çok âsârı ve 

maneviyatı ve meyveleri ve cin ve ins gibi 

mükellefînin mensucat-ı amelleri, sahaif-i ef'alleri, 

ruhları, cesedleri âhiret pazarına gönderiliyor. Elbette 

o semerata ve manalara hizmet eden ve arkadaşlık 

eden zerrat-ı arziye dahi, vazife noktasında kendine 

göre tekemmül ettikten sonra, yani nur-u hayata çok 

defa hizmet ve mazhar olduktan sonra ve hayatî 

tesbihata medar olduktan sonra şu harab olacak 

dünyanın enkazı içinde, şu zerratı dahi öteki âlemin 

binasında dercetmek mukteza-yı adl ve hikmettir. Ve 

şu hakikattan pek muazzam bir "Kanun-u Adl"in ucu 

görünüyor. 

Hem madem ruh cisme hâkim olduğu gibi; 

camid maddelerde dahi kaderin yazdığı evamir-i 

tekviniye, o maddelere hâkimdir. O maddeler, 

kaderin manevî yazısına göre mevki ve nizam 

alabilirler. Meselâ: Yumurtaların enva'ında ve 

nutfelerin aksamında ve çekirdeklerin esnafında ve 

tohumların ecnasında kaderin ayrı ayrı yazdığı 

evamir-i tekviniye cihetiyle ayrı ayrı makam ve nur 

sahibi oluyorlar.  
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Ve o madde itibariyle mahiyetleri (Haşiye-1) bir 

hükmünde olan o maddeler, hadsiz muhtelif 

mevcudata menşe' oluyorlar. Ayrı ayrı makam ve 

nur sahibi oluyorlar. Elbette hidemat-ı hayatiye ve 

hayattaki tesbihat-ı Rabbaniyede defaatla bir zerre 

bulunmuş ise ve hizmet etmiş ise, o zerrenin manevî 

alnında o manaların hikmetlerini, hiçbir şeyi 

kaybetmeyen kader kalemiyle kaydetmesi; mukteza-

yı ihata-i ilmîdir. Ve şunda pek muazzam bir Kanun-

u İlm-i Muhitin ucu görünüyor. 

Öyle ise zerreler (Haşiye-2) başıboş değiller. 

Netice-i Kelâm: Geçmiş yedi kanun, yani 

Kanun-u Rububiyet, Kanun-u Kerem, Kanun-u 

Cemal, Kanun-u Rahmet, Kanun-u Hikmet, Kanun-u 

Adl, Kanun-u İhata-i ilmî gibi pekçok muazzam 

kanunların görünen uçları arkalarında birer İsm-i 

A'zam ve o İsm-i A'zamın tecelli-i a'zamını gösteriyor.  

Ve o tecelliden anlaşılıyor ki: Sair mevcudat gibi 

şu dünyadaki tahavvülât-ı zerrat dahi, gayet âlî 

hikmetler için kaderin çizdiği hudud üzerine kudretin 

verdiği evamir-i tekviniyeye göre hassas bir mizan-ı 

ilmî ile cevelan ediyorlar. Âdeta başka yüksek bir 

                                                             
(Haşiye-1):

  Evet, bütün onlar bu dört unsurdan 

mürekkeptir. Müvellid-ül-mâ, müvellid-ül-humuza, 

azot, karbon gibi maddelerden teşkil olunuyorlar. 

Maddece bir sayılabilirler. Farkları yalnız kaderin 

manevî yazısındadır. 
(Haşiye-2):

  Şu cevab, yedi "Madem" kelimelerine 

bakar. 
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âleme (Haşiye-3) gitmeğe hazırlanıyorlar. Öyle ise 

zîhayat cisimler, o seyyah zerrelere güya birer 

mekteb, birer kışla, birer misafirhane-i terbiye 

hükmündedir. Ve öyle olduğuna bir hads-i sadıkla 

hükmedilebilir. 

ELHASIL: Birinci Söz'de denildiği ve isbat 

edildiği gibi; her şey "Bismillah" der. İşte bütün 

mevcudat gibi herbir zerre ve zerratın herbir taifesi 

ve mahsus herbir cemaati, lisan-ı hal ile "Bismillah" 

der, hareket eder. 

Evet, geçmiş üç nokta sırrıyla; herbir zerre, 

mebde'-i hareketinde lisan-ı hal ile   

                                                             
(Haşiye-3):

  Çünki bilmüşahede gayet cevvadane bir 

faaliyetle şu âlem-i kesif ve süflîde pek kesretle nur-u 

hayatı serpmek ve iş'al etmek, hattâ en hasis 

maddelerde ve taaffün etmiş cisimlerde kesretle taze bir 

nur-u hayatı ışıklandırmak, o kesif ve hasis maddeleri 

nur-u hayatla letafetlendirmek, cilâlandırmak sarahata 

yakın işaret ediyor ki: Gayet latif, ulvî, nazif, 

hayattar diğer bir âlemin hesabına şu kesif, camid 

âlemi; zerratın hareketiyle, hayatın nuruyla 

cilâlandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Güya latif bir 

âleme gitmek için, zînetlendiriyor.  

İşte beşer haşrini aklına sığıştıramayan dar akıllı 

adamlar, Kur'anın nuruyla rasad etseler görecekler ki: 

Bütün zerratı bir ordu gibi haşredecek kadar muhit bir 

Kanun-u Kayyumiyet görünüyor, bilmüşahede 

tasarruf ediyor. 
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 der. Yani: "Ben, Allah'ın namıyla, hesabıyla, 

ismiyle, izniyle, kuvvetiyle hareket ediyorum."  

Sonra netice-i hareketinde, herbir masnu' gibi 

herbir zerre, herbir taifesi, lisan-ı hal ile 

 der ki, bir kaside-i medhiye hükmünde olan 

san'atlı bir mahlukun nakşında, kudretin küçük bir 

kalem ucu hükmünde kendini gösterir.  

Belki herbiri; manevî, Rabbanî, muazzam, 

hadsiz başlı bir fonoğrafın birer plağı 

hükmünde olan masnuların üstünde dönen ve 

tahmidat-ı Rabbaniye kasideleriyle o masnuatı 

konuşturan ve tesbihat-ı İlahiye neşidelerini 

okutturan birer iğne başı suretinde kendini 

gösteriyorlar. 

 

 

 

 
* * * 


