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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 iki maksattır. Birinci Maksat, enenin mahiyet ve neticesinden; İkinci Maksat, zerrenin 

hareket ve vazifesinden bahseder. 

Birinci Maksat 
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Şuِâyetinِbüyükِhazinesindenِtekِbirِcevherineِişaretِedeceğiz.ِŞöyleِki: 

Gök,ِzemin,ِdağِtahammülündenِçekindiğiِveِkorktuğuِemanetinِmüteaddidِvücuhundanِbirِferdi,ِbirِ

vechi, enedir. Evet ene, zaman-ıِÂdem’denِşimdiyeِkadarِâlem-iِinsaniyetinِetrafınaِdalِbudakِsalanِ

nuraniِbirِşecere-iِtûbaِileِmüthişِbirِşecere-i zakkumun çekirdeğidir. 

Şuِazîmِhakikateِgirişmedenِevvel,ِoِhakikatinِ fehminiِ teshilِedecekِbir mukaddime beyan ederiz. 

Şöyleِki: 

Ene, künuz-u mahfiye olan esma-iِ İlahiyeninِ anahtarıِ olduğuِ gibiِ kâinatınِ tılsım-ıِmuğlakınınِ dahiِ

anahtarıِ olarakِ birِ muamma-yıِ müşkül-küşadır,ِ birِ tılsım-ıِ hayret-fezadır.ِ Oِ ene,ِ mahiyetininِ

bilinmesiyleِ oِ garibِ muamma,ِ oِ acibِ tılsımِ olanِ eneِ açılırِ veِ kâinatِ tılsımınıِ veِ âlem-i vücubun 

künuzunuِdahiِaçar.ِŞuِmeseleyeِdairِŞemmeِismindeِbirِrisale-iِArabiyemdeِşöyleِbahsetmişizِki: 

Âleminِ miftahıِ insanınِ elindedirِ veِ nefsineِ takılmıştır.ِ Kâinatِ kapılarıِ zahirenِ açıkِ görünürkenِ

hakikatenِkapalıdır.ِCenab-ıِHak,ِemanetِcihetiyle iِnsanaِeneِnamındaِöyleِbirِmiftahِvermişِkiِâleminِ

bütünِkapılarınıِaçarِveِöyleِtılsımlıِbirِenaniyetِvermişِki Hallak-ıِkâinat’ınِkünuz-u mahfiyesini onun 

ileِkeşfeder.ِFakatِene,ِkendisiِdeِgayetِmuğlakِbirِmuammaِveِaçılmasıِmüşkülِbirِtılsımdır.ِEğerِ

onunِhakikiِmahiyetiِveِsırr-ıِhilkatiِbilinseِkendisiِaçıldığıِgibiِkâinatِdahiِaçılır.ِŞöyleِki: 

Sâni’-i Hakîm,ِinsanınِelineِemanetِolarakِrububiyetininِsıfâtِveِşuunatınınِhakikatleriniِgösterecek,ِ

tanıttıracak,ِ işaratِveِnumuneleriِcâmi’ِbirِeneِvermiştir.ِTâِkiِoِene,ِbirِvâhid-iِkıyasîِolupِevsaf-ıِ

rububiyetِveِşuunat-ıِuluhiyetِbilinsin.ِFakatِvâhid-iِkıyasî, bir mevcud-uِhakikiِolmakِlâzımِdeğil.ِBelkiِ

hendesedeki farazî hatlar gibi farz ve tevehhümle bir vâhid-iِkıyasîِteşkilِedilebilir.ِİlimِveِtahakkuklaِ

hakikiِvücuduِlâzımِdeğildir. 

Sual: Niçin Cenab-ıِHakk’ınِsıfâtِveِesmasınınِmarifeti,ِenaniyeteِbağlıdır? 

Elcevap: Çünküِmutlakِveِmuhitِbirِşeyinِhududuِveِnihayetiِolmadığıِiçinِonaِbirِşekilِverilmezِveِ

üstüneِ birِ suretِ veِ birِ taayyünِvermekِ içinِ hükmedilmez,ِmahiyetiِ neِ olduğuِanlaşılmaz.ِMesela,ِ

zulmetsiz daimî bir ziya, bilinmez ve hissedilmez. Ne vakitِhakikiِveyaِvehmîِbirِkaranlıkِ ileِbirِhadِ

çekilse o vakit bilinir. 

İşteِCenab-ıِ Hakk’ınِ ilimِveِ kudret,ِHakîmِveِRahîmِ gibiِ sıfâtِ veِ esması;ِmuhit,ِ hudutsuz,ِ şeriksizِ

olduğuِiçinِonlaraِhükmedilmezِveِneِolduklarıِbilinmezِveِhissolunmaz.ِÖyleِiseِhakiki nihayet ve 

hadleriِolmadığındanِfarazîِveِvehmîِbirِhaddiِçizmekِlâzımِgeliyor.ِOnuِdaِenaniyetِyapar.ِKendindeِ

bir rububiyet-i mevhume, bir mâlikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder; bir had çizer. Onun ile muhit 

sıfatlaraِbirِhadd-iِmevhumِvaz’eder.ِ“Burayaِkadarِbenim,ِondanِsonraِonundur.”ِdiyeِbirِtaksimatِ

yapar.ِKendindekiِölçücüklerِileِonlarınِmahiyetiniِyavaşِyavaşِanlar. 

Mesela, daire-i mülkünde mevhum rububiyetiyle, daire-iِmümkinattaِHâlık’ınınِrububiyetiniِanlarِveِ

zahir mâlikiyetiyle, Hâlık’ınınِhakikiِmâlikiyetiniِfehmederِveِ“BuِhaneyeِmâlikِolduğumِgibiِHâlıkِdaِ

şuِkâinatınِmâlikidir.”ِderِveِcüz’î iِlmiyleِonun iِlminiِfehmederِveِkesbîِsanatçığıylaِoِSâni’-iِZülcelal’inِ

ibda-ıِsanatınıِanlar.ِMeselaِ“Benِşuِeviِnasılِyaptımِveِtanzimِettim.ِÖyleِdeِşuِdünyaِhanesiniِbirisiِ

yapmışِ veِ tanzimِ etmiş.”ِ derِ veِ hâkeza…ِ Bütünِ sıfâtِ veِ şuunat-ıِ İlahiyeyiِ birِ dereceِ bildirecek,ِ

gösterecekِbinlerِesrarlıِahvalِveِsıfâtِveِhissiyat,ِenedeِmündericdir. 
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Demek ene, âyine-misal ve vâhid-iِ kıyasîِ veِ âlet-iِ inkişafِ veِ mana-yıِ harfîِ gibi;ِ manasıِ kendindeِ

olmayanِveِbaşkasınınِmanasınıِgösteren,ِvücud-uِinsaniyetinِkalınِipindenِşuurluِbirِtelِveِmahiyet-

iِbeşeriyeninِhullesindenِinceِbirِipِveِşahsiyet-iِâdemiyetinِkitabındanِbirِeliftirِkiِoِelifinِ“ikiِyüzü”ِ

var. 

Biri,ِhayraِveِvücudaِbakar.ِOِyüzِileِyalnızِfeyzeِkabildir.ِVereniِkabulِeder,ِkendiِicadِedemez.ِOِ

yüzdeِfâilِdeğil,ِicaddanِeliِkısadır. 

Birِyüzüِdeِşerreِbakarِveِademeِgider.ِŞuِyüzdeِoِfâildir,ِfiilِsahibidir. 

Hem onun mahiyeti, harfiyedir;ِbaşkasınınِmanasınıِgösterir.ِRububiyetiِhayaliyedir.ِVücuduِoِkadarِ

zayıfِveِincedirِkiِbizzatِkendindeِhiçbirِşeyeِtahammülِedemezِveِyüklenemez.ِBelkiِeşyanınِderecatِ

veِ miktarlarınıِ bildirenِ mizanü’l-hararetِ veِ mizanü’l-hava gibi mizanlar nevinden birِ mizandırِ kiِ

Vâcibü’l-vücud’unِmutlakِveِmuhitِveِhudutsuzِsıfâtınıِbildirenِbirِmizandır. 

İşteِmahiyetiniِşuِtarzdaِbilenِveِiz’anِedenِveِonaِgöreِhareketِedenِ ِ
ْ
د
َ
ِ ق

َ
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َ
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ْ
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َ
يَهِا َمنِْ ا

ٰ
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َ
ز  beşaretindeِdâhilِ

olur.ِEmanetiِbihakkınِedaِeder.ِVeِoِeneninِdürbünüyle,ِkâinatِneِolduğunuِveِneِvazifeِgördüğünüِ

görür.ِVeِâfakîِmalûmatِnefseِgeldiğiِvakit,ِenedeِbirِmusaddıkِgörür.ِOِulûm,ِnurِveِhikmetِolarakِ

kalır.ِZulmetِveِabesiyeteِinkılabِetmez. 

Vaktâِkiِene,ِvazifesiniِşuِsuretleِîfaِetti;ِvâhid-iِkıyasî olan mevhum rububiyetini ve farazî mâlikiyetini 

terk eder. ِ
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ت  der.ِHakikiِubudiyetiniِ takınır.ِMakam-ıِ “ahsen-i 

takvim”eِçıkar. 

Eğerِoِene,ِhikmet-i hilkatini unutup vazife-iِ fıtriyesini terk ederek kendine mana-yıِ ismiyleِbaksa,ِ

kendiniِmâlikِitikadِetseِoِvakitِemanetteِhıyanetِederِ ِ َوِ
ْ
د
َ
اَبِ ق

َ
يَهِا َمنِْ خ سّٰ

َ
د  altındaِdâhilِolur.ِİşteِbütünِ

şirkleriِ veِ şerleriِ veِ dalaletleriِ tevlidِ edenِ enaniyetinِ şuِ cihetindendirِ kiِ semavatِ veِ arz ve cibal 

tedehhüşِetmişler,ِfarazîِbirِşirktenِkorkmuşlar. 

Evetِene;ِ inceِbirِelif,ِbirِtel,ِ farazîِbirِhatِ ikenِmahiyetiِbilinmezseِtesettürِtoprağıِaltındaِneşvِüِ

nemaِbulur,ِgittikçeِkalınlaşır.ِVücud-uِinsanınِherِtarafınaِyayılır.ِKocaِbirِejderhaِgibi vücud-uِinsanıِ

bel’ِeder.ِBütünِoِinsan,ِbütünِletaifiyleِâdetaِeneِolur. 

Sonraِnev’inِenaniyetiِdeِbirِ asabiyet-i neviye ve milliye cihetiyle o enaniyete kuvvet verip o ene, 

enaniyet-iِneviyeyeِistinadِederekِşeytanِgibiِSâni’-iِZülcelal’inِevamirineِkarşıِmübarezeِeder. 

Sonraِkıyas-ıِbi’n-nefsِsuretiyleِherkesi,ِhattâِherِşeyiِkendineِkıyasِedipِCenab-ıِHakk’ınِmülkünüِ

onlaraِveِesbabaِtaksimِeder.ِGayetِazîmِbirِşirkeِdüşer.ِ ِ
َّ
ِ ِان

َ
ك ْ م ِ الِّشر

ْ
ل
ُ
ظ
َ
َعٖظيم ِ ل  mealini gösterir. 

Evet,ِnasılِmîrîِmalından kırkِparayıِçalanِbirِadam,ِbütünِhazırِarkadaşlarınaِbirerِdirhemِalmasınıِ

kabulِileِhazmedebilir.ِÖyleِdeِ“Kendimeِmâlikim.”ِdiyenِadamِ“Herِşeyِkendineِmâliktir.”ِdemeyeِ

ve itikad etmeye mecburdur. 

İşteِene,ِşuِhainaneِvaziyetindeِikenِcehl-i mutlaktadır.ِBinlerِfünunuِbilseِdeِcehl-i mürekkeble bir 

echeldir.ِ Çünküِ duyguları,ِ efkârlarıِ kâinatınِ envar-ıِ marifetiniِ getirdiğiِ vakit,ِ nefsindeِ onuِ tasdikِ

edecek,ِışıklandıracakِveِidameِedecekِbirِmaddeِbulmadığıِiçinِsönerler.ِGelenِherِşey,ِnefsindekiِ

renklerِileِboyalanır.ِMahz-ıِhikmetِgelseِnefsindeِabesiyet-iِmutlakaِsuretiniِalır.ِÇünküِşuِhaldekiِ

eneninِrengi,ِşirkِveِtatildir,ِAllah’ıِinkârdır.ِBütünِkâinatِparlakِâyetlerleِdolsaِoِenedekiِkaranlıklıِbirِ

nokta,ِonlarıِnazardaِsöndürür,ِgöstermez. 

On BirinciِSöz’deِmahiyet-i insaniyenin ve mahiyet-i insaniyedeki enaniyetin –mana-yıِharfîِcihetiyle– 

neِkadarِhassasِbirِmizanِveِdoğruِbirِmikyasِveِmuhitِbirِfihristeِveِmükemmelِbirِharitaِveِcâmi’ِ

birِâyineِveِkâinataِgüzelِbirِtakvim,ِbirِrûznameِolduğu gayetِkat’îِbirِsuretteِtafsilِedilmiştir.ِOnaِ

müracaatِedilsin.ِOِSöz’dekiِtafsilataِiktifaenِkısaِkeserekِmukaddimeyeِnihayetِverdik. 

Eğerِmukaddimeyiِanladınsaِgel,ِhakikateِgiriyoruz: 

İşteِbak:ِÂlem-i insaniyette, zaman-ıِÂdem’denِşimdiyeِkadarِikiِcereyan-ıِazîm,ِikiِsilsile-i efkâr; her 

tarafta ve her tabaka-iِinsaniyedeِdalِbudakِsalmışِikiِşecere-i azîme hükmünde. Biri, silsile-i nübüvvet 

veِdiyanet;ِdiğeri,ِsilsile-iِfelsefeِveِhikmet,ِgelmişِgidiyor.ِHerِneِvakitِoِikiِsilsileِimtizaçِveِittihatِ

etmiş iِseِyaniِsilsile-i felsefe, silsile-iِdiyaneteِdehaletِedip iِtaatِederekِhizmetِetmişseِâlem-i insaniyet 
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parlak bir surette bir saadet, bir hayat-ıِiçtimaiyeِgeçirmiştir.ِNeِvakitِayrıِgitmişlerِiseِbütünِhayırِveِ

nur, silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafınaِtoplanmışِveِşerlerِveِdalaletler,ِfelsefeِsilsilesininِetrafınaِ

cem’olmuştur.ِŞimdiِşuِikiِsilsileninِmenşelerini,ِesaslarınıِbulmalıyız. 

İşteِdiyanetِsilsilesineِitaatِetmeyenِsilsile-iِfelsefeِkiِbirِşecere-iِzakkumِsuretiniِalıp,ِşirkِveِdalalet 

zulümatınıِetrafınaِdağıtır.ِHattâِkuvve-iِakliyeِdalındaِdehriyyun,ِmaddiyyun,ِtabiiyyunِmeyvelerini,ِ

beşerِaklınınِelineِvermiş.ِVeِkuvve-iِgazabiyeِdalındaِNemrutları,ِFiravunları,ِŞeddadlarıِ(Hâşiye[1]) 

beşerinِ başınaِ atmış.ِ Veِ kuvve-iِ şeheviye-iِ behimiyeِ dalındaِ âliheleri,ِ sanemleriِ veِ uluhiyetِ davaِ

edenleriِsemereِvermiş,ِyetiştirmiş. 

Oِşecere-iِzakkumunِmenşeiِileِsilsile-iِnübüvvetinِkiِbirِşecere-i tûba-i ubudiyet hükmünde bulunan 

o silsilenin küre-iِzemininِbağındaِmübarekِdalları:ِKuvve-iِakliyeِdalındaِenbiyaِveِmürselînِveِevliyaِ

veِ sıddıkînِ meyveleriniِ yetiştirdiğiِ gibiِ kuvve-iِ dâfiaِ dalındaِ âdilِ hâkimleri,ِ melekِ gibiِ meliklerِ

meyvesini veren ve kuvve-i cazibe dalındaِhüsn-ü sîret ve ismetli cemal-i suret ve sehavet ve kerem-

namdarlarِmeyvesiniِyetiştirenِveِbeşerِnasılِşuِkâinatınِenِmükemmelِbirِmeyvesiِolduğunuِgösterenِ

oِ şecereninِmenşeiِ ileِ beraberِ eneninِ ikiِ cihetindedir.ِ Oِ ikiِ şecereyeِmenşeِ veِmedar,ِ esaslıِ birِ

çekirdekِolarakِeneninِikiِvechiniِbeyanِedeceğiz.ِŞöyleِki: 

Eneninِbirِvechiniِnübüvvetِtutmuşِgidiyor,ِdiğerِvechiniِfelsefeِtutmuşِgeliyor. 

Nübüvvetin vechi olan birinci vecih: Ubudiyet-iِ mahzanın menşeidir.ِ Yaniِ ene,ِ kendiniِ abdِ bilir.ِ

Başkasınaِhizmetِeder,ِanlar.ِMahiyetiِharfiyedir.ِYaniِbaşkasınınِmanasını tِaşıyor,ِfehmeder.ِVücudu,ِ

tebeîdir.ِYaniِbaşkaِbirisininِvücuduِileِkaimِveِicadıylaِsabittir,ِ itikadِeder.ِMâlikiyeti,ِvehmiyedir.ِ

Yani kendiِmâlikininِizniِileِsurî,ِmuvakkatِbirِmâlikiyetiِvardır,ِbilir.ِHakikati,ِzılliyedir.ِYani,ِhakِveِ

vâcibِbirِhakikatinِcilvesiniِtaşıyanِmümkinِveِmiskinِbirِzılldir.ِVazifesiِ iseِkendiِHâlık’ınınِsıfâtِveِ

şuunatınaِmikyasِveِmizanِolarakِşuurkâraneِbir hizmettir. 

İşteِenbiyaِveِenbiyaِsilsilesindekiِasfiyaِveِevliyaِeneyeِşuِvecihleِbakmışlar,ِböyleِgörmüşler,ِhakikatiِ

anlamışlar.ِBütünِmülküِMâlikü’l-mülk’eِteslimِetmişlerِveِhükmetmişlerِkiِoِMâlik-iِZülcelal’inِneِ

mülkünde ne rububiyetinde ne uluhiyetindeِşerikِveِnaziriِyoktur,ِmuînِveِvezireِmuhtaçِdeğil,ِherِ

şeyinِanahtarıِonunِelindedir,ِ herِ şeyeِ Kādir-iِMutlak’tır.ِ Esbab,ِ birِ perde-i zahiriyedir; tabiat, bir 

şeriat-ıِfıtriyesidirِveِkanunlarınınِbirِmecmuasıdırِveِkudretininِbirِmistarıdır. 

İşteِşuِparlakِnuraniِgüzelِyüz,ِhayattarِveِmanidarِbirِçekirdekِhükmüneِgeçmişِkiِHâlık-ıِZülcelalِbirِ

şecere-i tûba-iِubudiyetiِondanِhalkِetmiştirِkiِonunِmübarekِdalları,ِâlem-iِbeşeriyetinِherِtarafınıِ

nuraniِmeyvelerleِ tezyinِ etmiştir.ِ Bütünِ zaman-ıِ mazidekiِ zulümatıِ dağıtıpِ oِ uzunِ zaman-ıِ mazi;ِ

felsefeninِ gördüğüِ gibiِ birِ mezar-ıِ ekber,ِ birِ ademistanِ olmadığını,ِ belkiِ istikbaleِ veِ saadet-i 

ebediyeye atlamak için ervah-ıِâfilîneِbirِmedar-ıِenvarِveِmuhtelifِbasamaklıِbirِmi’rac-ıِmünevverِ

veِağırِyükleriniِbırakanِveِserbestِkalanِveِdünyadanِgöçüpِgidenِruhlarınِnuraniِbirِnuristanıِveِbirِ

bostanıِolduğunuِgösterir. 

İkinci vecih ise felsefe tutmuştur: Felsefe ise eneye mana-yı iِsmiyleِbakmış.ِYaniِkendiِkendineِdelâletِ

eder,ِder.ِManasıِkendindedir,ِkendiِhesabınaِçalışır,ِhükmeder.ِVücuduِaslî,ِzatîِolduğunuِtelakkiِ

eder.ِ Yaniِ zatındaِ bizzatِ birِ vücuduِ vardır,ِ der.ِ Birِ hakk-ıِ hayatıِ var,ِ daire-i tasarrufunda hakiki 

mâliktir,ِ zu’meder.ِ Onuِ birِ hakikat-i sabite zanneder. Vazifesini, hubb-uِ zatındanِ neş’et eden bir 

tekemmül-üِzatîِolduğunuِbilirِveِhâkezaِçokِesasat-ıِfâsideyeِmeslekleriniِbinaِetmişler. 

Oِesasat,ِneِkadarِesassızِveِçürükِolduğunuِsairِrisalelerimdeِveِbilhassaِSözlerdeِhususanِOnِİkinciِ

veِYirmiِBeşinciِSözlerdeِkat’î iِspatِetmişiz.ِHattâ silsile-i felsefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin 

dâhîleriِolanِEflatunِveِAristo,ِİbn-iِSinaِveِFarabiِgibiِadamlarِ“İnsaniyetinِgayetü’l-gayatı,ِteşebbüh-

üِbi’l-Vâcib’dir.”ِyaniِVâcibü’l-vücud’aِbenzemektir,ِdeyipِfiravunaneِbirِhükümِvermişler ve enaniyeti 

kamçılayıpِ şirkِ derelerindeِ serbestِ koşturarakِ esbab-perest, sanem-perest, tabiat-perest, nücum-

perest gibi çok enva-ıِşirkِtaifelerineِmeydanِaçmışlar.ِİnsaniyetinِesasındaِmündericِolanِaczِveِzaaf,ِ

fakrِ uِ ihtiyaç,ِ naksِ veِ kusurِ kapılarınıِ kapayıpِ ubudiyetinِ yolunuِ seddetmişler.ِ Tabiataِ saplanıp,ِ

şirktenِtamamenِçıkamayıpِşükrünِgenişِkapısınıِbulamamışlar. 
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Nübüvvet ise gaye-i insaniyet ve vazife-iِbeşeriyet,ِahlâk-ıِİlahiyeِileِveِsecaya-yıِhaseneِileِtahallukِ

etmekle beraber, aczini bilip kudret-iِ İlahiyeyeِ iltica,ِzaafınıِgörüpِkuvvet-iِ İlahiyeyeِ istinad,ِ fakrınıِ

görüp rahmet-i İِlahiyeye iِtimat, iِhtiyacınıِgörüpِgına-i İِlahiyeden iِstimdad,ِkusurunuِgörüpِaff-ı İِlahîyeِ

istiğfar,ِnaksınıِgörüpِkemal-iِİlahîyeِtesbihhanِolmaktır,ِdiyeِubudiyetkâraneِhükmetmişler. 

İşteِdiyaneteِ itaatِetmeyenِ felsefeninِböyleِyoluِ şaşırdığıِ içindirِkiِeneِkendiِdizgininiِelineِalmış,ِ

dalaletinِherِbirِnevineِkoşmuş.ِİşteِşuِvecihtekiِeneninِbaşıِüstündeِbirِşecere-iِzakkumِneşvِüِnemaِ

bulup, âlem-i insaniyetin yarısındanِfazlasınıِkaplamış. 

İşteِoِşecereninِkuvve-iِşeheviye-iِbehimiyeِdalında,ِbeşerinِenzarınaِverdiğiِmeyvelerِiseِesnamlarِ

veِ âlihelerdir.ِ Çünküِ felsefeninِ esasında,ِ kuvvetِ müstahsendir.ِ Hattâِ “El-hükmüِ li’l-galib”ِ birِ

düsturudur.ِ “Galebeِ edendeِ birِ kuvvetِ var.ِ Kuvvetteِ hakِ vardır.”ِ der.ِ (Hâşiye[2]) Zulmü manen 

alkışlamış,ِzalimleriِteşciِetmiştirِveِcebbarları,ِuluhiyetِdavasınaِsevkِetmiştir. 

Hemِmasnûdakiِgüzelliğiِveِnakıştakiِhüsnü,ِmasnuaِveِnakşaِmalِedip,ِSâni’ِveِNakkaş’ınِmücerredِ

veِmukaddesِ cemalininِ cilvesineِ nisbetِ etmeyerekِ “Neِ güzelِ yapılmış.”ِ yerineِ “Neِ güzeldir.”ِ der.ِ

Perestişeِlâyıkِbirِsanemِhükmüneِgetirir. 

Hemِ herkeseِ satılanِmuzahref,ِ hodfüruş,ِ gösterici,ِ riyakârِ birِ hüsnüِ istihsanِ ettiğiِ içinِ riyakârlarıِ

alkışlamış,ِsanem-misalleriِkendiِâbidlerineِâbideِ(Hâşiye[3])ِyapmıştır. 

Oِ şecereninِ kuvve-iِ gazabiyeِ dalında,ِ bîçareِ beşerinِ başındaِ küçükِ büyükِ Nemrutlar,ِ Firavunlar,ِ

Şeddadlarِ meyveleriniِ yetiştirmiş.ِ Kuvve-iِ akliyeِ dalında,ِ âlem-iِ insaniyetinِ dimağınaِ dehriyyun,ِ

maddiyyun,ِtabiiyyunِgibiِmeyveleriِvermiş;ِbeşerinِbeyniniِbinِparçaِetmiştir. 

Şimdiِşuِhakikatiِtenvir içinِfelsefeِmesleğininِesasat-ıِfâsidesindenِneş’etِedenِneticeleriyle,ِsilsile-i 

nübüvvetin esasat-ıِ sadıkasındanِ tevellüdِ edenِ neticelerininِ binlerِ muvazenesindenِ numuneِ

olarak üç dört misal zikrediyoruz. 

Mesela: Nübüvvetin hayat-ıِ şahsiyedekiِ düsturîِ neticelerinden وِا
 
ق
َّ
ل
َ
خ
َ
ِقِ ت

َ
َل
ْ
خ
َ
ِِ ِبا

ٰ
اّلل  kaidesiyleِ “Ahlâk-ıِ

İlahiyeِ ileِ muttasıfِ olupِ Cenab-ıِ Hakk’aِ mütezellilaneِ teveccühِ edipِ acz,ِ fakr,ِ kusurunuzuِ bilipِ

dergâhınaِabdِolunuz.”ِdüsturuِnerede?ِFelsefeninِteşebbüh-üِbi’l-Vâcib insaniyetin gayet-i kemalidir 

kaidesiyleِ“Vâcibü’l-vücud’aِbenzemeyeِçalışınız.”ِhodfüruşaneِdüsturuِnerede?ِEvet,ِnihayetsizِacz,ِ

zaaf, fِakr, iِhtiyaç iِleِyoğrulmuşِolanِmahiyet-i iِnsaniyeِnerede?ِNihayetsizِkadîr,ِkavî,ِganiِveِmüstağniِ

olanِVâcibü’l-vücud’unِmahiyetiِnerede? 

İkinci Misal: Nübüvvetin hayat-ıِ içtimaiyedekiِ düsturîِ neticelerindenِ veِ şemsِ veِ kamerdenِ tut,ِ tâِ

nebatatِhayvanatınِimdadınaِveِhayvanatِinsanınِimdadına,ِhattâِzerrat-ıِtaamiyeِhüceyrat-ıِbedeninِ

imdadınaِ veِ muavenetineِ koşturulanِ düstur-u teavün, kanun-u kerem, namus-u ikram nerede? 

Felsefenin hayat-ıِiçtimaiyedekiِdüsturlarındanِveِyalnızِbirِkısımِzalimِveِcanavarِinsanlarınِveِvahşiِ

hayvanlarınِfıtratlarınıِsû-iِistimallerindenِneş’etِedenِdüstur-u cidal nerede? Evet, düstur-u cidali o 

kadarِesaslıِveِküllîِkabulِetmişlerِkiِ“Hayatِbirِcidaldir.”ِdiyeِeblehaneِhükmetmişler. 

Üçüncü Misal: Nübüvvetin tevhid-iِİlahîِhakkındakiِnetaic-i âliyesinden ve düstur-u gâliyesinden ِ
 
َواِحد

ْ
ل
َ
 ا

ِ
َ
ِ ْل ر 

 
ِ َيْصد

َّ
ِ ِاْل ن 

َواِحِدِ عَ
ْ
ال  yaniِ“Herِbirliğiِbulunan,ِyalnızِbirdenِsudûrِedecektir.ِMademِherِşeydeِveِbütünِ

eşyadaِ birِ birlikِ var,ِ demekِ birِ tekِ zatınِ icadıdır.”ِ diyeِ olanِ tevhidkâraneِ düsturuِ nerede?ِ Eskiِ

felsefenin bir düstur-u itikadiyesinden olan ِ
 
َواِحد

ْ
ل
َ
ِ ا

َ
ِ ْل ر 

 
ِ َيْصد

 
ه
ْ
ن ِ عَ

َّ
ِ ِاْل

 
َواِحد

ْ
ال  “Birden bir sudûrِeder.”ِyaniِ“Birِ

zattan,ِbizzatِbirِtekِsudûrِedebilir.ِSairِşeyler,ِvasıtalarِvasıtasıylaِondanِsudûrِeder.”ِdiyeِGaniyy-i 

Ale’l-ıtlakِveِKadîr-iِMutlak’ıِâcizِvesaiteِmuhtaçِgöstererekِbütünِesbabaِveِvesaite,ِrububiyetteِbirِ

neviِşirketِveripِHâlık-ıِZülcelal’eِ“akl-ıِevvel”ِnamındaِbirِmahlukuِveripِâdetaِsairِmülkünüِesbabaِ

veِvesaiteِtaksimِederekِbirِşirk-iِazîmeِyolِaçan,ِşirk-âlûd ve dalalet-pîşeِoِfelsefeninِdüsturuِnerede?ِ

Hükemanınِyüksekِkısmıِolanِişrakiyyunِböyleِhaltِetselerِmaddiyyun,ِtabiiyyunِgibiِaşağıِkısımlarıِneِ

kadarِhaltِedecekleriniِkıyasِedebilirsin. 

Dördüncü Misal: Nübüvvetin düstur-u hakîmanesinden َِو ِ
ْ
ءِ  ِمنِْ ِان ْ

َ
ِ ِش

َّ
ِ ِاْل

 
ح َسبر ِبَحْمِدهِٖ ي   sırrıylaِ“Herِşeyin,ِherِ

zîhayatınِ neticesiِ veِ hikmetiِ kendineِ aitِ birِ iseِ Sâni’ineِ aitِ neticeleri,ِ Fâtır’ınaِ bakanِ hikmetleriِ

binlerdir.ِ Herِ birِ şeyin,ِ hattâِ birِ meyvenin;ِ birِ ağacınِ meyveleriِ kadarِ hikmetleri,ِ neticeleriِ
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bulunduğu”ِmahz-ıِhakikatِolanِdüstur-uِhikmetِnerede?ِFelsefeninِ“Herِbirِzîhayatınِneticesiِkendineِ

bakar veyahutِinsanınِmenafiineِaittir.”ِdiyeِkocaِbirِdağِgibiِağaca,ِhardalِgibiِbirِmeyve,ِbirِneticeِ

takmakِ gibiِ gayetِ manasızِ birِ abesiyetِ içindeِ gördüğüِ hikmetsizِ hikmet-iِ muzahrefeِ düsturlarıِ

nerede?ِŞuِhakikat,ِOnuncuِSöz’ünِOnuncuِHakikati’ndeِbirِdereceِgösterildiğindenِkısaِkestik. 

İşteِbuِdörtِmisale,ِbinlerِmisaliِ kıyasِedebilirsin.ِ Lemaatِnamındakiِbirِ risaledeِbirِkısmınaِ işaretِ

etmişiz. 

İşteِfelsefeninِşuِesasat-ıِfâsidesindenِveِnetaic-i vahîmesindendir ki: 

İslâmِhükemasındanِİbn-i Sina ve Farabi gibi dâhîler,ِşaşaa-iِsurîsineِmeftunِolup,ِoِmesleğeِaldanıp,ِ

oِmesleğeِgirdiklerindenِâdiِbirِmü’minِderecesiniِancakِkazanabilmişler.ِHattâِİmam-ıِGazalîِgibiِbirِ

Hüccetü’l-İslâm,ِonlaraِoِdereceyiِdeِvermemiş. 

HemِmütekellimîninِmütebahhirînِulemasındanِolanِMutezileِimamları,ِziynet-i surîsine meftun olup, 

oِ mesleğeِ ciddiِ temasِ ederek,ِ aklıِ hâkimِ ittihazِ ettiklerindenِ ancakِ fâsık,ِ mübtediِ birِ mü’minِ

derecesineِçıkabilmişler. 

Hem üdeba-yı İِslâmiyeninِmeşhurlarından,ِbedbinlikleِmarufِEbu’l-Alâ-i Maarrî ve yetimaneِağlayışıylaِ

mevsufِÖmerِHayyamِgibilerin,ِoِmesleğinِnefs-iِemmareyiِokşayanِzevkiyleِzevklenmesiِsebebiyle,ِ

ehl-i hakikat ve kemalden bir sille-i tِahkirِveِtekfirِyiyip “ِEdepsizlikِediyorsunuz,ِzındıkayaِgiriyorsunuz,ِ

zındıklarıِyetiştiriyorsunuz.” diyeِzecirkâraneِte’dibِtokatlarınıِalmışlar. 

Hem meslek-i felsefenin esasat-ıِ fâsidesindendirِ kiِ ene,ِ kendiِ zatındaِ havaِ gibiِ zayıfِ birِmahiyetiِ

olduğuِhalde,ِfelsefeninِmeş’umِnazarıِileِmana-yıِismîِcihetiyleِbaktığıِiçinِgüyaِbuhar-misal o ene, 

temeyyu edip sonra ülfet cihetiyle ve maddiyata tevaggul sebebiyle güya tasallüb ediyor. Sonra gaflet 

veِinkârِileِoِenaniyetِtecemmüdِeder.ِSonraِisyanِileِtekeddürِeder,ِşeffafiyetiniِkaybeder.ِSonraِ

gittikçeِkalınlaşıpِsahibiniِyutar.ِNev-iِinsanınِefkârıylaِşişer.ِSonraِsairِinsanları,ِhattâِesbabıِkendineِ

veِnefsineِkıyasِedipِonlaraِ–kabul etmedikleri ve teberri ettikleri halde– birerِfiravunlukِverir.ِİşteِoِ

vakit,ِHâlık-ıِZülcelal’inِevamirineِkarşıِmübarezeِvaziyetiniِalır.ِ ِ َمنِْ ْحي ِ امَِ ي 
َ
ِعظ

ْ
َرٖميم ِ ِهَِ َوِ ال  der. Meydan 

okur gibi Kadîr-iِMutlak’ıِaczِileِittihamِeder.ِHattâِHâlık-ıِZülcelal’inِevsafınaِmüdahaleِeder.ِİşineِ

gelmeyenleri ve nefs-iِemmareninِfiravunluğununِhoşunaِgitmeyenleriِyaِredِyaِinkârِyaِtahrifِeder.ِ

Ezcümle: 

Felasifenin bir taifesi, Cenab-ıِHakk’aِ“mûcib-iِbizzat”ِdemişler,ِihtiyarınıِnefyetmişler;ِihtiyarınıِispatِ

edenِbütünِkâinatınِnihayetsizِşehadetleriniِtekzipِetmişler.ِFeyâِSübhanallah!ِŞuِkâinattaِzerredenِ

şemseِ kadarِ bütünِ mevcudatِ taayyünatlarıyla,ِ intizamatıyla,ِ hikmetleriyle,ِ mizanlarıylaِ Sâni’inِ

ihtiyarınıِgösterdikleriِhalde,ِşuِkörِolasıِfelsefeninِgözüِgörmüyor. 

Hemِ birِ kısımِ felasife,ِ “Cüz’iyataِ ilm-iِ İlahîِ taallukِ etmiyor.”ِ diyeِ ilm-iِ İlahîninِ azametliِ ihatasınıِ

nefyedipِbütünِmevcudatınِşehadat-ıِsadıkalarınıِreddetmişler. 

Hemِfelsefe,ِesbabaِtesirِveripِtabiatِelineِicadِverir.ِYirmiِİkinciِSöz’deِkat’îِbirِsuretteِispatِedildiğiِ

gibiِherِşeydeِHâlık-ıِkülliِşey’eِhas,ِparlakِsikkeyiِgörmeyipِâciz,ِcamid,ِşuursuz,ِkörِveِikiِeliِtesadüfِ

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

biri birer mektubat-ıِSamedaniyeِhükmündeِolanِmevcudatınِbirِkısmınıِonaِmalِeder. 

HemِOnuncuِSöz’de iِspatِedildiğiِgibiِCenab-ıِHakِbütünِesmasıylaِveِkâinatِbütünِhakaikiyleِveِsilsile-

iِnübüvvetِbütünِtahkikatıylaِveِkütüb-üِsemaviyeِbütünِâyâtıylaِgösterdikleriِhaşirِveِâhiretِkapısınıِ

bulmayıp,ِhaşriِnefyedipِervahlaraِbirِezeliyetِisnadِetmişler. 

İşteِbuِhurafatlaraِsairِmeseleleriniِkıyasِedebilirsin.ِEvetِşeytanlar,ِgüyaِeneninِgagaِveِpençesiyleِ

dinsizِfeylesoflarınınِakıllarınıِhavayaِkaldırıpِdalaletِderelerineِatıpِdağıtmıştır.ِKüçükِâlemdeِene,ِ

büyükِâlemdeِtabiatِgibiِtağutlardandır. 

َمنِْ
َ
ْرِ ف

 
ف
ْ
وِتِ َيك

 
اغ

َّ
ِمنَِْويِ  ِبالط

ْ
ِِ ؤ

ٰ
ِدِ ِباّلل

َ
ق
َ
ِ ف

َ
ْمَسك

َ
ْرَوةِِ اْست ع 

ْ
ِ ِبال ق ٰ

ْ
ث و 
ْ
ِ ال

َ
ِفَصامَِ ْل

ْ
َهِا ان

َ
ِ  ل ٖليم ِ َسٖميعِ  َواّللٰ عَ  

Geçen hakikati tenvir edecek bir seyahat-i hayaliye suretinde nim-manzumِolarakِLemaat’taِyazdığımِ

birِvakıa-iِmisaliyeninِmealiniِşuradaِzikretmeyeِmünasebetِgeldi.ِŞöyleِki: 
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Buِrisaleninِtelifindenِsekizِseneِevvelِİstanbul’da,ِramazan-ıِşerifte,ِmeslek-i felsefe ile münasebette 

bulunanِEskiِSaid’inِYeniِSaid’eِ inkılabِedeceğiِbirِhengâmdadırِkiِFatiha-iِŞerife’ninِâhirindeِ ِ
َ

اط  ِِصَ

ٖذينَِ
َّ
عَِ ال

ْ
ن
َ
ِا

َ
ْيِهْمِ ْمت

َ
ل
َ
ِ  ع

ْ
ي 
َ
وِبِ غ

 
ض
ْ
َمغ

ْ
ْيِهْمِ ال

َ
ل
َ
ِ َوِ ع

َ
َِْ ْل ي  ٖ

 
ال
ََّّٓ
الض  ileِ işaretِettiğiِüçِmesleğiِdüşünürkenِşöyleِbirِvakıa-i 

hayaliye, bir hâdise-i misaliye, rüyaya benzer bir hâdise gördüm ki: 

Kendimi, bir sahra-yıِazîmedeِgörüyorum.ِBütünِzemininِyüzünü;ِkaranlıklı,ِsıkıcıِveِboğucuِbirِbulutِ

tabakasıِ kaplamış.ِNeِnesîmِvarِneِ ziyaِneِâb-ıِ hayat.ِHiçbirisiِ bulunmuyor.ِHerِ tarafıِ canavarlar,ِ

muzırِveِmuvahhişِmahluklarlaِdoluِolduğunuِtevehhümِettim.ِKalbimeِgeldiِki:ِ“Şuِzemininِötekiِ

tarafındaِ ziya,ِ nesîm, âb-ıِ hayatِ var.ِ Orayaِ geçmekِ lâzım.”ِ Baktımِ kiِ ihtiyarsızِ sevkِ olunuyorum.ِ

Zemininِiçinde,ِtünelvariِbirِmağarayaِsokuldum.ِGitgideِzemininِiçindeِseyahatِettim.ِBakıyorumِkiِ

bendenِevvelِoِtahte’l-arzِyoldaِçokِkimselerِgitmişler.ِHerِtaraftaِboğulupِkalmışlar.ِOnlarınِayakِ

izleriniِgörüyordum.ِBazılarınınِbirِzamanِsesleriniِişitiyordum.ِSonraِsesleriِkesiliyordu. 

Ey hayali ile benim seyahat-iِhayaliyemeِiştirakِedenِarkadaş!ِOِzemin,ِtabiattırِveِfelsefe-i tabiiyedir. 

Tünel ise ehl-i felsefenin efkârıِ ileِhakikateِyolِaçmakِ içinِaçtıklarıِmeslektir.ِGördüğümِayakِ izleri,ِ

EflatunِveِAristoِ(Hâşiye[4])ِgibiِmeşahirlerindir.ِİşittiğimِsesler,ِİbn-i Sina ve Farabi gibi dâhîlerindir. 

Evet,ِ İbn-iِ Sina’nınِ bazıِ sözlerini,ِ kanunlarınıِ bazıِ yerlerdeِ görüyordum.ِ Sonra,ِ bütünِ bütünِ

kesiliyordu.ِDahaِileriِgidememiş.ِDemekِboğulmuş.ِHerِneِiseِseniِmeraktanِkurtarmakِiçinِhayalinِ

altındakiِhakikatinِbirِköşesiniِgösterdim.ِŞimdiِseyahatime dönüyorum. 

Gitgideِbaktımِkiِbenimِelimeِikiِşeyِverildi.ِBiri,ِbirِelektrik;ِoِtahte’l-arzِtabiatınِzulümatınıِdağıtır.ِ

Diğeri,ِbirِâletِileِdahiِazîmِkayalar,ِdağ-misalِtaşlarِparçalanıpِbanaِyolِaçılıyor.ِKulağımaِdenildiِki:ِ

“Buِelektrikِ ileِoِâlet,ِKur’an’ınِhazinesindenِsizeِverilmiştir.”ِHerِneِ iseِçokِ zamanِöyleceِgittim.ِ

Baktımِkiِötekiِtarafaِçıktım.ِGayetِgüzelِbirِbaharِmevsimindeِbulutsuzِbirِgüneş,ِruh-efza bir nesîm, 

hayattar bir âb-ıِleziz,ِherِtarafِşenlikِiçindeِbirِâlemِgördüm.ِElhamdülillah dedim. 

Sonraِbaktımِkiِbenِkendiِkendimeِmâlikِdeğilim.ِBirisiِbeniِtecrübeِediyor.ِYineِevvelkiِvaziyetteِoِ

sahra-yıِazîmede,ِboğucuِbulutِaltındaِyineِbenِkendimiِgördüm.ِDahaِbaşkaِbirِyoldaِbirِsâikِbeniِ

sevkِediyordu.ِBuِdefaِtahte’z-zemin değilِbelkiِseyrِüِseyahatleِyeryüzünüِkatedipِötekiِyüzeِgeçmekِ

için gidiyordum. O seyahatimde öyle acayip ve garaibi görüyordum ki tarif edilmez. Deniz bana hiddet 

ediyor,ِfırtınaِbeniِtehditِeder,ِherِşeyِbanaِmüşkülatِpeydaِeder.ِFakatِyineِKur’an’danِbana verilen 

birِvasıta-iِseyahatimleِgeçiyordum,ِgalebeِçalıyordum.ِGitgideِbakıyordum,ِherِtaraftaِseyyahlarınِ

cenazeleriِ bulunuyor.ِ Oِ seyahatiِ bitirenler,ِ bindeِ ancakِ birdir.ِ Herِ neِ ise…ِ Oِ buluttanِ kurtulup,ِ

zemininِötekiِyüzüneِgeçipِgüzelِgüneşleِkarşılaştım.ِRuh-efza nesîmi teneffüs ederek Elhamdülillah 

dedim.ِOِcennetِgibiِoِâlemiِseyreِbaşladım. 

Sonraِbaktım,ِbiriِvarِkiِbeniِoradaِbırakmıyor.ِBaşkaِyoluِbanaِgösterecekِgibiِyineِbeniِbirِandaِoِ

müthişِsahrayaِgetirdi.ِBaktımِkiِyukarıdanِinmişِaynıِasansörlerِgibiِmuhtelifِtarzlardaِbazıِtayyare,ِ

bazıِ otomobil,ِ bazıِ zembilِ gibiِ şeylerِ görünüyor.ِ Kuvvetِ veِ istidadaِ göreِ onlaraِ atılsaِ yukarıyaِ

çekiliyor.ِBenِdeِbirisineِatladım.ِBaktım,ِbirِdakikaِzarfındaِbulutunِfevkineِbeniِçıkardı.ِGayetِgüzel,ِ

müzeyyen,ِyeşilِdağlarınِüstüneِçıktım.ِOِbulutِtabakası,ِdağınِyarısınaِkadarِgelmemişti.ِEnِlatîfِbirِ

nesîmِenِlezizِbirِâbِenِşirinِbirِziyaِherِtaraftaِgörünüyor.ِBaktımِkiِoِasansörlerِgibiِnuraniِmenziller,ِ

her tarafta var. Hattâ iki seyahatimde ve zemininِötekiِyüzündeِonlarıِ görmüştüm,ِanlamamıştım.ِ

Şimdiِanlıyorumِkiِşunlar,ِKur’an-ıِHakîm’inِâyetlerininِcilveleridir. 

İşteِ ِ
َ
َِْ َوْل ي  ٖ

 
ال
ََّّٓ
الض  ileِ işaretِ olunan evvelki yol,ِ tabiataِ saplananlarınِ veِ tabiiyyun fikriniِ taşıyanlarınِ

mesleğidirِkiِonda,ِhakikateِveِnuraِgeçmekِiçinِneِkadarِmüşkülatِolduğunuِhissettiniz. 

 ِ
ْ
ي 
َ
وِبِ غ

 
ض
ْ
َمغ

ْ
ال  ileِişaretِolunan ikinci yol, esbab-perestlerinِveِvesaiteِicadِveِtesirِverenlerin,ِMeşaiyyunِ

hükemasıِgibiِyalnızِakılِ ileِ fikirِ ileِhakikatü’l-hakaikeِveِVâcibü’l-vücud’unِmarifetineِyolِaçanlarınِ

mesleğidir. 

ٖذينَِ
َّ
ل
َ
ِ ا

َ
َعْمت

ْ
ن
َ
ْيِهْمِ ا

َ
ل عَ  ileِ işaretِ olunan üçüncü yol iseِ sırat-ıِ müstakimِ ehliِ olanِ ehl-iِ Kur’an’ınِ cadde-i 

nuraniyesidirِkiِenِkısaِenِrahatِenِselâmetِveِherkeseِaçık,ِsemavîِveِrahmanîِveِnuraniِbirِmeslektir. 

*** 

https://www.hizmetvakfi.org/risaleinur/etiket/30-soz/#_ftn4
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▪ İ'lemِ eyyühe'l-aziz! Kâinatın miftahı,ِ anahtarıِ insanınِ elindedir. Âleminِ kapılarıِ açıkِ iseِ

de mânen kapalıdır. Cenâb-ıِHak bütünِoِkapılarıِve kenz-i mahfîyi açan ene namında bir miftahıِinsanınِ

elineِ vermiştir.ِ Fakat, ene deِ kapısıِ kapalıِ birِ bilmecedir.ِ Bununِ kapısıِ açılıyorsa kâinatınِ daِ kapılarıِ

açılıyor. 

Evet, Cenâb-ıِHak insana bir benlik, bir nevi hürriyetِvermiştirِki, Cenâb-ıِHakkın rububiyetine ait evsafıِ

bilmek için mevhum, farazî bir vahid-iِkıyasî yapsın. 

Mahiyet-iِbeşerdeِpekِinceِbirِip,ِinsanın vücudunda şuurluِbirِkıl,ِşahsınِkitabındaِbir elif kıymetindeِveِ

miktarındaِ olan ene'nin iki vechiِ vardır.ِ Biriِ hayraِ bakar.ِ Buِ vecihleِ yalnız kabil-i feyizdir, fâil değildir.ِ

Diğerِveçhiِise şerreِbakar.ِBuِvecihleِkendisini fâil bilir. 

Ene'nin mâhiyeti mevhûmedir. Rububiyeti hayalîdir. Vücuduِ birşeye hâmil olamaz. 

Ancak mizânülhararet gibi, Vâcibü'l-Vücudun rububiyetine âit sıfât-ıِ mutlaka-iِ muhitayıِ bilmek için 

bir mizan vazifesini görüyor. 

Eğerِ insanِ benliğine mizan nazarıylaِ bakarsa, kâinattanِ zihnineِ akıpِ gelen âfakî malûmatıِ

kendi malûmatıyla, tasarrufat ve sıfât-ıِ İlâhiyeyiِ deِ kendi sıfâtıyla tasdik eder. Yine merciine iade eder. 

Ve bu sâyede يَهِا
ٰ
ك
َ
ِ َمنِْ ز

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
ِ ا
ْ
د
َ
şümulüneِ 2 َمنِْ daki' 1 ق dahilِ olarak, bihakkın emâneti ifâ etmişِ olur.ِ

Fakat kendisine müstakil nazarıylaِ bakmaklaِ kendisini mâlik itikad ederse, ِ
ْ
د
َ
اَبِ َوق

َ
يَهِا َمنِْ خ سّٰ

َ
د  

3 'nın şümulüneِ dahilِ olmaklaِ emânetleِ hıyânetِ etmişِ olur. Zira semâvat ve arzın, hamlinden 

korkarak imtinâ ettikleri cihet, ene'nin bu cihetidir. Çünkü, dalâletler, şirkler, şerlerِbu cihettenِdoğarlar.ِ

Eğerِvaktiyleِo ene'ninِşiddetliِbirِterbiyeyleِbaşıِkırılmazsaِbüyür,ِinsanın vücudunu yutar. 

Eğerِ milletin de enâniyeti inzimam ederse, Sâniinِ emrineِ karşı mübarezeyeِ çıkar.ِ Tamِ mânâsıylaِ birِ

şeytanِolur.ِSonra,ِhalkıِdaِkendisineِkıyasِeder, esbabıِdaِoِkıyasaِdahilِeder,ِbüyükِbir şirkeِdüşer. El-

iyâzü billâh! 

Mühim bir mesele: Ene'ninِikiِveçhiِvardır.ِBir veçhini nübüvvet almıştır,ِbirِveçhiniِdeِfelsefe almıştır. 

Birinci vecih, ubudiyet-i   

mahzâya menşedir. Mahiyeti harfiye olup müstakil değildir. Vücudu tebeî olup aslî değildir. Mâlikiyeti v

ehmî olupِ hakikîِ değildir.ِ Vazifesi Hâlıkın sıfâtını fehmetmek için bir mîzan ve bir mikyas olmaktır.ِ En-

biya (aleyhimüsselâm) enâniyetin bu veçhine bakmakla, mülkü tamamen Allah'a teslim ederek 

ne mülkünde ne rububiyetinde, ne ulûhiyetinde şerikiِ olmadığınaِ hükmetmişlerdir. Ene'nin bu 

veçhinden, Cenâb-ıِ Hak şecere-i tûbâ-i ubudiyeti inbat edip dal ve 

budakları kâinat bahçesinde enbiya, evliya, sıddîkîn gibi mübarek semereleriِvermiştir. 

İkinciِ veçhiِ alanِ felsefe, ene'nin vücudunu aslî ve kendisini müstakil ve mâlik-i 

hakikî olduğunu zu'm etmişlerdir.ِVazifesiِdeِyalnız hubb-uِzâtıyla tekemmül-üِhayattır. Ene'nin bu siyah 

yüzünden envâen şirkler, dalâletlerِ çıkmıştır. Ezcümle: Kuvve-i behîmiye dalında sanemler 

doğmuşlardır. Kuvve-i gadabiye gusnundan firavunlar, nemrutlarِ çıkmıştır. Kuvve-i 

akliyeden dehriyun, maddiyun, felâsife çıkmışlardırِ ki, Vâcibü'l-Vücuda bir mahlûk-u vahidi verir, bâki 

kalan mülkünü gayra taksim ederler.  

Hülâsa: Ene, haddizatında bir hava, bir buhar gibi iken, verilen ehemmiyete göre mâyi haline gelir. 

Sonra ülfetleِkalınlaşır.ِSonra gaflet ve isyanِileِöyleِkalınlaşırِki,ِsahibiniِyutar.ِHalkı, esbabıِdaِkendisineِ

kıyasِ ederek Hâlıkın evâmirine mübarezeyeِ başlar.ِ Küçük âlemde, yani insanda ene, büyük insanda, 

yani kâinatta tabiataِbenziyor.ِİkisiِde tâğutlardandır. 

İ'lemِ eyyühe'l-aziz! Hayrat ve hasenâtınِ hayatıِ niyetِ iledir. Fesadıِ da ucub, riyâ veِ gösterişِ iledir.ِ

Ve fıtrî olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatınِesası,ِikinciِbir şuur ve niyet ile inkıtâ bulur. 

Nasılِki amellerinِhayatıِniyetِiledir.ِOnunِgibi,ِniyetِbir cihetle fıtrî ahvalin ölümüdür. Meselâ, tevâzua 

niyet onu ifsad eder; tekebbüre niyet onu izâle eder; feraha niyet onu uçurur; gam ve kedere niyet 

onu tahfif eder. Ve hâkezâ,ِkıyasِet. 
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İ'lemِ eyyühe'l-aziz! Kâinat bir şeceredir. Anâsır onunِ dallarıdır. Nebatat yapraklarıdır. Hayvanat onun 

çiçekleridir.ِ İnsanlarِ onun semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, 

nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf Seyyidü'l-Enbiyâ ve'l-Mürselîn, İmâmü'l-Müttakîn, Habîbi Rabbü'l-

Âlemîn Hazret-i Muhammed'dir. 

ْيهِِ
َ
ل
َ
لِ  ع

َ
ض
ْ
ف
َ
َواِتِ ا

َ
ل اَمِتِ الصَّ

َ
ْرض ِ َماد

َ
ْل
ْ
ِ ا

 
مَوات َوالسَّ      /ِ Yerِ veِ göklerِ devamِ ettikçeِ salâvatınِ enِ üstünüِ onunِ

üzerine olsun.    (MN/201) 

 

▪ BEŞİNCİِDESİSE-İِŞEYTANİYE 

Ehl-iِdalâletinِtarafgirleri,ِenâniyettenِ istifadeِedipِkardeşlerimiِbendenِçekmekِ istiyorlar.ِHakikaten,ِ

insandaِ enِ tehlikeliِ damarِ enâniyettir.ِ Veِ enِ zayıfِ damarıِ daِ odur.ِ Onuِokşamaklaِ çokِ fenaِ şeyleriِ

yaptırabilirler. 

Eyِ kardeşlerim!ِDikkatِ ediniz,ِ siziِ enâniyetteِ vurmasınlar,ِ onunlaِ siziِ avlamasınlar.ِHemِbilinizِ ki,ِ şuِ

asırdaِehl-iِdalâletِene'yeِbinmiş, dalâletِvadilerindeِkoşuyor.ِEhl-i hak, bilmecburiye, eneyi terk etmekle 

hakkaِhizmetِedebilir.ِEneninِistimalindeِhaklıِdahiِolsa,ِmademِkiِötekilereِbenzerِveِonlarِdaِonlarıِ

kendileriِgibiِnefisperestِzannederler,ِhakkınِhizmetineِkarşıِbirِhaksızlıktır.ِBununlaِberaber,ِetrafınaِ

toplandığımızِhizmet-i Kur'âniye, ene'yi kabul etmiyor, nahnü istiyor. "Ben demeyiniz, biz deyiniz" diyor. 

Elbetteِkanaatinizِgelmişِki,ِbuِfakirِkardeşinizِeneِileِmeydanaِçıkmamış.ِSiziِenesineِhâdimِyapmıyor.ِ

Belki enesiz bir hâdim-iِ Kur'ânîِ olarakِ kendiniِ sizeِ göstermiş.ِ Veِ kendiniِ beğenmemeyiِ veِ enesineِ

taraftarِolmamayıِmeslekِittihazِetmiş.ِBununlaِberaber,ِkat'îِdelillerleِsizeِispatِetmiştirِki,ِmeydan-ıِ

istifadeyeِvazِedilenِeserlerِmîrîِmalıdır,ِyaniِKur'ân-ıِHakîminِtereşşuhâtıdır.ِHiçِkimseِenesiyleِonlaraِ

temellük edemez. Haydi, farz-ıِ muhalِ olarak,ِ benِ enemleِ oِ eserlereِ sahipِ çıkıyorum;ِ benimِ birِ

kardeşiminِ dediğiِ gibi,ِ mademِ buِ Kur'ânîِ hakikatِ kapısıِ açıldı,ِ benimِ noksaniyetimeِ veِ

ehemmiyetsizliğimeِ bakılmayarak,ِ ehl-iِ ilimِ veِ kemalِ arkamdaِ bulunmaktanِ çekinmemeliِ veِ istiğnâِ

etmemelidirler. Selef-iِ Sâlihîninِ veِmuhakkıkîn-iِ ulemanınِ âsarları,ِ çendanِ herِ derdeِ kâfiِ veِ vâfiِ birِ

hazine-iِazîmedir;ِ fakatِbazıِzamanِolurِki,ِbirِanahtarِbirِhazinedenِziyadeِehemmiyetliِolur. Çünkü 

hazineِ kapalıdır.ِ Fakatِ birِ anahtarِ çokِ hazineleriِ açabilir.ِ Zannederimِ ki,ِ o enâniyet-i ilmiyeyi fazla 

taşıyanِ zatlarِdaِanladılarِki, neşrolunan Sözler, hakaik-iِ Kur'âniyeninِbirerِ anahtarıِveِo hakaiki inkâr 

etmeyeِçalışanlarınِbaşlarınaِinenِbirerِelmasِkılıçtır.ِO ehl-i fazl ve kemal ve kuvvetli enâniyet-i ilmiyeyi 

taşıyanِzatlarِbilsinlerِki,ِbanaِdeğil, Kur'ân-ıِHakîmeِtalebeِve şakirt oluyorlar;ِbenِdeِonlarınِbirِdersِ

arkadaşıyım.ِ Haydi, farz-ıِ muhal olarak,ِ benِ üstadlıkِ dâvâِ etsem,ِ mademِ şimdi ehl-i 

imanın tabakatını, avamdan havassaِ kadar,ِ maruzِ kaldıkları evham ve şübehattanِ kurtarmakِ çaresiniِ

bulduk; o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar 

olsunlar. Ulemâü's-sû'ِhakkındaِbir tehdid-i azîm var; bu zamanda ehl-i ilim ziyade dikkat etmeli. 

Haydi,ِfarzِetsenizِki,ِdüşmanlarımızınِzannıِgibi,ِben,ِbenlikِhesabınaِböyleِbirِhizmetteِbulunuyorum.ِ

Acaba, dünyevî ve millî bir maksat için çok zatlar enâniyeti terk edip, Firavun-meşrep birِadamın kemâl-i 

sadakatleِ etrafınaِ toplanıp,ِ şiddetliِ bir tesanüdleِ işِ gördükleriِ halde,ِ acabaِ buِ kardeşiniz, hakikat-i 

Kur'âniye ve hakaik-i imaniye etrafında,ِ kendi enâniyetini setretmekle beraber, o dünyevî komitenin 

onbaşılarıِ gibi terk-i enâniyetle hakaik-i Kur'âniye etrafındaِ bir tesanüdüِ sizdenِ istemeyeِ hakkıِ yokِ

mudur?ِSizinِenِbüyükِâlimlerinizِdeِonaِ"Lebbeyk"ِdememesindeِhaksızِdeğilِmidirler? 

Kardeşlerim, enâniyetinِ işimizdeِ enِ tehlikeli cihetiِ kıskançlıktır.ِ Eğerِ sırf lillâh için olmazsa, kıskançlıkِ

müdahaleِeder,ِbozar.ِNasılِkiِbirِinsanınِbirِeliِbirِeliniِkıskanmazِveِgözüِkulağına haset etmez ve kalbi 

aklına rekabet etmez. Öyle de, bu heyetimizin şahs-ıِ mânevîsinde,ِ herbirinizِ birِ duygu,ِ

bir âzâ hükmündesiniz. Birbirinize 

karşı rekabet değil, bilâkis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i 

vicdaniyenizdir. 

Birşeyِdahaِkaldı;ِenِtehlikelisiِodurِki:ِİçinizdeِveِahbabınızda,ِbuِfakirِkardeşinizeِkarşıِbirِkıskançlıkِ

damarıِbulunmak,ِenِtehlikelidir.ِSizlerdeِmühim ehl-i ilim de var. Ehl-iِilminِbirِkısmındaِbir enâniyet-i 
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ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette enâniyetlidir; çabuk enâniyetiniِbırakmaz.ِKalbi,ِaklıِneِ

kadarِ yapışsaِ da,ِ nefsi,ِ oِ ilmî enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ 

yazılan risalelereِ karşı muaraza ister. Kalbi risaleleriِ sevdiğiِ veِ aklı istihsan ettiğiِ veِ yüksekِ bulduğuِ

halde, nefsi ise, enâniyet-iِ ilmiyedenِ gelenِ kıskançlık cihetinde zımnî bir adâvet besler gibi, Sözlerin 

kıymetlerinin tenzilini arzu eder—tâ ki kendi mahsulât-ıِ fikriyesiِ onlaraِ yetişsin,ِ onlarِ gibiِ satılsın.ِ

Halbuki, bilmecburiye bunu haber veriyorum ki: 

Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u 

imaniye cihetinde,ِ yalnızِ yazılanِ şu Sözlerin şerhleriِ veِ izahlarıdırِ veya tanzimleridir. Çünkü, 

çok emârelerleِanlamışızِki,ِbu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz.ِEğerِbiri,ِdairemizِ

içinde nefsin enâniyet-iِ ilmiyedenِ aldığıِ birِ hisle, şerh veِ izahِ haricindeِ birşeyِ yazsa,ِ soğukِ

bir muaraza veya nâkıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmişِ

ki, Risale-i Nur eczalarıِ Kur'ân'ın tereşşuhâtıdır;ِ bizler, taksimü'l-a'mâl kaidesiyle, herbirimiz bir 

vazife deruhte edip o âb-ıِ hayat tereşşuhâtınıِ muhtaçِ olanlaraِ yetiştiriyoruz.ِ (29. Mektup/5. Desise-i 

şeytaniye) 

 

▪ İslâmiyetِ der: َِو
 
ِ ه

َّ
ِ ِاْل

َ
اِلق

َ
ِ خ

َ
 hem vesait ve esbabı, müessir-i hakikî olarak kabul ;1 ْل

etmez. Vasıtaya mânâ-yı harfi nazarıyla bakar. Akide-i tevhid ve vazife-i teslim ve tefviz öyle 

ister. Tahrif sebebiyleِ şimdiki Hıristiyanlık esbab ve vesaiti müessir bilir, mânâ-yıِ

ismî nazarıyla bakar. Akide-i velediyet ve fikr-i ruhbaniyet öyle ister, öyle sevk eder. Onlar azizlerine 

mânâ-yıِismiyleِbirer menba-ıِfeyiz veِgüneşin ziyasındanِbirِfikreِgöre istihale etmişِlâmbanınِnuruِgibiِ

birer mâden-i nur nazarıyla bakıyorlar.ِ Bizِ ise evliyaya mânâ-yıِ harfiyle,ِ yaniِ ayineِ güneşin ziyasınıِ

neşrettiğiِ gibiِ birer mâkes-i tecellî nazarıyla bakıyoruz. HAŞİYE-1 (Nakşibendi rabıtası bu sırra bina 

edilmiştir.) Buِ sırdandırِ kiِ bizde sülûk tevazudanِ başlar, mahviyetten geçer, fenâِ fillâhِ makamınıِ

görür, gayr-ıِ mütenahi makamatta sülûkeِ başlar. Ene ve nefs-i emmare kibriyle, gururuyla 

söner. Hakikî Hıristiyanlıkِ değil,ِ belki tahrif veِ felsefeِ ileِ sarsılmış Hıristiyandaِ

"ene" levazımatıyla kuvvetleşir. Enesi kuvvetli, müteşahhıs,ِ rütbeliِ makamِ sahibiِ birِ

adam Hıristiyan olsa mütesallib olur. Fakat Müslüman olsa lâkayt olur. (Hutbe-iِŞamiye/ Sure-iِihlasınِbirِ

remzi) 

 

▪ İ'lemِ eyyühe'l-aziz!ِ Tohumِ olacakِ birِ habbeninِ kalbi,ِ yaniِ içiِ delindiğiِ zaman,ِ elbetteِ sümbüllenipِ

neşvünemâِbulamaz,ِölürِgider.ِKezâlik,ِeneِileِtâbirِedilenِenâniyetinِkalbi,ِ"AllahِAllah"ِzikrininِşuâ ve 

hararetiyleِyanıpِdelinirse,ِbüyüyüpِgafletleِfiravunlaşamaz.ِVeِHâlık-ıِSemâvatِveِArzaِisyanِedemez.ِOِ

zikr-iِİlâhîِsâyesindeِeneِmahvolur. 

İşteِNakşibendîler,ِzikirِhususundaِittihazِettikleriِzikr-i hafî sayesinde, kalbin fethiyle, ene ve enâniyet 

mikrobunuِöldürmeyeِveِşeytanınِemirberiِolanِnefs-iِemmâreninِbaşınıِkırmayaِmuvaffakِolmuşlardır.ِ

Kezâlik, Kâdirîler de, zikr-iِcehrîِsayesindeِtabiatِtâğutlarınıِtarümârِetmişlerdir.ِ(MN-102/ Hubab) 

 

▪ Gaye-i hayal olmazsa enaniyet kuvvetleşir 

Bir gaye-i hayal olmazsa, yahut nisyan basarsa, ya tenâsi edilse; elbette zihinler enelere dönerler, 

Etrafındaِgezerler. 

Ene kuvvetleşiyor,ِbazanِsinirleniyor.ِDelinmez,ِtâِ"nahnü"ِolsun. Enesiniِsevenlerِbaşkalarınıِsevmezler.ِ

(S-/ Lemeat) 

 

هِِ ▪ ِبير
َ
ِ ن

ٰ
ل ِ عَ

 
ة
َ
َِل ِِ َوالصَّ

ٰ
ِ ّلِل

 
َحْمد

ْ
ل
َ
 ا

Bu risale, dört bab ile bir hâtime ve bir mukaddeme üzerine tertip edilmiştir. 

 Mukaddeme 
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Kırkِ sene ömrümde, otuz sene tahsilimdeِ yalnızِ dörtِ kelimeِ ileِ

dört kelâm öğrendim; tafsilen beyan edilecektir.ِ Burada,ِ yalnız icmalen işaretِ edilecektir. 

Kelimelerden maksat, mânâ-yıِharfî, mânâ-yıِismî,ِniyet, nazar'dır.ِŞöyleِki: 

Cenâb-ıِHakkın mâsivâsına,ِyaniِkâinataِmânâ-yıِharfiِ ileِveِOnunِhesabınaِbakmakِlâzımdır.ِMânâ-yıِ

ismi ile ve esbab hesabınaِbakmakِhatâdır. 

Evet,ِ herşeyinِ iki cihetiِ vardır.ِ Bir ciheti Hakkaِ bakar,ِ diğer ciheti de halka bakar. Halka 

bakan cihet, Hakka bakan cihete tenteneli birِ perdeِ veyaِ şeffafِ birِ camِ parçasıِ gibi,ِ altında Hakka 

bakan cihet-iِ isnadıِ gösterecekِ birِ perdeِ gibiِ olmalıdır. Binaenaleyh,ِ nimeteِ bakıldığıِ zaman Mün'im, 

san'ataِbakıldığıِzaman Sâni, esbaba nazar edildiğiِvakit Müessir-i Hakikî zihne ve fikre gelmelidir. 

Ve keza, nazar ile niyet mahiyet-iِ eşyayı tağyir eder.ِ Günahıِ sevaba,ِ sevabıِ günaha kalb eder. Evet, 

niyet âdi bir hareketi ibadete çevirir.ِ Veِ gösterişِ içinِ yapılanِ birِ ibadetiِ

günaha kalb eder. Maddiyata esbab hesabıylaِ bakılırsa cehalettir.ِ Allahِ hesabıylaِ olursa mârifet-i 

İlâhiyedir. 

Birinci kelâm: ِ
ر
ِ ِاْن

 
ْست

َ
َماِلِكِ ل  Ben kendime mâlik değilim.ِ Ancak mâlikimِ kâinatın mâlikidir. Fakat 

kendime mâlik nazarıylaِ bakıyorumِ ki,ِ Mâlik-i Hakikînin sıfâtınıِ ve sıfatlarınِ birِ derece mâhiyetini 

ve hududunu bileyim. Evet, mevhum, mütenahi hududumla Mâlik-i Hakikînin sıfatlarınınِbir cihette gayr-

ıِmütenahi hududunu bildim. 

İkinci kelâm: ِ
 
َمْوت

ْ
ل
َ
ِ ا

 
َحق  Ölüm haktır.ِEvet,ِbuِhayatِveِbuِbedenِşu azîm dünyaya direk olacak kabiliyette 

değildir.ِ Ziraِ onlarِ demirِ veِ taştanِ değildir.ِ Ancakِ et,ِ kanِ veِ kemikِ

gibi mütehalif şeylerden terekküp etmiş;ِ kısaِ birِ zamanda tevafukları, içtimalarıِ varsaِ da iftiraklarıِ veِ

dağılmalarıِherِvakit melhuzdur. 

Üçüncü kelâm: ِ ِ َرِنر
 
َواِحد  Rabbim birdir. Evet, herkesin bütün saadetleri, bir Rabb-i Rahîme olan teslimiyete 

bağlıdır.ِAksiِtakdirdeِpekِçok rablere muhtaç olur. Çünkü insan, câmiiyeti itibarıyla bütün eşyaya iِhtiyacıِ

veِ alâkasıِ vardır.ِ Veِ herşeyeِ karşı,ِ hissederekِ veyaِ etmeyerek, teessürü, elemleriِ vardır.ِ Buِ iseِ tamِ

cehennem gibi bir hâlettir. Fakat erbab tevehhüm edilen esbab yed-i kudretine bir perde olan Rabb-i 

Vâhide teslimiyet, firdevsî bir vaziyettir. 

Dördüncü kelâm: ِا
َ
ن
َ
ِ,ile tâbir edilen benlik, yani kendisine bir vücut ا birِ kıymetِ vermektirِ ki,ِ

bu ene, Cenâb-ıِ Hakkın sıfâtını, şuûnatınıِ bilmekِ içinِ bir santral ve bir vahid-iِ kıyasîdir.ِ (MN-/ Katre-

Mukaddime) 

 

▪ Dipnot-1 

OِbütünِgüzelliklerinِkaynağıِCemîl,ِbütün iِnce lِûtuflarınِşirin iِhsanlarınِsahibiِLâtifِveِsınırsız iِkramlarıylaِ

varlıklarınıِ donatanِ Atûfِ veِ varlığıِ sonsuzaِ kadarِ devamِ eden Bâkî olduğundan,ِ lütufِ veِ şefkatِ

sahiplerininِ geçipِ gitmesiِ azapِ sebebiِ olmadığı gibi,ِ onlaraِ ehemmiyetِ dahiِ verilmez.ِ Çünküِ onlarınِ

hepsine bedel olan ve bütün bunlar, Onun tecellilerinden birtek tecellînin yerini tutamayan Zât bâkîdir. 

Onun, bütün bu sıfatlarıylaِ beraber bâkî oluşu,ِ dünyadakiِ herbirِ ferdin fenâ ve zeval bulan her nevi 

sevdiğiِşeyeِbedeldir.ِAllahِbizeِyeter;ِOِneِgüzelِvekildir.Evet,ِdünyanınِve iِçindekilerin bekàsı iِçin,ِonunِ

Mâlikininِ (Sahibinin)ِ veِ Sâniininِ (San'atkârının)ِ veِ Fâtırınınِ (Yaratıcısının) bekàsıِ banaِ yeter.İkinciِ

Nükte:Bekàِ içinِ Allahِ banaِ yeter.HAŞİYE 1 Çünkü O benim bâkî olanِ İlâhımِ ve bâkî olan Hâlıkımِ

(Yaratıcım)HAŞİYEِ 2ِ ve bâkî olanِ Mûcidimِ (İcadِ edenim)ِ ve bâkî olanِ Fâtırımِ (Yoktanِ varِ edicim)ِ

ve bâkî olan Mâlikim (Sahibim) ve bâkî olanِ Mâbudumِ (ibadetlerimiِ takdimِ ettiğim)ِ ve bâkî olan 

Bâisimdir (Öldükten sonra dirilticimdir). HAŞİYE 1:ِ Nasılِ ki afakınِ veِ dünyanın fena ve zevalinin 

arkasında Bakî-i Zülcelâl'in Baki esmasının cilveleriniِgördüm tِam tِeselliِbuldum.ِÖyleِdeِşahsımaِbaktım,ِ

şahsımdaki müteaddit, muhtelif tabaka-i mevcudat-ıِ nefsiye ve meftun olduğum sıfât ve hakaik-i 

şahsiye gayet sür'atle zeval ve fenayaِ koştuklarındanِ insanın fıtratındaki aşk-ı bekà sırrıylaِ o fânilerde 

bir bekà aradım.ِ Hàlıkımın bakî cilve-i esmasınıِ gördüm.ِ Herِ bir sıfatımın zevalinde ona temessül eden 

bir ismin cilvesini baki gördüm. Ve kat'iyyen anladımِ ki, fıtrat-ıِ insaniyedeki aşk-ı bekà muhabbet-i 
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ilâhiyedenِ teşa'ubِ edenِbir muhabbettir. Mahbubunuِ yanlışِ bir surette arıyor.ِAynada temessül edeni 

deِ sevmek,ِ aramakِ lâzımkenِ aynayıِ veyaِ aynanın ziyneti hükmüne geçen temessülün keyfîyetini 

sevmeyeِ başlıyor.ِ "Huve"ِ yerine "Ene" yeِ perestişِ eder. Zevalindenِ sonraِ yanlışınıِ anlıyor.ِ Kalbِ

ve mahiyet-i insaniye zişuur birِ aynadır.ِ Onda temessül edeniِ şuurِ ileِ hisseder. Aşk-ı bekà ile sever. 

HAŞİYEِ2:ِŞuِgelecekِsekizِkelimedeki "Ye" harfleri mütekellim zamiriِolup,ِkendiniِgösteriyor.ِ(4.ِŞua/ِ5.ِ

Bab/2. Nükte/Arapça ibarenin meali) 

▪ 24. Söz/5. Dal/1. Meyve  

BeşinciِDal 

BeşinciِDal’ınِbeşِmeyvesiِvar. 

Birinci Meyve: Ey nefis-perest nefsim, ey dünya-perest arkadaşım!ِMuhabbet,ِ şuِ kâinatınِbirِ sebeb-i 

vücududur.ِHemِşuِkâinatınِrabıtasıdır.ِHemِşuِkâinatınِnurudurِhemِhayatıdır.ِİnsan,ِkâinatınِenِcâmi’ِ

birِ meyvesiِ olduğuِ içinِ kâinatıِ istilaِ edecekِ birِ muhabbet,ِ oِ meyveninِ çekirdeğiِ olanِ kalbineِ

dercedilmiştir.ِİşteِşöyleِnihayetsizِbirِmuhabbeteِlâyıkِolacak,ِnihayetsizِbirِkemalِsahibiِolabilir. 

İşteِeyِnefisِveِeyِarkadaş!ِİnsanınِhavfaِveِmuhabbeteِâletِolacakِikiِcihaz,ِfıtratındaِdercolunmuştur.ِ

Alâküllihalِoِmuhabbetِveِhavf,ِyaِhalkaِveyaِHâlık’aِmüteveccih olacak. Halbuki halktan havf ise elîm bir 

beliyyedir.ِHalkaِmuhabbetِdahiِbelalıِbirِmusibettir.ِÇünküِsenِöylelerdenِkorkarsınِkiِsanaِmerhametِ

etmezِveyaِseninِistirhamınıِkabulِetmez.ِŞuِhaldeِhavf,ِelîmِbirِbeladır. 

Muhabbetِiseِsevdiğinِşey,ِya seniِtanımaz,ِAllah’aِısmarladıkِdemeyipِgiderِ–gençliğinِveِmalınِgibi– ya 

muhabbetinِ içinِ seniِ tahkirِ eder.ِ Görmüyorِ musunِ kiِ mecazîِ aşklardaِ yüzdeِ doksanِ dokuzu,ِ

maşukundanِşikayetِeder.ِÇünküِSamedِâyinesiِolanِbâtın-ıِkalpِileِsanem-misal dünyevî mahbublara 

perestişِ etmek,ِ oِmahbublarınِ nazarındaِ sakîldirِ veِ istiskalِ eder,ِ reddeder.ِ Ziraِ fıtrat,ِ fıtrîِ veِ lâyıkِ

olmayanِşeyiِreddeder,ِatar.ِ(Şehvanîِsevmeklerِbahsimizdenِhariçtir.) 

Demek,ِsevdiğinِşeylerِyaِseniِtanımıyorِyaِseniِtahkirِediyorِyaِsanaِrefakatِetmiyor.ِSeninِrağmınaِ

müfarakatِediyor.ِMademِöyledir;ِbuِhavfِveِmuhabbeti,ِöyleِbirisineِtevcihِetِkiِseninِhavfınِlezzetliِbirِ

tezellül olsun. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. 

Evet,ِHâlık-ıِZülcelal’indenِhavfِetmek,ِonunِrahmetininِşefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf, 

birِ kamçıdır;ِ onunِ rahmetininِ kucağınaِ atar.ِ Malûmdurِ kiِ birِ valide,ِ mesela,ِ birِ yavruyuِ korkutupِ

sinesineِcelbediyor.ِOِkorku,ِoِyavruyaِgayetِlezzetlidir.ِÇünküِşefkatِsinesineِcelbediyor.ِHalbukiِbütünِ

validelerinِşefkatleri,ِrahmet-iِİlahiyeninِbirِlem’asıdır. 

Demek,ِhavfullahtaِbirِazîmِlezzetِvardır.ِMademِhavfullahınِböyleِlezzetiِbulunsaِmuhabbetullahtaِneِ

kadarِ nihayetsizِ lezzetِ bulunduğuِmalûmِ olur.ِ Hemِ Allah’tanِ havfِ eden,ِ başkalarınِ kasavetli,ِ belalıِ

havfındanِ kurtulur.ِ Hemِ Allahِ hesabınaِ olduğuِ içinِ mahlukataِ ettiğiِ muhabbetِ dahiِ firaklı,ِ elemliِ

olmuyor. 

Evet,ِinsanِevvelaِnefsiniِsever.ِSonraِakaribini,ِsonraِmilletini,ِsonraِzîhayatِmahlukları,ِsonraِkâinatı,ِ

dünyayıِsever.ِBuِdairelerinِherِbirisineِkarşıِalâkadardır.ِOnlarınِlezzetleriyleِmütelezzizِveِelemleriyleِ

müteellimِ olabilir.ِ Halbukiِ şuِ hercِ üِ mercِ âlemdeِ veِ rüzgârِ deveranındaِ hiçbirِ şeyِ kararındaِ

kalmadığındanِbîçareِ kalb-iِ insan,ِherِvakitِ yaralanıyor.ِ Elleriِ yapıştığıِ şeylerle,ِ oِ şeylerِ gidip ellerini 

paralıyor,ِbelkiِkoparıyor.ِDaimaِızdırapِiçindeِkalır,ِyahutِgafletِileِsarhoşِolur. 

Mademِöyledir,ِ eyِ nefis!ِ Aklınِ varsaِ bütünِoِmuhabbetleriِ topla,ِ hakikiِ sahibineِ ver,ِ şuِ belalardanِ

kurtul.ِ Şuِnihayetsizِmuhabbetler,ِ nihayetsizِbirِ kemalِ ve cemal sahibine mahsustur. Ne vakit hakiki 

sahibineِverdin,ِoِvakitِbütünِeşyayıِonunِnamıylaِveِonunِâyinesiِolduğuِcihetleِızdırapsızِsevebilirsin.ِ
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Demekِşuِmuhabbet,ِdoğrudanِdoğruyaِkâinataِsarfِedilmemekِgerektir.ِYoksaِmuhabbetِenِlezizِbirِ

nimet iken,ِenِelîmِbirِnıkmetِolur. 

Birِcihetِkaldıِkiِenِmühimmiِdeِodurِkiِeyِnefis!ِSen,ِmuhabbetiniِkendiِnefsineِsarfِediyorsun.ِSen,ِ

kendiِnefsiniِ kendineِmabudِveِmahbubِyapıyorsun.ِHerِ şeyiِnefsineِ fedaِediyorsun,ِ âdetaِbirِneviِ

rububiyet veriyorsun. Halbukiِ muhabbetinِ sebebi,ِ yaِ kemaldir;ِ ziraِ kemalِ zatındaِ sevilir.ِ Yahutِ

menfaattir,ِyahutِlezzettirِveyahutِhayriyettir,ِyaِbunlarِgibiِbirِsebepِtahtındaِmuhabbetِedilir. 

Şimdiِeyِnefis!ِBirkaçِSöz’deِkat’îِispatِetmişizِkiِasılِmahiyetinِkusur,ِnaks,ِfakr, aczdenِyoğrulmuşturِkiِ

zulmet,ِ karanlığınِ derecesiِ nisbetindeِ nurunِparlaklığınıِ gösterdiğiِ gibiِ zıddiyetِ itibarıylaِ sen,ِ onlarlaِ

Fâtır-ıِZülcelal’inِkemal,ِcemal,ِkudretِveِrahmetineِâyinedarlıkِediyorsun. 

Demekِeyِnefis!ِNefsineِmuhabbetِdeğilِbelkiِadâvetِetmelisinِveyahutِacımalısınِveyahutِmutmainneِ

olduktanِsonraِşefkatِetmelisin.ِEğerِnefsiniِseversenِ–çünküِseninِnefsin lِezzetِveِmenfaatinِmenşeidir,ِ

sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun– o zerre hükmünde olan lezzet ve menfaat-i nefsiyeyi, 

nihayetsizِlezzetِveِmenfaatlereِtercihِetme.ِYıldızِböceğiِgibiِolma.ِÇünküِo,ِbütünِahbabınıِveِsevdiğiِ

eşyayıِ karanlığınِ vahşetineِ garkِ eder,ِ nefsindeِ birِ lem’acıkِ ileِ iktifaِ eder.ِ Ziraِ nefsîِ olanِ lezzetِ veِ

menfaatinleِ beraberِ bütünِ alâkadarِ olduğunِ veِ bütünِ menfaatleriyleِ intifa’ِ ettiğinِ veِ saadetleriyleِ

mesudِolduğunِmevcudatınِveِbütünِkâinatınِmenfaatleri,ِnimetleri,ِiltifatınaِtabiِbirِMahbub-uِEzelî’yiِ

sevmekliğinِlâzımdır.ِTâِhemِkendininِhemِbütünِonlarınِsaadetleriyleِmütelezzizِolasın.ِHemِKemal-i 

Mutlak’ınِmuhabbetindenِaldığınِnihayetsizِbirِlezzetiِalasın. 

Zatenِsana,ِsendeِseninِnefsineِolanِşeditِmuhabbetin,ِonunِzatınaِkarşıِmuhabbet-i zatiyedir ki sen sû-

iِistimalِedipِkendiِzatınaِsarfِediyorsun.ِÖyleِiseِnefsindekiِeneyiِyırt,ِhüveyiِgöster.ِVeِkâinataِdağınıkِ

bütünِmuhabbetlerin,ِonunِesmaِveِ sıfâtınaِkarşıِ verilmişِbirِmuhabbettir.ِSenِsû-iِ istimalِetmişsin,ِ

cezasınıِ daِ çekiyorsun.ِ Çünküِ yerindeِ sarfِ olunmayanِ birِ muhabbet-i gayr-ıِ meşruanınِ cezası,ِ

merhametsizِ birِ musibettir.ِ Rahmanu’r-Rahîm ismiyle, hurilerle müzeyyen cennet gibi senin bütün 

arzularınaِcâmi’ِbirِmeskeni,ِseninِcismanîِhevesatınaِihzarِedenِveِsairِesmasıylaِseninِruhun,ِkalbin,ِ

sırrın,ِaklınِveِsairِletaifinِarzularınıِtatminِedecekِebedîِihsanatınıِoِcennetteِsanaِmüheyya eden ve 

her bir isminde manevî çok hazine-i ihsan ve kerem bulunan bir Mahbub-uِEzelî’ninِelbetteِbirِ zerreِ

muhabbeti,ِkâinataِbedelِolabilir.ِKâinatِonunِbirِcüz’îِtecelli-i muhabbetine bedel olamaz. Öyle ise o 

Mahbub-uِEzelî’ninِkendiِHabib’ineِsöylettirdiğiِşuِferman-ıِezelîyiِdinle,ِittibaِet: 

ِ
ْ
ْمِ ِان

 
ت
ْ
ن
ُ
ِ ك

َ
ون ِحبُّ

 
َِ ت

ٰ
ِ اّلل وْنٖ

ِبع 
َّ
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َ
م ِ ف

ُ
ْحِبْبك ِ  ي  اّللٰ  
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َ
ت
َ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
ِ ا

َ
ا نمَّ

َ
ا
َ
ك
َ
ْحيَِ ف

َ
اَسِ ِاا

َّ
َجِميًعِا الن       

Şuِ âyetِ haktır,ِ aklaِmünâfiِ olamaz,ِ hakikattir.ِMücâzefe,ِmübalâğa,ِ içindeِ bulunamaz.ِHâlbukiِ zahirِ

düşündürür.ِ 

BİRİNCİِCÜMLE:ِAdalet-iِmahzânınِenِbüyükِdüsturunuِvazِediyor.ِDerِki:ِBirِmâsumunِhayatı,ِ kanı,ِ

hattaِumumِbeşerِ içinِolsaِda,ِhederِolmaz.ِ İkisiِnazar-ıِkudretteِbirِolduğuِgibi,ِnazar-ıِadaletteِdeِ

birdir.ِCüz'iyatınِküllîyeِnispetiِbirِolduğuِgibi,ِhakkınِdahiِmizan-ıِadâleteِkarşıِaynıِnispettir.ِOِnokta-i 

nazardan,ِ hakkınِ küçüğüِ büyüğüِ olamaz.ِ Lâkin, adalet-i izafiye, cüz'ü külle feda eder. Fakat muhtar 

cüz'ün sarihen veya zımnen ihtiyar ve rıza vermekِ şartıyla. Ene'ler nahnü'ye inkılâp edip mezci, cemaat 

ruhu tevellüt ederek, külle feda olmak için fert zımnen rızadâde olabilir. (Sunuhat/ِKur’an’daِMübalağa,ِ

Mücazefe Yoktur/1. Cümle) 

 

▪ Dediler:ِ"Fırkacılık lâzım-ıِMeşrutiyettir." 
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Dedim: "Bizdekilerde hutut-u efkâr telâki için mütemayilen imtidada 

bedel, münharifen gittiğinden, nokta-i telâki vatanda, belki kürede görülmüyor. Vücut-adem gibi, 

birinin vücudu ötekinin ademini ister. 

"İnat,ِbazan müfrit fırkaِmüteassıplarına, dalâl ve batılı iltizam ettirir.ِŞeytanِbirisineِyardımِetse,ِmelekِ

der, rahmet okutur. Ötekinde melek görse, libasınıِ değiştirmiştirِ der, lânet eder. Sû-i zan ve hüsn-ü 

zan nazarıyla,ِdürbününِikiِtarafıِgibi leh, aleyhtar... Vâhi emareyi burhan, burhanı vâhi emare görür. 

"İşteِ şuِ zulümdür  ِوم
ُ
ل
َ
ظ
َ
ِ ل

َ
َسان

ْ
ِْلن
ْ
ِ ا

َّ
sırrınıِ 1 ِإن gösterir.ِ Zira,ِ hayvanınِ aksineِ

olarak, kuvâ ve meyilleri fıtraten tahdit edilmemiş; meyl-i zulüm hadsizdir. Lâsiyyemâ, ene'nin eşkâl-i 

habisesi olan hodgâmlık, hodfikirlik, hodbinlik, hodendişlik,ِ gururِ veِ inatِ oِ meyle inzimam etse, 

öyle ekberü'l-kebâiri icad eder ki, daha beşer onaِ isimِ bulmamış.ِ Cehennemin lüzumunaِ delilِ olduğuِ

gibi,ِ cezasıِ daِ yalnızِ Cehennemِ olabilir.ِ "Meselâ, birisinin bir sıfatındanِ darılsa, mecma-ıِ evsaf-ıِ

mâsume olanِ şahsına,ِ hatta ehibbâsına,ِ hattaِ meslektaşınaِ zulmünü teşmilِ eder.ِ 1 'ya 

karşı temerrüd eder. 

"Meselâ, muhteris bir intikam veya müntakim bir hilâflaِ birِ kereِ demiş:ِ 'İslâm mağlûp olacak, kalbi 

parçalanacak.'ِ Sırfِ o mürâi ruhtanِ gelen,ِ yalancıِ fikirdenِ çıkan meş'um sözünüِ doğruِ göstermekِ için,ِ

İslâm mağlûbiyetini,ِİslâm perişaniyetiniِarzuِeder,ِalkışlar,ِhasmın darbesinden mütelezziz olur.ِİşteِşuِ

alkışıِve gaddar telezzüzüdür ki, mecruh İslâmı müşkül mevkideِbırakmış.ِZiraِhançeriniِİslâmınِciğerineِ

saplamışِolan hasım,ِ'Sükût et'ِdemiyor.ِ'Alkışla, mütelezziz ol,ِbeniِsev'ِdiyor,ِonları misâl gösteriyor. 

"İşteِ size dehşetli bir günah ve zulüm ki, ancak haşirdekiِ mizan tartabilir. ْيَهِا
َ
 /Sunuhat) " 2 َوِقْسِ َعل

Rüyada bir hitabe) 

 

▪ S - Âlem-iِİslâmdaki ihtilâfı tâdil edecek çare nedir? 

C - Evvelâ: Müttefekun aleyh olan makasıd-ıِâliyeye nazar etmektir.ِÇünkü,ِAllah'ımızِbir,ِPeygamberimizِ

bir,ِ Kur'ân'ımızِ bir... Zaruriyat-ıِ diniyedeِ umumumuz müttefik... Zaruriyat-ıِ diniyedenِ başkaِ

olan teferruat veya tarz-ıِ telâkki veya tarik-i tefehhümdeki tefavüt, bu ittihad ve vahdeti 

sarsamaz, râcih de gelemez. El-hubbu fillâh düstur tutulsa, aşk-ıِ hakikat harekâtımızda hâkim olsa—ki 

zamanِdahiِpekِçokِyardımِediyor-o ihtilâfat sahih bir mecrâya sevk edilebilir. 

Esefâ, gaye-i hayalden tenâsi veya nisyan olmakla, ezhan ene'lere dönüpِetrafındaِgezerler.ِ İşte gaye-i 

hayal, maksad-ıِâli bütün vuzuhuylaِmeydanaِatılmıştır.ِ(Tuluat/Zulmün ŞeditِBirِnev’i) 

 

▪ S - Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye neden hizmet edemedi? 

C - En büyük hizmeti, adem-iِhizmetidir.ِEnِbüyükِhareketi,ِhareketsizliğidir.ِÇünkü,ِburadakiِhâkimِolanِ

kuvvet-iِ ecnebiye,ِ lehindeِ olmayanِ herِ birِ hareketiِ boğuyor.ِ Hareketِ edenleriِ gördük: Mukaddes 

camilerde gâvurlara dua ettirildi ve mücahidlerin cevaz-ıِkatlineِfetvâِverdirildi...ِİşteِDârü'l-Hikmet, bu 

fırtınaِiçindeِâletِettirilmedi.ِEnِbüyükِmâniِolanِecnebîِkuvvet,ِbütünِkuvvetiyleِahlâksızlığıِhimayeِveِ

teşciِediyordu. 

*İkinciِderecede sebep: 

Dârü'l-Hikmetِeczaları,ِkabil-iِimtizac,ِbelkiِdeِihtilâtِdeğil.ِŞahsîِmeziyetleriِvardır.ِCemaatِruhuِtevellüdِ

etmedi.ِEne'lerِkavîdir,ِdelinmediِki,ِbirِ"nahnü"ِolsun.ِBen,ِbizِolmadı.ِMesailerindeِteşarükِdüsturuylaِ

işeِgirişildi,ِteavün düsturu ihmal edildi. 

Teşarük,ِ maddiyattaِ eseriِ azîmleştirir,ِ fevkalâdeِ yapar.ِ Mâneviyatِ veِ efkârdaِ âdileştirir,ِ belkiِ

çirkinleştirir. 

Teavünِdüsturuِbununِtamamenِaksidir.ِMaddiyattaِcemaateِnisbetenِpekِküçük,ِfakatِyalnızِbirِşahsaِ

nisbeten büyük eserlereِvasıtaِolur.ِMâneviyattaِise,ِeseriِhârikulâdeِderecesineِis'âdِeder. 

Hemِdeِtenkitleriِçokِkeskinleşmiştir,ِkarşısınaِçıkanِfikirِparçalanır,ِsöner.ِEhakkıِaramaklaِbazanِhakkıِ

daِ kaybeder.ِ Haktaِ ittifak,ِ ehaktaِ ihtilâfِ olduğundan,ِ benceِ çokِ defaِ hak, ehaktanِ ehaktır.ِ Ehakkınِ
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müddet-iِ taharrîsiِzamanında,ِbâtılınِvücudunaِbirِnev'iِmüsamahaِvar.ِYani,ِbazanِhasen,ِahsendenِ

ahsendir. (Tuluat/ Müstehak Bir Ceza) 

 

▪ Haşiye-1 

Nasılِki afakınِveِdünyanın fena ve zevalininِarkasında Bakî-i Zülcelal'in Baki esmasının cilvelerini gördüm 

tamِ teselliِ buldum.ِ Öyleِ deِ şahsımaِ baktım,ِ şahsımdaki müteaddit, muhtelif tabaka-i mevcudat-ıِ

nefsiye ve meftun olduğum sıfât ve hakaik-iِ şahsiye gayet sür'atle zeval ve fenayaِ koştuklarındanِ

insanın fıtratındakiِaşk-ıِbekàِsırrıyla o fânilerdeِbirِbekàِaradım. Halıkımın bakî cilve-i esmasınıِgördüm.ِ

Her bir sıfatımın zevalinde ona temessül eden bir ismin cilvesini baki gördüm. Ve kat'iyyen anladımِ

ki, fıtrat-ıِ insaniyedekiِ aşk-ıِ bekà muhabbet-iِ ilâhiyedenِ teşa'ubِ edenِ bir muhabbettir. Mahbubunu 

yanlışِbir surette arıyor.ِAynada temessül edeniِdeِsevmek,ِaramak lِâzımkenِaynayıِveyaِaynanın ziyneti 

hükmüne geçen temessülün keyfîyetiniِ sevmeyeِ başlıyor.ِ "Huve"ِ yerine "Ene"ye perestişِ

eder. Zevalindenِ sonraِ yanlışınıِ anlıyor.ِ Kalbِ ve mahiyet-i insaniye zişuur birِ aynadır.ِ

Onda temessül edeniِşuurِileِhisseder.ِAşk-ıِbekàِileِsever.ِ(29.ِLem’a/ِArabiِfıkradakiِbirِhaşiye) 

Sonra ِا
َ
ن 2 َحْسب   daki ِا

َ
3 ن  da bulunan ene'ye,ِyaniِnefsimeِbaktım,ِgördümِki:ِHayvanatِ içindeِbeniِdahiِ

menşeimِolanِbirِkatreِsudanِyaratanِyaratmış,ِmu'cizâneِyapmış,ِkulağımıِaçıpِgözümüِtakmış,ِkafamaِ

öyleِbirِdimağ,ِsinemeِöyleِbirِkalb,ِağzımaِöyleِbirِdilِkoymuşِki,ِoِdimağِveِkalbِveِdildeِrahmetin 

umum hazinelerinde iddihar edilen bütün Rahmânî hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek yüzer 

mizancıkları,ِölçücükleriِveِEsmâ-iِHüsnânınِnihayetsizِcilvelerininِdefineleriniِaçacak,ِanlayacakِbinlerِ

âletleriِ yaratmış,ِ yapmış,ِ yazmış;ِ kokuların,ِ tatların,ِ renklerinِ adedinceِ târifeleriِ oِ âletlereِ yardımcıِ

vermiş.ِ Hem kemâl-iِ intizamlaِ buِ kadarِ hassasِ duygularıِ ve hissiyatlarıِ ve gayet muntazam bu 

mânevî lâtifeleri ve bâtınî hâsseleri bu cismimde derc etmekle beraber, gayet san'atlıِ bu cihazatıِ

ve cevârihi ve hayat-ıِ insaniyece gayet lüzumlu ve mükemmel bu kadar âzâ ve âletleri 

bu vücudumda kemâl-iِhikmetleِyaratmış.ِTâِki,ِnimetlerininِbütünِnevileriniِve umum çeşitleriniِbanaِ

tattırsınِ ve ihsas etsin ve hadsiz tecelliyat-ıِ esmâsınınِ ayrıِ ayrı zuhurlarınıِ oِ duygularِ ve hissiyatla ve 

hassasiyetle bana bildirsin, zevk ettirsin ve bu ehemmiyetsiz görünen hakir ve fakir vücûdumu, her 

mü'minin vücudu gibi kâinata bir güzel takvim ve rûznâme ve âlem-i ekbere muhtasar bir nüsha-i 

enver veِşuِdünyayaِbir misal-iِmusağğar ve masnuatınaِbir mu'cize-i azhar ve nimetlerinin her nev'ine 

talipِ birِ müşteriِ ve medar ve rububiyetininِ kanunlarınaِ veِ icraatِ tellerineِ santralِ gibiِ

bir mazhar ve hikmet ve rahmet atiyelerine ve çiçeklerine nümune bahçesi gibi bir liste, 

bir fihriste ve hitabât-ıِSübhâniyesineِanlayışlıِbirِmuhatapِyaratmışِolmaklaِberaber,ِenِbüyükِbirِnimetِ

olan vücudu, bu vücudumdaِ büyütmekِ veِ çoğaltmakِ içinِ hayatıِ verdi.ِ Veِ oِ hayatlaِ o nimet-i 

vücudum âlem-iِşehadet kadar inbisat edebiliyor.ِ(DördüncüِŞuâ/Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye) 

 

▪ İkinciِtâğutِise,ِonuِİlâhîِbirِsan'at,ِRahmânîِbirِsıbğat,ِyaniِnakışlıِbirِboyaِşeklindeِgördüm.ِFakatِgafletِ

nazarıylaِbakılırsa, tِabiatِzannedilirِveِmaddiyunlarcaِbir iِlâhِolur.ِMaahaza,ِoِtabiatِzannedilenِşey, İِlâhî 

birِ san'attır.ِ Cenâb-ıِ Hakkaِ hamdِ veِ şükürlerِ olsunِ ki,ِ Kur'ân'ınِ feyziyle,ِmezkûrِmücadelemِ herِ ikiِ

tâğutunِölümüyleِveِherِikiِsaneminِkırılmasıylaِneticelendi. 

Evet,ِNokta,ِKatre,ِZerre,ِŞemme,ِHabbe,ِHubâbِrisalelerindeِispatِveِizahِedildiğiِgibi, mevhum olan 

tabiatِ perdesiِ parçalanarakِ altındaِ şeriat-ıِ fıtriye-iِ İlâhiyeِ veِ san'at-ıِ şuuriye-iِ Rahmâniyeِ güneşِ gibiِ

ortayaِçıkmıştır.ِVeِkeza,ِFiravunluğaِdelâletِedenِene'den,ِSâni-i Zülcelâle râci olan Hüve tebârüz etti. 

(MN-/ habbe) 

 

▪ Risale-i Nur şakirtleri, ene'yi, nahnü'ye tebdil ettikleri, yani enaniyeti bırakıp,ِRisale-i Nur dairesinin şahs-

ıِ mânevisininِ hesabınaِ çalışması,ِ benِ yerineِ bizِ demeleri;ِ ve ehl-iِ tarikatın fenâِ fi'ş-şeyh, fenâ fi'r-

resul ve nefs-i emmareyi öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtalarınِbuِzamandaِbirisiِde fenâ fi'l-ihvan, 
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yani şahsiyetiniِ kardeşlerinin şahs-ıِ maneviyesiِ içindeِ eritipِ öyleِ davrandığıِ için, inşaallah, ehl-i 

hakikatin riyadanِkurtulmalarıِgibi,ِbuِsırlaِonlarِdaِkurtulurlar. 

Üçüncü nokta: Vazife-i diniye itibarıyla nâsa hüsn-ü kabul ettirmek,ِ oِ makamın iktiza ettiğiِ yüksekِ

tavırlarِ veِ vaziyetler, hodfuruşluk ve riya sayılmazِ veِ sayılmamalı—meğerِ oِ adam,ِ oِ vazifeyi,ِ

kendi enaniyetine tâbi edip istimal ede. 

Evet, bir imam, imamet vazifesinde tesbihatları izhar eder, ismâ eder; hiçbir cihette riya olamaz. Fakat 

vazife haricinde o tesbihatları âşikâre halklaraِişittirmeye riya girebildiğiِiçin,ِgizlisiِdahaِsevaplıdır. 

Risale-i Nur'un hakikî şakirtleri, neşriyat-ıِ diniyelerindeِ ve ittibâ-ıِ sünnettekiِ ibadetlerindeِ ve içtinab-ıِ

kebâirdeki takvâlarında,ِ Kur'ânِ hesabına vazifedar sayılırlar. İnşaallah riya olmaz.ِ Meğerِ ki,ِ Risale-i 

Nur'a,ِbaşkaِbir maksad-ıِdünyeviye içinِgirmişِola.ِDahaِyazılacaktı,ِ fakatِbir tevakkuf hali kesti. (KL-/ 

115. Mektup) 

 

▪ Türkçesi  

S - Kimsin?ِÖlsenِyineِsenِmisin?ِBedeninِinhilâliِruhunِşahsiyetineِtesirِetmezِmi? 

C - Benِbuِanda,ِseksenِSaid'denِtelhisِileِtezahürِetmişim.ِOnlarِmüselselِşahsîِkıyametlerِveِmüteselsilِ

HAŞİYE-1ِistinsahlarِileِçalkalanıpِşuِzamanaِbeniِfırlatmışlar. 

Şu "Said"ِyetmişِdokuzِmeyyit,ِbirِhayy-ıِnâtıkın fِihristesidir.ِEğerِzamanınِsuyuِdonupِdursa,ِmütemessilِ

olanِoِSaid'lerِbirbirleriniِgörseler,ِşiddet-iِtehalüftenِbirbirleriniِtanımayacaklardır.ِBenِonlarınِüstündeِ

yuvarlandım;ِhasenat,ِlezzatِdağıldıِkaldı.ِSeyyiat,ِâlâmِtoplandı,ِyüklendi.ِNasılِkiِşimdiِoِmerhalelerdeِ

daimaِ benِ benim.ِ Öyleِ de,ِ mevtimleِ gelecekِmenzillerdeِ deِ yineِ benِ benim.ِ Lâkinِ herِ senedeِ şuِ

menzilhanelerdeki zerrat, iki muhaceret-iِumumîِyaptığından,ِeneِdahiِlibasınıِdeğiştirir,ِyırtılmışِSaid'iِ

atar,ِYeniِSaid'iِgiyer.ِ(İşarat-289) 

 

▪ Cenâb-ıِHak,ِinsanı, kâinata câmi bir nüsha ve on sekiz bin âlemi hâvi şuِbüyükِâleminِkitabınaِ

bir fihrist olarakِyaratmıştır.ِVe Esmâ-i Hüsnâdan herbirisinin tecellîgâhıِolanِherbirِâlemdenِbirِörnek,ِ

bir nümune,ِinsanın cevherinde vedîa bırakmıştır. 

Eğerِinsan,ِmaddîِveِmânevîِherbir uzvunuِAllah'ınِemrettiğiِyereِsarfِetmekle hamdinِşubelerindenِ

olan şükr-ü örfîyi îfa ve şeriate imtisal ederse,ِinsanın cevherinde vedîa bırakılanِoِörneklerinِherbirisi, 

kendiِâlemineِbirِpencereِolur.ِİnsan,ِoِpencereden,ِoِâlemeِbakarِveِoِâleme tecellî edenِsıfatlaِoِ

âlemden tezahür eden isme bir mir'at ve bir âyine olur. O vakit insan, ruhuyla, cismiyle âlem-i 

şehadet ve âlem-i gayba bir hülâsa olur ve her iki âleme tecellî eden, insana da tecellî eder.ِİşteِ

bu cihetle, insan, sıfât-ıِkemâliye-iِİlâhiyeyeِhem mazhar olur, hem muzhir olur. (İşarat-ülِİ’caz-19) 
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