
Peki"Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim 
eyledim, gayr istemem. İsterim fakat bir yâr-ı bâki isterim. Zerreyim fakat bir şems-i sermed 
isterim. Hiç-ender hiçim fakat bu mevcudatı birden isterim." (İkaz Hiç ender hiç olmadan ❗
mevcudatı istemek
Kendi enaniyet ve nefsini yüceltmek manasıdır ki bu davaya kalkmaktır ve tam bir 
firavuniyettir.
Bu manalar hangi makamda olduğu iltibas edilmemeli.bu çok yakın gözüken makamlar 
arasında esfel i safilinden alay ı illiyyine kadar azim bu'diyet var olduğu unutulmamalı)

Sözler
Mevcudatı istemek ne demektir?
Mevcudatı isteyince ne oluyor?

1.mevcudatın kemalâtını ilan edecek

Asâ-yı Mûsa(125)
Mevcudat sana verilince mevcudatın kemalleri sen de ilan ediliyor.
2."Benim hediyem hiçtir, ne yapayım?" Birden der: "Ey seyyidim! Bütün şu kıymettar 
hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum.

Sözler
küllî bir niyetin ve hadsiz bir itikadın ötesinde mevcudatın verilmesi ile bilfiil hediye etmektir .
3.Kur'an arş-ı a'zamdan, ism-i a'zamdan, her ismin mertebe-i a'zamından geldiği için –On 
İkinci Söz'de beyan ve ispat edildiği gibi– 

   KUR'AN, bütün âlemlerin Rabb'i itibarıyla Allah'ın kelâmıdır. 

   Hem bütün mevcudatın İlahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. 

İşârât-ül İ'caz(12)
-Mevcudat sende  olunca mevcudat ile alakalı bütün âlemler sende olacağından kelam 
sende ifade ediliyor.
-Mevcudat ile alakalı bütün isimler sende gösteriliyor.
-Hem alemlerin rabbine umum mevcudat genişliğinde biri mazhariyettir.
-Hem mevcudat ile alakalı hem ism-i Azam, Hem her ismin mertebe-i azamı  sen de ifade 
ediliyor.
-hem bütün mevcudatın ilahı sırrıyla umum mevcudatın sende olmasıyla Allah'ın fermanı 
sende tezahür etmesidir.

4.Cirm ve cismi küçük, cürüm ve zulmü büyük, ayb ve zenbi azîm bîçare insanı; kâinatın 
hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtarmak için Kur'an-ı 
Hakîm'in daire-i kudsiyesine girmeye ve sünnet-i seniyeye ittiba eylemeye davet ettiğini, 

Barla Lâhikası(154)
Mevcudat sana verildiğinde mevcudat öfkelenmez.



Mevcudatın öfkesi sende gözükür.
-arkada sünnet-i seniyye sende ifade ediliyor,
Burada sen (sünnet-seniyeye) uyuyorsun.
-mevcudatın içindeyken Kur'an'ı hakimin daire-i kudsiyesine giriyorsun.
Mevcudat senin içindeyken Kur'an'ı hakimin daire i kudsiyesi sende ifade ediliyor.
5.mevcudatı birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zevi'l-
hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. 

   Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumî, şevk u cezbe içinde bir 
zikirhaneye inkılab etti.
Sözler
Mevcudat sende olunca zulmet ve nur, Adem alemleri ve vücud alemleri sende çarpışıyor 
Cihet-i sitte kalmıyor. Çünkü mevcudatın içinde değilsin ki onlara bakasın , onlar senin 
içinde.
Masiva ve gayri kalmıyor.
& Mevcudat verilmesi ile zaten rabt-ı kalb  edip terk-i masivaya muhtaç değilsin.
Çünkü umum mevcudat sendeyken sen neredesin?
Bir yerde değilsin ki zaman ve mekan sende mevcudatın sende olmasıyla.
Kimden kime bakasın?
6.Ettehiyyatü el muberekatu es salavatü et tayyibat
Sırrıyla mevcudatın sende olmasıyla bu hediyeler sende takdim ediliyor 
7.Kelime-i Şehadet 
İse mevcudatın sende olmasıyla ,sen mevcudatın içinde ona şahit olman değil; mevcudat 
sende ona şahit oluyor.
8.umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilm-i İlahîye şehadet eden bütün deliller

Lemalar
Umum mevcudat sende olunca 
bütün bu deliller sende (senin zemininde) ilm-i ilahiye şehadet ediyorlar.
-mevcudatın  içindeyken Ben ona şahid oluyorum.
Mevcudat benim içimdeyken ben ona şehadet ettiriyorum.
9.Ehl-i hakikatin bir kısmı nasıl ki ism-i Vedud'a mazhardırlar ve a'zamî bir mertebede o 
ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle Vâcibü'l-vücud'a bakıyorlar. Öyle de şu hiç-
ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet-i Kur'an'a istihdamı hengâmında ve o hazine-i 
bînihayenin dellâlı olduğu bir vakitte, ism-i Rahîm ve ism-i Hakîm mazhariyetine medar bir 
vaziyet verilmiş.

Mektubat
Bir kısım ehl-i hakikatın Vacibul Vücuda baktıkları Mevcudatın penceresi;
Mevcudatın sende olmasıyla 
Ehl i mahiyet kimden kime bakacak?
Nereden nereye bakacak?
Bütün mevcudat sende iken 
Senin içinden ehl i hakikat Vacibul vücuda bakıyorlar.
Bütün mekan ve zaman sende iken sen nerdesin ki nereye bakarsın?
10.ism-i Rahîm ve ism-i Hakîm mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün Sözler, o 
mazhariyetin cilveleridir.



Mektubat
Tefekkür (ism i hakîm)ile ereğine bağlanmak (fenafillah)
Şefkat(ism-î rahîm)ile mevcudatı istemek (bekabillah)
-Aşk ise sadece zata rabt-ı kalb eder.
Şefkat ise zat hesabına bütün mevcudatı ister.

Eğer insan yalnız bir kalpten ibaret olsaydı bütün mâsivayı terk, hattâ esma ve sıfâtı dahi 
bırakmak, yalnız Cenab-ı Hakk'ın zatına rabt-ı kalp etmek lâzım gelirdi. Fakat insanın akıl, 
ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hâsseleri vardır. 

Sözler
'sığmadım Kainata sığdım mümin kulunun kalbine (bilmana hadis)
Sırrıyla kalb sadece zata müteveccih olduğu halde ruh daha yukarda.
Bunun gibi mevcudatı istemek zata rabt ı kalb etmekten daha geniş ve yüksektir.
Ruhta şefkat i mukaddeseye mazhariyet
Kalbte ise aşk ı mukaddese Mazhariyet var.
Kalb Zat hesabına bütün kâinatı hayal perdesine atar.
Ruh ise zat hesabına bütün mevcudatı ister.
Kalb fenafillah
Ruh bekabillaha bakıyor.
11.Allah u nurussemavati Vel aradin 'sırrıyla
Mevcudat sende olunca
Allah ın nuru sende tezahür ediyor.

12.meraya-yı mevcudatta tecelli-i esma ve sıfâtı, 
Mesnevi-i Nuriye - 256
Sırrıyla umum Mevcudat sende olunca
Tecell i Esma ve sıfatın zemini sende oluyor.
Sende tecelli ediyor.

13.Ezel ve ebedin zülcelal sultanı ve bütün mevcudatın zülcemal hâlık-ı zîşanı olan Şems-i 
Sermedî'nin mükâlemesi dahi, onun ilmi ve kudreti gibi küllî ve muhit olarak herşeyin 
kabiliyetine göre tecelli etmesi; 
Asa-yı Musa - 120
Umum Mevcudat sende olmasıyla
Mevcudatın halık-ı zişanı olan şems i Sermedin mükalemesi  bütün mevcudat genişliğinde 
ve birden (ân olarak.yani 'birden isterim 'sırrınca)sende tecelli ediyor.

14.bütün mevcudattan sorulan, bütün ukûlü hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müdhiş 
sual-i azîm olan "Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?" 
Sözler - 236

Mevcudatın sende olmasıyla bu sualler senin içinde soruluyor. Dolayısıyla sende ne gelen 
var ne giden.



15.Âdem'e, melaikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi hâdisesiyle nev'-i insana 
semekten meleğe kadar ekser mevcudat musahhar olduğu gibi, yılandan şeytana kadar 
muzır mahlukatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini 
Sözler - 401
Umum  mevcudat sende olmasıyla Melek ve şeytan senin zemininde çarpışıyorlar sen 
arkasındasın.
-Melek ve şeytan dahi senin zemininde mevcud oluyorlar.
-vücud-u insaniye zemininde.
16.Eğer bütün mevcudat seni bırakıp fena yolunda ademe giderse, eğer zîhayatlar senden 
müfarakat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terkedip mezaristana girerse, eğer 
ehl-i gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse, merak etme! De ki: Cenab-ı Hak 
bana kâfidir. Madem o var, herşey var. Ve o halde, o gidenler ademe gitmediler. 
Lemalar - 52
Umum mevcudat sende olunca sen mevcudatın dışında olacağından 
Mevcudatın fenaya gitmesiyle sen fani olmuyorsun.
Çünkü sen bir mevcud değilsin.
mevcudatın içinde değilsin ki mevcudatın ademe gitmesiyle fena bulasın.

17.sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki; bütün mevcudatı ademden çıkarıp, 
herbirisini bu nihayetsiz fezada
َواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها ى َرَفَع السَّ ُه الَّ ٰمَال ۪ذ لّٰ
sırrıyla durdurup, kıyam ve beka verip, umumunu böyle sırr-ı kayyumiyetin tecellisine 
mazhar eyliyor. 
Lemalar - 346

kâinatın insan ile mazhar olduğu sırr-ı kayyumiyetle 
Lemalar - 353
Umum mevcudat sana verilmesi ile
Bütün mevcudat sende ademden çıkıyor.
Senle kıyam ediyor. Sende beka buluyor.
-ben' derken haşa bu ene değil.
İnsandır.
(.. insan ile mazhar olduğu)
-umum mevcudat  sende olmasıyla
Senin zemininde tecelliye mazhar olur.

18.o kâinatın meyvesi olan insan, şu kesret-i mevcudat içinde, vahdeti gösterdiği gibi; kalbi 
dahi, iman gözüyle kesret içinde sırr-ı vahdeti görür.
Sözler - 614
Sen mevcudatın içindeyken kesret içinde  vahdeti gösterirsin.mevcudat senin içindeyken 
kesret olmayacağı için Vahdet sen de gösterilir.
(Mevcudat sende olunca mevcudat senin içinde olur)
-kesret-Vahdet gibi bütün zıdlar birbirini yok etmeden hepsi sende faaliyet gösterir.
-sen mevcudatın içindeyken tılsım olur.
Mevcudat senin içindeyken sırdır.
  19."Bismillah" her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek 
kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird-i zebanıdır. 



Sözler - 5
Mevcudatın sende olmasıyla , mevcudatın vird-i zebanı  olan 'bismillah' sende tezahür 
ediyor.
-mevcudatın içindeyken bismillah dersin.
Mevcudat senin içindeyken bismillah sende gösterilir.
-mevcudatı istemekle mevcudatın sana verilmesi mana-i harfi ile bakmak  değildir.
Zira mevcudatın içindeyken manayı harfi ile bakılır.
mevcudat  senin içinde iken  mana i ismi ve manayı harfi sözkonusu değildir.
-yani mana i harfinin   yerini "b 'ismi' llah"daki ismi almasıdır.
-mevcud  olanlar bismillah ile başlıyor.
(Mevcudatın sende olmasıyla)mevcud  ve mevcudatın arkasında olacağından bismillah 
sende başlıyor.(sen derken burda sen diye kimse yok.hiç ender hiçsin.burda beşeriyet, 
enaniyet vs.yok.)
Mevcudatı mevcud olanlar kazanamaz.
Mevcudatı kazanmanın şartı:
enaniyeti bırakıp, bizzât nefsi hiç olduğunu ve Mûcid-i Hakikî'nin bir âyine-i tecellisi 
bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. 
Sözler - 478
(mühim bir dipnot:Hiç ender hiç olmadan mevcudatı istemek
Kendi enaniyet ve nefsini yüceltmek manasıdır ki bu davaya kalkmaktır ve tam bir 
firavuniyettir.
Bu manalar hangi makamda olduğu iltibas edilmemeli.bu çok yakın gözüken makamlar 
arasında esfel i safilinden alay ı illiyyine kadar azim bu'diyet var olduğu unutulmamalı)
Kendi Mana i isminden tecerrüd etmeden 'bismillah'ı gösteremezsin.bu Mana i harfiyle 
bakmak demek değil.bu manalar çok çok çok arkada.
Bismillah ı 'insan'gösteriyor.
Bu makamda ben 'insan adayının adayıyım (vazifedarlık noktasında tevazu göstermek 
hakikatlere tecavüzdür)
'İnsan' olabilende gösteriliyor.
  20.Bedevi Arab çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın 
Sözler - 6
(Mevcudatın içindeyken böyledir.Bir kabile reisinin ismini alırsın.neden ihtiyaç var?
Şakilerin şerri vs.
Mevcudat senin içindeyken adem âlemleri ve vücud âlemleri zaten sende gösterildiğinden 
Bismillahı almak değil bismillahı göstermek var.
Bütün isimlerin tezahür zemini insandır.
21."Bismillahirrahmanirrahîm"in bir cilvesini şöyle gördüm ki: Kâinat sîmasında, arz 
sîmasında ve insan sîmasında 
Sözler - 8
Kâinat-kur'an-insan-islamiyet aynı olduğu için
Mevcudatın verilmesi insaniyet-i Ekber olan Kainat oluyorsun.
Sen ((insaniyet i Ekber) kainatın misal-i musağğarı değil ;
Hiç Ender hiç olup çekirdeğin çürüdüğü için ağaç oluyorsun.
Sen kâinat olunca kainatla alâkadar bütün isim ve ism i azamlar sen de tezahür ediyor.
22.mevcudatın verilmesi ile sen kainat olduğundan 
Cennet ve cehennem gibi kaynatın içindeki bütün mevcudat bilfiil sende ifade ediliyor.
nasıl ki kainatın içinde cennet ve cehennem var diye Kainat elem ve lezzet almaz bütün 
zıdların arkasında olarak mevcudat sırr ı insana veriliyor.



23.silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslâmın bürhanlarını 
Mektubat - 35
'İnsan eşittir İslamiyet '(insaniyet-i Kübra olan İslamiyet 'sözler)
Olduğundan bürhan 
Mevcudatın sana verilmesi demek insan olmaktır.
Sen burada kendine bürhan ararsın.
İnsan ise bürhanı gösteriyor.
'islamiyet(insaniyet)bürhanları' sırrıyla.
Delil , hüccet,Bürhan vs.sende gösterilmese sen kendine bunlarla varamazdın.
-o bürhaları kendimden kendime göstermek demektir mevcudatın verilmesi.
24.hiç Ender hiç(nefsimin ve enaniyetimin ve vehmi rububiyetimin hiçliğini görmek :la ilahe
Mevcudatı istemek: illallah
(Her şey ondan ona oluyor.)
25.Madem şu mevcudat; hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hâdisat-ı kâinat; doğru söyleyen 
nâtık âyetleri 
Sözler - 80
(Sadık 'kelimat-sözler')
Mevcudat: risale i nura.
Hadisat-ı kainat :(natık ayetleri)
Kur'ana işaret ediyor.
Sırryla bütün mevcudat bende olunca bütün kelimat ben de yazılır.
Bütün ayat bende gösterilir.(âyat-ı tekviniye ve kelamullah)
Zira insan eşittir Kur'an.
İşte nasıl ki 'benden bana ben gitmek için risale i nur diye koştum' sırrınca bende. Bana 
kur'ansız asla gidilemez.
Benden bana gidecek yolu Talim eden yegane kitab-ı mukaddestir.
Burada sen risale i nur okursun.
Arkada risale i nur seni okur.
Beni Okuyan kitab benden gayrı olması mümkün müdür?
Beşeri bütün kitablar ise beni okumaktan acizdirler.
26.Cenab-ı Hakk'ın ilk yarattığı yücelik ve yükseklik ifade eden mevcudata 'Arş' 
denmiştir(kütüb ü sitte 6.cilt 113)
Rahman (olan Allah)arş üzerinde istiva etmiştir (Tâ-ha 5)
Sırrıyla umum mevcudatın sende olmasıyla Rahman  sende istiva ediyor.
27.(arş (Mevcudat) senin olunca)
'bidayette Allah vardı, O'ndan önce başka bir şey yoktu. Onun arşı  suyun üzerinde 
bulunuyordu. Sonra gökleri ve yeri yarattı'
(Kütüb ü sitte 6.cilt 112)
Sırrıyla (Mevcudat yani arş ilk yaratılan olduğundan) Allah'ın senden seni nasıl yarattığını 
seyrediyorsun.(yani yaradılış süreci)
28.arşını su üzerinde yarattı.
(Kütüb ü sitte 6.cilt 112)
(istihraci tefekkür)
Sırrıyla
Arş(mevcudat)
Sana verilince ve su da İslamiyet olduğundan ve insanda İslamiyet olduğundan 
Bu mevcudatı senin (insan)üzerinde yarattı.



Arşı müstakil değil de su üzerinde yaratması 
Fıtratsız hilkat olmaz.
Çünkü hilkat bir şeyin üzerinde halkediyor.
Mesela ben mahkum ama sadece mahluk değilim fıtratımda var.beni bu fıtratta yarattı.
Bir arıyı kendi fıtratında yarattı vs.
29.bütün hakaik-i mevcudat, İsm-i Hakk'ın şuâatı ve esmasının tezahüratı ve sıfâtının 
tecelliyatıdırlar. 
Sözler - 473
Bâb-ı insaniyettir. İsm-i Hakk'ın cilvesidir.
Sözler - 87
Sırlarıyla
Hiç ender hiç olup Mevcudat sana verilince bütün hakaik i mevcudatta cereyan eden ism i 
hakk'ın şuâatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatı insaniyetle  ifade ediliyor.

30.Sen, ona Hâlık ismiyle yanaşmak istersen; senin hâlıkın hususiyetiyle, sonra bütün 
insanların hâlıkı cihetiyle, sonra bütün zîhayatların hâlıkı unvanıyla, sonra bütün mevcudatın 
hâlıkı ismiyle münasebettarlık lâzım gelir. Yoksa zılde kalırsın, yalnız cüz'î bir cilveyi 
bulursun.
Sözler - 198
Umum mevcudatın sende olmasıyla 'hususiyet cihet ve  ünvanlardan geçip '
'Mevcudatın halıkı ismiyle'
Sırrınca bu mevcudatın halıkının ismini mevcudata taşıyorsun.
Mevcudat ile bismillahı gösteriyorsun.
Mevcudat ile  ifade ediyorsun.
31.burada sen mevcudata muhtaç.
Hiç ender hiç iken mevcudatı istiyorsun.
Arkada mevcudat vücud u insaniyeye muhtaç.
Mevcudatı kaldır insan durur.
İnsanı kaldır mevcudatta yok.
32.mevcudat-ı seyyale, şu mahlukat-ı seyyare, Vâcibü'l-Vücud'un envâr-ı icad ve vücudunu 
tazelendirmek için müteharrik âyineler ve değişen mazharlardır.
Mektubat - 290
Umum mevcudat sende olunca sen tagayyür, müteharrik değilsin.
Bütün hareket eden, değişen mütehharrik ayineler sende değişiyor.
-vacibul vücudun envar-ı icadı sende oluyor.
-vacibul vücudun vücudu sende tazeleniyor.
-değişen bu mazharlar sende değişiyor.
33.
Ben kimim?
Yanıt:(  )
Bunun içinde konulabilecek herşey var.bütün mevcudatı alır.fakat içine konulanların hiç biri 
sen değilsin.çünkü senin içinde.
Fakat içi dolu olsa sadece kendini gösterir.
Kendine münhasır kalır.
Eğer herşeyi içine almak istersen 
Hiçbir şey in bir şeyi bile olma.
Hiç ender hiç ol.




