
KESRET DAİRELERİNDE 
VAHDANİYETİ İLAN

Vahdaniyet- Vahidiyet- Vahdet- Ehadiyet- Kesret- Tevhid



Konu Başlıkları 

1- Kesrette vahdaniyeti ilan etmek ne demektir?  

2- Cenab-ı Hak neden kesreti yaratmış ve vahdaniyetini ilan 
etmek istemiştir maksadı nedir? 

3- Enfüste vahdaniyete şehadet nasıl olacak? 

4- Vahdaniyet- Vahidiyet- Ehadiyet- Vahdet kavramları nedir? 
farkları nelerdir? 

5- Peygamberimizin en büyük davası nedir? 

6- Tevhid nedir? Tevhid-i hakiki ile farkı nedir?



Hem bütün âlemlerin Rabbi, kesret tabakatında vahdaniyeti ilân etmek istemesine mukabil, en a'zamî 
bir derecede bütün meratib-i tevhidi ilân eden yine bizzarure o zâttır. Mektubat ( 212 ) 

Bütün Alemlerin 
Rabbi

Kesret 
Tabakatında Vahdaniyetini ilân etmek 

istemesine

en a'zamî bir 
derecede

bütün  
meratib-i 

tevhidi
ilân eden

yine bizzarure O Zâttır.

mukabil

Vücud Adem 

Vahdaniyet Kesret 

(Görmek)

(Göstermek)

zıdlarla görmek ve 
göstermek mümkün.

Vahdaniyet aslen gayre yer bırakmayan teklik



Bir rububiyet-i âmmenin 
saltanat-ı külliyesi

kesret ve cüz'iyat 
tabakatında

Vahdaniyetini Zülcenaheyn bir 
mebus vasıtasıyla

Kesret Tabakatı

kurbiyet ve risalet 
cihetiyle

Dergâh-ı İlahi

ubudiyet-i külliye 
cihetiyle 

Yani O Zât 

Hem hiç mümkün olur mu ki; bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz'iyat 
tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini, zülcenaheyn bir meb'us vasıtasıyla ilânını istemesin! Yani 
o zât, ubudiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve 
risalet cihetiyle dergâh-ı İlahînin kesret tabakatına memurudur. Sözler ( 61 )

Samedaniyetini
ilânını istemesin!

elçisi memuru



İnsan, hilafet ve emanetle mükerrem olsun, rububiyetin külliyat-ı şuununa şahid olarak kesret 
dairelerinde, vahdaniyet-i İlahiyenin dellâllığını ilân etmekle… Sözler (78)

Rububiyetin 
Külliyat-ı 
Şuununa

şahid 
olarak

kesret 
dairelerinde

Vahdaniyet-i 
İlahiyenin

ilan 
etmekle

dellallığınıİnsan

Şu kâinat denilen âlem-i ekber ve insan denilen onun misal-i musaggarı olan âlem-i asgar, kudret ve 
kader kalemiyle yazılan âfâkî ve enfüsî vahdaniyet delailini gösteriyorlar. Mektubat ( 232 ) 

Kainat Alem-i ekber 

İnsan Alem-i asgar 

Kudret 

Kader 
kalemiyle yazılan

Âfâkî 

Enfüsî 
vahdaniyet delailini 
gösteriyorlar

Biz insan olarak vahdaniyet-i ilahiyenin dellalıyız yani olmalıyız.



O Sultan-ı Ezel ve Ebed, kâinatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilânına ve vahdaniyetinin 
izharına karşı; tevhid ve tasdik edip َسِمْعنَا َو اَطَْعنَا diyerek itaat ve inkıyad ile mukabele ettiler. Sözler ( 125 )

O Sultan-ı
Ezel ve
Ebed rububiyetinin 

saltanatını

vahdaniyetinin izharına
ilanına

tevhid ve
tasdik

 َسِمْعنَا
اَطَْعنَا  ve itaat

inkıyad ile mukabele 
ettiler

Madem dünya hayatı ve cismanî yaşayış ve hayvanî hayat böyledir; hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, 
kalb ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir 
âlem-i nur bulursun. İşte o âlemin anahtarı, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden "Lâ İlahe 
İllallah" kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Lem'alar ( 137 ) 

O âlemin anahtarı;

Marifetullah
Vahdaniyet sırlarını ifade eden

Lâ İlahe
İllallah kalbi söylettirmek

ruhu işlettirmek



(Hikmet-i Mirac nedir?)  
Şu kâinatın hâlıkı, şu kesret tabakatında nur-u vahdetini ve tecelli-i ehadiyetini göstermek için, 
kesret tabakatının müntehasından tâ mebde'-i vahdete bir hayt-ı ittisal suretinde bir Mi'rac ile bir 
ferd-i mümtazı, bütün mahlukat hesabına, kendine muhatab ittihaz ederek, bütün zîşuur namına, 
makasıd-ı İlahiyesini ona anlatmak ve onunla bildirmek ve onun nazarı ile, âyine-i mahlukatında cemal-
i san'atını, kemal-i rububiyetini müşahede etmek ve ettirmektir. Sözler ( 572 ) 

Şu kâinatın hâlıkı şu kesret tabakatında nur-u vahdetini
tecelli-i ehadiyetini

göstermek için;

Kesret tabakatının 
müntehasından

tâ mebde'-i 
vahdete

bir hayt-ı ittisal 
suretinde bir Mi'rac ile,

Bir ferd-i mümtazı bütün mahlukat hesabına kendine muhatab ittihaz ederek,
bütün zîşuur namına makasıd-ı İlahiyesini ona anlatmak 

onunla bildirmek ve

O’nun nazarı ile âyine-i mahlukatında cemal-i san'atını,
kemal-i rububiyetini

müşahede etmek 
ve ettirmektir.



Senin hayatının gayelerinin icmali dokuz emirdir: 
Sekizincisi: Şu âlemdeki mevcudatın herbiri kendine mahsus bir dil ile Hâlıkının vahdaniyetine ve 
Sâni'inin rububiyetine dair manevî sözlerini fehmetmektir. Sözler ( 128 ) 

Bu zâtın bütün hayatında bütün davaları, vahdaniyetten sonra haşirde temerküz ediyor.  Şualar ( 184 ) 

Şu zât; bütün kuvvetiyle, bütün hayatında mükerreren ve mütemadiyen ُّٰاهلل ِاالَّ  ِالــــــــــــــــــَه  الَ  ـــــــــــــــــُه  اَنّـَ لَــــْم  فَــــــــــــــــــاعْــــــــــــــــــ  der, 
vahdaniyeti ilân eder. Mektubat ( 195 ) 

Şu âlemdeki 
mevcudatın herbiri

kendine mahsus 
bir dil ile

Hâlıkının vahdaniyetine
Sâni'inin rububiyetine

dair manevî sözlerini 
fehmetmektir.

Şu zât
bütün kuvvetiyle

bütün hayatında

mükerreren ve

mütemadiyen
der فَاْعَلْم اَنَُّه الَ ِالَه ِاالَّ اهللُّٰ  vahdaniyeti ilân 

eder



İşte yolcumuz bu dört hakikatı müşahede etmekle, vahdaniyet-i İlahiyeyi şuhud derecesinde bildi, 
imanı parladı. Bütün kuvvetiyle "Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh" dedi.  Şualar ( 153 ) 

Uluhiyet-i Mutlaka

Rububiyet-i Mutlaka

Kemalat

Hakimiyet

bu dört hakikatı 
müşahede etmekle

Vahdaniyet-i 
İlahiyeyi 

şuhud 
derecesinde 

bildi

imanı 
parladı

Elbette iman-ı billahtaki mevcudiyet ve vahdaniyet-i İlahiyeye dair gayet kat'î ve kuvvetli derslere pek 
ziyade ihtiyaçları var." diye tesbihatta kalbe geldi.  Şualar ( 598 ) 

İman-ı Billahtaki
Mevcudiyet

Vahdaniyet-i İlahiye



Biri; icmalî, âmiyanedir ki: "Bu kadar azîm mal, ondan başka kimsenin haddi değil ki sahib olabilsin." 
Fakat böyle âmi bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahib çıkabilir. 
İkinci çeşit odur ki; her denk üzerinde yazıyı okur, her bir top üstünde turrayı tanır, herbir ilân üstünde 
mührünü bilir bir surette "Herşey o zâtındır" der. İşte şu halde herbir şey o zâtı manen gösterir. 

 Aynen öyle de: Tevhid dahi iki çeşittir: 

  Biri: Tevhid-i âmi ve zahirîdir ki, "Cenab-ı Hak birdir, şeriki naziri yoktur, bu kâinat onundur." 

  İkincisi: Tevhid-i hakikîdir ki, herşey üstünde sikke-i kudretini ve hâtem-i rububiyetini ve nakş-ı 
kalemini görmekle doğrudan doğruya herşeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp onun birliğine ve 
her şey onun dest-i kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vechile, 
hiçbir şeriki ve muini olmadığına, şuhuda yakın bir yakîn ile tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi 
huzur-u daimî elde etmektir. Biz dahi şu Söz'de, o hâlis ve âlî tevhid-i hakikîyi gösterecek şuaları 
zikredeceğiz. Sözler ( 293 ) 



Herşey üstünde

sikke-i kudretini

hâtem-i rububiyetini

nakş-ı kalemini

Herşeyden    onun nuruna karşı    bir pencere açıp

onun birliğine

her şey onun dest-i kudretinden çıktığına

uluhiyetinde

rububiyetinde

mülkünde

hiçbir vechile, hiçbir

görmekle

şeriki ve
muini

olmadığına

şuhuda yakın bir yakîn ile tasdik edip iman getirmektir ve

bir nevi huzur-u daimî elde etmektir. 

Tevhid-i Hakiki

(Sikke)

(Hatem)

(Mühür)

(Turra)

(Ehadiyet)

(Vahdaniyet)



Aradığımız hakikî tevhid, yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki ilm-i Mantık'ta tasavvura 
mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymettar ve bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. 

Ve tevhid-i hakikî öyle bir hüküm ve tasdik ve iz'an ve kabuldür ki; her bir şeyle Rabbini bulabilir ve her 
şeyde Hâlıkına giden bir yolu görür ve hiç bir şey huzuruna mani olmaz. Yoksa Rabbini bulmak için her 
vakit kâinat perdesini yırtmak, açmak lâzımgelir. Şualar ( 154 ) 

Hakikî tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir

bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. 

Tevhid-i hakikî öyle bir hüküm ve

iz’an ve
tasdik ve

kabuldür ki

Her bir şeyle Rabbini bulabilir
Her şeyde Hâlıkına giden bir yolu görür
Hiç bir şey huzuruna mani olmaz.



Bu Sekizinci Hüccet-i İmaniye; vücub-u vücuda ve vahdaniyete delalet ettiği gibi, hem delail-i 
kat'iyye ile rububiyetin ihatasına ve kudretinin azametine delalet eder. Hem hâkimiyetinin ihatasına ve 
rahmetinin şümulüne dahi delalet ve isbat eder. Hem kâinatın bütün eczasına hikmetinin ihatasını ve 
ilminin şümulünü isbat eder. Şualar ( 42 ) 

Bu Risale-i Münacat, hem vücub-u vücud, hem vahdet, hem ehadiyet, hem haşmet-i rububiyet, 
hem azamet-i kudret, hem vüs'at-i rahmet, hem umumiyet-i hâkimiyet, hem ihata-i ilim, hem şümul-ü 
hikmet gibi en mühim esasat-ı imaniyeyi hârika bir îcaz içinde fevkalâde bir kat'iyyet ve hâlisiyet ve 
yakîniyet ile isbat eder. Şualar ( 43 ) 

vücub-u vücuda

vahdaniyete

rububiyetin ihatasına

kudretinin azametine

hâkimiyetinin ihatasına

rahmetinin şümulüne

hikmetinin ihatasını

ilminin şümulünü

Bu Sekizinci Hüccet-i İmaniye Bu Risale-i Münacat

vücub-u vücud

vahdet, ehadiyet

haşmet-i rububiyet

azamet-i kudret

vüs'at-i rahmet

umumiyet-i hâkimiyet

ihata-i ilim

şümul-ü hikmet 

Ş:42 Ş:43



Herbir zîhayat kendisi dahi birer sikke-i tevhid, birer hâtem-i vahdet, birer mühr-ü ehadiyet, birer 
turra-i samediyettirler. Şualar ( 32 ) 

Her zîhayatın evveli, âhiri, zahiri, bâtını birer sikke-i tevhid, birer hâtem-i vahdet, birer mühr-ü 
ehadiyet, birer turra-i vahdaniyet taşıyor. Şualar ( 34 ) 

Herbir zîhayat

sikke-i tevhid

hâtem-i vahdet

mühr-ü ehadiyet

turra-i samediyet

Herbir zîhayat

sikke-i tevhid

hâtem-i vahdet

mühr-ü ehadiyet

turra-i vahdaniyet

Evveli

Âhiri

Zahiri

Bâtını

Şualar ( 34 )Şualar ( 32 )

Tevhid

Vahdet
Ehadiyet

Vahdaniyet

Evveli

Âhiri
Zahiri

Bâtını



Sureti

Kanuniyeti

Hakikatı

Mahiyeti

Cenab-ı Hakkın birliği, tekliği

Kesrette vahdet

Tevhid

Vahidiyet, Ehadiyet

Vahdaniyet

O’nun birliği kesrette vahdet şeklinde gözükür. Vahdaniyet 
kesrette en mükemmel şekilde görünür.  Sıralarsak kesrette önce 
vahdet, sonra vahidiyet ve ehadiyet sonra da vahdaniyet gözükür 
ki en kesif en mükemmel ayna olur.

Kesreti kesret yada vahdet olarak insan gördüğü için tevhid 
kanuniyettir.

Hakikat noktasında yalnız O vardır ama farklı esmalar 
seviyesinde vahidiyet ve ehadiyet tecellileri ile görünür. Bu 
gözükmeler hep birliğini daha zengin bir surette gösterir.

Mahiyet noktasında bakıldığında Ondan başka hakiki vücud 
sahibi yoktur. Yalnız O vardır. Gayrın vücudunu kabul etmeyen 
vahdaniyet sıfatına haizdir.

İfratı Panteizm yada maddiyunluk

Tefriti Vahdet-ül Vücud

Vasatı Esmanın cilve cemal nakış sanatı

Kesrete bakışın



Yani, kâinatın heyet-i mecmuasında tezahür eden haşmet-i rububiyet, vahdaniyet-i İlahiyeyi isbat edip 
gösterdiği gibi; zîhayatların cüz'iyatlarına mukannen erzaklarını veren nimet-i Rabbaniye dahi, 
ehadiyet-i İlahiyeyi isbat edip gösterir. Vâhidiyet ise, bütün o mevcudat birinindir ve birine bakar ve 
birinin icadıdır demektir. Ehadiyet ise; herbir şeyde, Hâlık-ı Külli Şey'in ekser esması tecelli ediyor 
demektir. Meselâ Güneş'in ziyası, bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle, vâhidiyet misalini 
gösterir. Ve herbir şeffaf cüz'de ve su katrelerinde, Güneş'in ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi 
ve bir nevi gölgesi bulunması, ehadiyet misalini gösterir. Ve herbir şeyde hususan zîhayatta ve bilhâssa 
herbir insanda; o Sâni'in ekser esması onda tecelli ettiği cihetle, ehadiyeti gösterir. Mektubat ( 234 - 235 ) 

Vâhidiyet ise bütün o mevcudat; birinindir
birine bakar
birinin icadıdır

demektir

Ehadiyet ise herbir şeyde Hâlık-ı Külli Şey'in ekser esması tecelli ediyor
demektir

Güneş'in ziyası bütün zeminin yüzünü 
ihata ettiği haysiyetiyle

vâhidiyet misalini gösterir

Herbir şeffaf cüz'de 
ve su katrelerinde Güneş'in ziyası

harareti
ziyasındaki yedi rengi
bir nevi gölgesi

bulunması

ehadiyet misalini 
gösterir



Güneş

Mevcudat

Güneş'in ziyası

bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle

vâhidiyet misalini gösterir

Herbir şeffaf cüz'de 
ve su katrelerinde

Güneş'in ziyası
harareti
ziyasındaki yedi rengi
bir nevi gölgesi

bulunması

ehadiyet misalini gösterir

Vahdaniyet 

timsali
aksi
zatının sureti
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Cenab-ı Hakk'ın masivaya mukabil değil, belki iki nevi tecelliyat ve sıfâtı var. 
Biri: Vâhidiyet sırrıyla ve vesait ve esbab perdesi altında ve bir kanun-u umumî suretinde tasarrufatıdır. 
İkincisi: Ehadiyet sırrıyla; perdesiz, doğrudan doğruya, hususî bir teveccüh ile tasarruftur. Sözler (618) 

Cenab-ı Hakk'ın iki nevi tecelliyat ve sıfâtı var:

Vâhidiyet sırrıyla vesait ve esbab perdesi altında
bir kanun-u umumî suretinde

Ehadiyet sırrıyla perdesiz, doğrudan doğruya
hususî bir teveccüh ile 

tasarrufatıdır

tasarruftur

Bazan iki kelimede meselâ رَبُّ الْـــــَعامَلِـــــنَي ve ــــَك ــــَك ,de َربّـُ  .ile vâhidiyeti bildirir رَبُّ الْـــــَعامَلِـــــنَي tabiriyle ehadiyeti ve َربّـُ
Ehadiyet içinde vâhidiyeti ifade eder.  Sözler ( 456 ) 

رَبُّ اْلَعامَلنَِي 

َربَُّك 

Vâhidiyeti

Ehadiyeti



İşte celal ve haşmet noktasında vâhidiyet göründüğü gibi, cemal ve rahmet noktasında dahi nimet ve 
ihsan, ehadiyet-i İlahiyeyi ilân eder. Çünki zîhayatta ve bilhâssa insanda, o derece san'at-ı câmia 
içinde; hadsiz enva'-ı nimeti anlayacak, kabul edecek, isteyecek cihazat ve âletler vardır ki; bütün 
kâinatta tecelli eden bütün esmasının cilvesine mazhardır. Âdeta bir nokta-i mihrakıye hükmünde, 
bütün esma-i hüsnayı birden mahiyetinin âyinesiyle gösterir ve onunla ehadiyet-i İlahiyeyi ilân eder. 
Mektubat ( 235 ) 

Vâhidiyet 
Celal

Haşmet
Ehadiyet 

Cemal

Rahmet

Cemal ile Ehadiyet ُكلِّىٌّ ذُو ُجزِْئيَّاٍت şümulüne dâhildir. Celal ve Vâhidiyet ُكلٌّ ذُو اَْجزَاٍء ünvanına dâhildir. 
Mesnevi-i Nuriye ( 214 ) 

Kesretin mebdei vahdettir, müntehası da vahdettir. Bu bir düstur-u fıtrattır. Sünuhat-Tuluat-İşarat ( 10 - 11 ) 

Cemal ile Ehadiyet

Celal ve Vâhidiyet

Küllî-Cüz’î

Küll-Cüz

Kemal ve Vahdaniyet Küll-Cüz ayrımı yok

KesretVahdettir
mebdei

Vahdettir
müntehası



  İKİNCİ SIR: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vâhidiyet içinde 
ukûlü boğmamak için, daima o vâhidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor.  

Yani, meselâ: Nasılki Güneş, ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu-i ziyasındaki Güneşin zâtını 
mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lâzım olduğundan; Güneşin zâtını 
unutturmamak için, herbir parlak şeyde Güneşin zâtını aksi vasıtasıyla gösteriyor ve her parlak şey, kendi 
kabiliyetince Güneşin cilve-i zâtîsiyle beraber ziyası, harareti gibi hâssalarını gösteriyor ve her parlak şey 
Güneşi bütün sıfâtıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi; Güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a 
gibi keyfiyatlarının her birisi dahi, umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor.  

Öyle de: لَـى َــــــــــــــــــثَـُل ااْلَعْــــــــــــــــــ  temsilde hata olmasın- ehadiyet ve samediyet-i İlahiye, herbir şeyde, hususan- َو هللِِّٰ امْل
zîhayatta, hususan insanın mahiyet âyinesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi; vahdet ve 
vâhidiyet cihetiyle dahi, mevcudat ile alâkadar herbir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor.  

İşte vâhidiyet içinde ukûlü boğmamak ve kalbler Zât-ı Akdes'i unutmamak için, daima vâhidiyetteki 
Sikke-i Ehadiyet i n a z a r a v e r i y o r k i , o s i k k e n i n ü ç m ü h i m u k d e s i n i i r a e e d e n 
“Bismillahirrahmanirrahîm"dir. Sözler ( 9 ) 

Bismillah Vahdaniyet
Rahman Vahidiyet

EhadiyetRahim

Bismillah Zat-ı Akdes
Rahman Vahidiyet

EhadiyetRahim
Vahdaniyet&



DÖRDÜNCÜ SIR: Hadsiz kesret içinde vâhidiyet tecellisi, hitab-ı ــاَك نَـــْعبُُد  .demekle herkese kâfi gelmiyor. Fikir dağılıyor ِايّـَ
Mecmuundaki vahdet arkasında Zât-ı Ehadiyeti mülahaza edip تَِعنُي ــــــــــاَك نَسْـــــــــــ ــــــــــاَك نَـــــــــــْعبُُد َو ِايّـَ  demeğe küre-i arz vüs'atinde bir ِايّـَ
kalb bulunmak lâzım geliyor. Ve bu sırra binaen cüz'iyatta zahir bir surette sikke-i ehadiyeti gösterdiği gibi, herbir 
nevide sikke-i ehadiyeti göstermek ve Zât-ı Ehad'i mülahaza ettirmek için hâtem-i rahmaniyet içinde bir sikke-i 
ehadiyeti gösteriyor; tâ külfetsiz herkes her mertebede تَِعنُي ـــــاَك نَسْــــــ ـــــاَك نَــــــْعبُُد َو ِايّـَ  deyip doğrudan doğruya Zât-ı Akdes'e hitab ِايّـَ
ederek müteveccih olsun. 

İşte Kur'an-ı Hakîm, bu sırr-ı azîmi ifade içindir ki, kâinatın daire-i a'zamından meselâ semavat ve arzın hilkatinden 
bahsettiği vakit, birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüz'îden bahseder; tâ ki, zahir bir surette hâtem-i 
ehadiyeti göstersin. Meselâ: Hilkat-ı semavat ve arzdan bahsi içinde hilkat-i insandan ve insanın sesinden ve 
sîmasındaki dekaik-ı nimet ve hikmetten bahis açar; tâ ki, fikir dağılmasın, kalb boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan 
doğruya bulsun. Meselâ: ِتالَُف اَلْـــــــــِسنَِتُكْم َو اَلْـــــــــَوانِـــــــــُكْم ٰمَواِت َوااْلَرِْض َواخْـــــــــ ْلُق الـــــــــسَّ ِه خَـــــــــ ْن آيَـــــــــاتِـــــــــ  âyeti mezkûr hakikatı mu'cizane bir surette َومِـــــــــ
gösteriyor. 

Evet hadsiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette vahdet sikkeleri, mütedâhil daireler gibi en büyüğünden, en küçük 
sikkeye kadar enva'ı ve mertebeleri vardır. Fakat o vahdet ne kadar olsa yine kesret içinde bir vahdettir. Hakikî hitabı 
tam temin edemiyor. Onun için, vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lâzımdır. Tâ ki, kesreti hatıra getirmesin. 
Doğrudan doğruya Zât-ı Akdes'e karşı kalbe yol açsın. Hem sikke-i ehadiyete nazarları çevirmek ve kalbleri celbetmek 
için o sikke-i ehadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halâvet ve gayet 
sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahîmiyet hâtemini koymuştur. Evet o rahmetin 
kuvvetidir ki, zîşuurun nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine îsal eder ve Zât-ı Ehadiyeyi mülahaza 
ettirir ve ondan تَِعنُي ــاَك نَسْـــ ــاَك نَـــْعبُُد َو ِايّـَ  deki hakikî hitaba mazhar eder. İşte "Bismillahirrahmanirrahîm" Fatiha'nın fihristesi ِايّـَ
ve Kur'anın mücmel bir hülâsası olduğu cihetle bu mezkûr sırr-ı azîmin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan, 
rahmetin tabakatında gezebilir. Ve bu tercümanı konuşturan, esrar-ı rahmeti öğrenir ve envâr-ı rahîmiyeti ve şefkati 
görür. Sözler ( 12 - 13 ) 



İşte böyle dünyayı ve âhireti ve herşeyi kaplamış bir rahmet, elbette o rahmet, vâhidiyet içinde bir 
ehadiyetin cilvesidir. 

 Yani nasılki güneşin ziyası, mukabilindeki umum eşyayı ihata etmesi ile vâhidiyete bir misal olduğu 
gibi, parlak ve şeffaf her bir şey dahi kabiliyetine göre güneşin hem ziyasını, hem hararetini hem ziyasındaki 
yedi rengini, hem aks-i misalini almakla ehadiyete bir misal olduğundan; elbette o ihatalı ziyayı gören 
adam, arzın güneşi vâhiddir, bir tektir diye hükmeder. Ve her parlak şeyde hattâ katrelerde güneşin ışıklı, 
hararetli aksini müşahede eden o adam, güneşin ehadiyetini, yani bizzât güneşi sıfatları ile her şeyin 
yanındadır ve her şeyin âyine-i kalbindedir diyebilir. Aynen öyle de: Rahman-ı Zülcemal'in geniş rahmeti 
dahi ziya gibi umum eşyayı ihatası o Rahman'ın vâhidiyetini ve hiç bir cihette şeriki bulunmadığını 
gösterdiği gibi, her şeyde hususan her bir zîhayatta ve bilhâssa insanda o cem'iyetli rahmetin perdesi altında 
o Rahman'ın ekser isimlerinin ışıkları ve bir nevi cilve-i zâtiyesi bulunarak, her ferde bütün kâinata 
baktıracak ve münasebetdarlık verecek bir cem'iyet-i hayatiye vermesi dahi o Rahman'ın ehadiyetini ve 
herşeyin yanında hazır ve herşeyin herşeyini yapan (O) olduğunu isbat eder. 

 Evet nasılki o Rahman, o rahmetin vâhidiyetiyle ve ihatasıyla, kâinatın mecmuunda ve zeminin 
yüzünde celalinin haşmetini gösteriyor. Öyle de, ehadiyetin cilvesiyle herbir zîhayatta, hususan insanda 
bütün nimetlerin nümunelerini o ferdde toplayıp, o zîhayatın âlât u cihazatına geçirip tanzim ederek, 
mecmu-u kâinatı (parçalanmadan) o tek ferde, bir cihette aynı hanesi gibi verdirmesiyle dahi, cemalinin 
hususî şefkatini ilân eder ve insanda enva'-ı ihsanatının temerküzünü bildirir. Şualar ( 169 - 170 ) 



Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermest-i câm-ı aşk olan Mevlâna Câmî, kesretten vahdete yüzleri 
çevirmek için, bak ne güzel söylemiş: 
 1 - Yani: Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. 
 2 - Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. 
 3 - Biri taleb et, başkalar lâyık değiller. 
 4 - Biri gör, başkalar her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde saklanıyorlar. 
 5 - Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faidesizdir. 
 6 - Biri söyle, ona aid olmayan sözler malayani sayılabilir. 

 نََعْم َصَدْقَت اَْى َجاِمى ٭ ُهَو امْلَطُْلوُب ٭ ُهَو امْلَْحبُوُب ٭ ُهَو امْلَْقُصوُد ٭ ُهَو امْلَْعبُوُد

 Evet Câmî pek doğru söyledin. Hakikî mahbub, hakikî matlub, hakikî maksud, hakikî mabud; 
yalnız odur. 

 ِكه الَ ِالَه ِاالَّ ُهو بَرَابَْر ِميزَنَْد َعاَلْم

 Çünki bu âlem bütün mevcudatıyla muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı nağamatıyla zikr-i İlahînin halka-i 
kübrasında beraber "Lâ ilahe illa Hu" der, vahdaniyete şehadet eder. لِــنَي بُّ اآْلفِــــــــــــــــــ  in açtığı yaraya الَ اُحِــــــــــــــــــ
merhem sürüyor ve alâkayı kestiği mecazî mahbublara bedel, bir Mahbub-u Lâyezalî'yi gösteriyor. 
Sözler ( 217 - 218 ) 



َدهُ  ,manen der: "Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme َوحْـ
onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünki 
Sultan-ı Kâinat birdir, herşey'in anahtarı onun yanında, her şey'in dizgini onun elindedir; herşey onun 
emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun." 
Mektubat ( 224 ) 

Başka şeylere müracaat edip yorulma

onlara tezellül edip minnet çekme

onlara temelluk edip boyun eğme

onların arkasına düşüp zahmet çekme

onlardan korkup titreme

Allah birdir Sultan-ı Kâinat birdir

herşey'in anahtarı onun yanında

her şey'in dizgini onun elindedir

herşey onun emriyle halledilir.

Onu bulsan, her matlubunu buldun

hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun


