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Onaltıncı Söz  

 ِبْسِم الل ِٰه الرَّْحمِٰن الرَِّحيِم
ِانََّما َاْمُرُه ِاَذا َاَراَد َشْيًئا 
َاْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن 
٭ َفُسْبَحاَن الَِّذى ِبَيِدِه 
َمَلُكوُت ُكِلِّ َشْيءٍ َوِاَلْيِه 

 ُتْرَجُعوَن
(İtminan-ı nefsime 

medar olacak, 

 zulmeti dağıtacak 

 şu âyetin nurundan dört  

şuaı göstermekle, 

 kör nefsime bir basiret 

 vermek için yazılmıştır.) 

BİRİNCİ ŞUA:  

Ey nefs-i nâdan! Diyorsun ki: 

"Ehadiyet-i Zât-ı İlahiye ile 

külliyet-i ef'ali ve 

vahdet-i şahsiyesiyle 

muinsiz umumiyet-i rububiyeti ve 

ferdaniyeti ile 

şeriksiz  şümul-ü tasarrufatı ve 

mekândan münezzehiyetiyle 

her  yerde  hazır bulunması ve 

nihayetsiz ulviyetiyle 

herşeye yakın olması ve 

birliği ile 

 her işi bizzât elinde tutması; 

 hakaik-i Kur'aniyedendir. 

 Kur'an ise hakîmdir. 

 Hakîm ise,  

akıl kabul etmeyen şeyleri akla 

tahmil etmez.  

Akıl ise, zahirî bir  

münafatı görüyor. 

 Aklı teslime sevkedecek  

bir izah isterim." 

Elcevab: 

 Madem öyledir,  

itminan için istersen, biz de  

  Kur'an'ın  feyzine    

istinaden diyoruz: 

   İsm-i Nur, 

 çok müşkilâtımızı halletmiş;  

inşâallah bunu da halleder. 

 Akla vâzıh, 

  kalbe nuranî 

 olacak temsil yolunu ihtiyar ile 

 İmam-ı Rabbanî (R.A.) gibi deriz: 

َنه َشَبْم َنه َشْب َپَرْسَتْم 
َمْن ٭ ُغاَلِم َشْمَسْم َاْز 

  َشْمْس ِمى ُگوَيْم َخَبْر
 

Temsil, i'caz-ı Kur'an'ın en parlak 

bir âyinesi olduğundan, 
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biz dahi bir temsil ile şu sırra 

bakacağız. 

Şöyle ki: 

Bir tek  zât, muhtelif  meraya 

vasıtasıyla külliyet kesbeder. 

   Cüz'î-yi hakikî iken, 

 umumî şuunata mâlik 

 bir küllî hükmüne geçer. 

 Meselâ: 

 Şems  bir  cüz'î-yi  

müşahhas iken,  

eşya-yı şeffafe vasıtasıyla 

 öyle bir küllî hükmüne geçer ki, 

 rûy-i zemini timsalleriyle, 

 akisleriyle dolduruyor.  

Hattâ  

katarat ve 

 parlak zerrat adedince  

cilveleri bulunuyor. 

 Güneşin harareti ve  

              ziyası ve 

 ziyanın içinde olan yedi renkli  

elvan-ı seb'ası,  

herbirisi mukabilindeki 

 eşyaya muhit, 

       âmm ve 

  şamil 

 oldukları halde; 

 herbir şeffaf şey dahi 

 güneşin timsaliyle 

              beraber harareti, 

               hem ziyayı, 

      hem elvan-ı seb'ayı 

 göz bebeğinde saklıyor. 

Ve safi kalbini ona bir taht 

yapıyor. 

 Demek Şems, 

 vâhidiyet haysiyetiyle 

 ona mukabil    

umum  eşyaya  muhit  

 olduğu  gibi, 

 ehadiyet cihetiyle herbir şeyde 

 Güneş çok vasıflarıyla 

 beraber  

bir nevi 

 cilve-i zâtıyla bulunur. 

 Madem temsilden 

 Temessül     bahsine   geçtik.  

Temessülün çok enva'ından 

 Şu  mes'eleye medar olacak  

üç  nev'ine  işaret    ederiz: 

Birincisi:  

  Kesif, maddî şeylerin akisleridir. 

               O akisler hem gayrdır, 

                                      ayn değil. 

 Hem mevattır, ölüdür. 

 Hüviyet-i suriyesinden başka  

hiçbir hasiyete mâlik değil. 

 Meselâ 

 sen âyineler mahzenine girsen, 

 bir Said binler Said olur. 

 Fakat zîhayat yalnız sensin, 

 ötekiler ölüdürler. 

 Hayat hâssaları onlarda yoktur. 

İkincisi:  

 Maddî nuraninin akisleridir. 

 Şu akis ayn değil, 

            fakat gayr da değil.  

Mahiyeti tutmuyor, 

 fakat o nuraninin ekser 

 hasiyetlerine  mâliktir.  
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Onun gibi hayy sayılıyor. 

 Meselâ: 

 Şems dünyaya girdi. 

 Herbir  âyinede  aksini  gösterdi. 

 O akislerin herbirinde,  

Güneş'in hâssaları hükmünde 

olan 

     ziya ve  

ziyadaki elvan-ı seb'a 

 bulunuyor. 

 Eğer faraza Güneş zîşuur  

olsa idi, 

             harareti ayn-ı kudreti, 

                   ziyası ayn-ı ilmi, 

 elvan-ı seb'ası sıfât-ı seb'ası 

olsa idi; 

 o vakit o tek ve yekta bir güneş, 

 bir anda herbir âyinede bulunur,  

herbirisini kendine bir arş ve 

 bir çeşit   telefon yapabilirdi. 

 Birbirine  mani olmazdı. 

 Herbirimizle âyinemiz vasıtasıyla 

görüşebilirdi. 

         Biz ondan uzak iken, o bize 

Bizden daha yakın olurdu. 

 

Üçüncüsü:  

 Nurani ruhların aksidir.  

Şu  akis, 

 hem hayydır 

 hem ayndır. 

 Fakat âyinelerin kabiliyeti 

nisbetinde tezahür ettiğinden, 

 o ruhun mahiyet-i nefs-ül 

emriyesini tamamen tutmuyor. 

 Meselâ:  

Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, 

 Dıhye  suretinde  

   huzur-u Nebevîde 

 bulunduğu bir anda, 

 huzur-u İlahîde  

 haşmetli kanatlarıyla 

 Arş-ı A'zam'ın önünde 

 secdeye gider. 

  Hem o anda 

                     Hesabsız  

 yerlerde  bulunur, 

evamir-i İlahiyeyi tebliğ ederdi. 

       Bir iş bir işe  mani olmazdı. 

 İşte şu sırdandır ki; 

 Mahiyeti nur ve 

 hüviyeti nuraniye olan 

 Hazret-i Peygamber 

 Aleyhissalâtü Vesselâm, 

 dünyada bütün ümmetinin 

salavatlarını birden işitir ve 

 kıyamette  bütün  asfiya ile  

bir  anda  görüşür. 

 Birbirisine mani olmaz. 

 Hattâ  

 evliyadan, ziyade nuraniyet 

kesbeden ve ebdal denilen bir 

kısmı, bir anda birçok yerlerde 

 Müşahede  ediliyormuş. 

 Aynı zât, ayrı ayrı 

 çok işleri görüyormuş.  

Evet nasıl cismaniyata  

cam ve 

 su gibi 

 şeyler âyine olur. 

 Öyle de, ruhaniyata dahi 
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  hava ve 

 esir ve 

 âlem-i misalin bazı mevcudatı 

 âyine hükmünde ve 

 berk ve 

               hayal sür'atinde 

 bir vasıta-i seyr ü seyahat 

suretine geçerler ve 

 o ruhanîler hayal sür'atiyle  

          o meraya-yı nazifede, 

      o menazil-i latifede  

gezerler. 

 Bir anda binler yerlere girerler. 

Madem Güneş gibi âciz ve 

 Müsahhar  mahluklar ve 

 ruhanî gibi madde ile 

 mukayyed nim-nurani 

masnu'lar, 

 nuraniyet  sırrıyla bir yerde iken 

 pek çok  yerlerde bulunabilirler. 

 Mukayyed  bir  cüz'î iken, 

mutlak bir küllî hükmünü alırlar. 

 Bir anda cüz'î bir ihtiyar ile 

 pek çok işleri yapabilirler. 

 Acaba, 

 maddeden  mücerred ve 

                 muallâ ve 

                tahdid-i kayd ve 

zulmet-i kesafetten 

                     münezzeh ve 

                            müberra ve 

 şu umum envâr ve 

 bütün nuraniyat onun 

 envâr-ı kudsiye-i esmasının 

 bir kesif zılali ve 

 umum vücud ve  

   bütün hayat ve 

                         âlem-i ervah ve 

 âlem-i misal nim-şeffaf  

                   bir âyine-i cemali ve 

  sıfâtı muhita ve 

 şuunatı külliye olan 

 bir Zât-ı Akdes'in 

    irade-i  külliye ve 

    kudret-i  mutlaka ve  

   i lm-i  muhitle 

               tecelli-i  sıfâtı ve 

            cilve-i  ef'ali içindeki 

 teveccüh-ü ehadiyetinden  

hangi şey saklanabilir,  

hangi iş ağır gelebilir,  

hangi şey gizlenebilir, 

      hangi ferd uzak kalabilir, 

  hangi şahsiyet külliyet 

kesbetmeden 

 ona yanaşabilir? 

Evet nasıl Güneş   

kayıdsız  nuru, 

 Maddesiz  aksi  

 vasıtasıyla  sana,  

senin göz bebeğinden 

daha yakın 

 olduğu halde; 

 sen mukayyed olduğun 

 için ondan 

 gayet uzaksın.  

Ona yanaşmak için, 

 çok  kayıdlardan  tecerrüd  

etmek, 

 çok  meratib-i  külliyeden 

geçmek 

 lâzım gelir. 
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Âdeta manen yer kadar 

                   büyüyüp, 

Kamer kadar yükselip,… 

 sonra doğrudan doğruya 

Güneşin 

 mertebe-i   asliyesine   bir  

derece yanaşabilir ve 

 perdesiz görüşebilirsin. 

 Öyle de: 

    Celil-i  Zülcemal, 

 Cemil-i  Zülkemal 

           sana gayet yakındır, 

 sen ondan gayet uzaksın. 

 Kalbin kuvveti, 

              aklın ulviyeti varsa; 

 temsildeki noktaları, 

hakikata tatbike çalış 
16. söz 1. şua(193) 

 

Dördüncüsü: Meselâ:  

 ِانََّما َاْمُرُه ِاَذا َاَراَد َشْيًئا َاْن 
  َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن ٭

 َوَما َاْمُر السَّاَعِة ِاالَّ َكَلْمِح 
اْلَبَصِر ٭ َو َنْحُن َاْقَرُب ِاَلْيِه 
ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد ٭ َتْعُرُج 
اْلَملِٰئَكُة َوالرُّوُح ِاَلْيِه ِفى 

َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمسِنَي 
  َاْلَف َسَنٍة

gibi âyetlerin ifade ettikleri  

hakikat-ı ulviyesine ki,  

Kadir-i Mutlak 

             o derece sühulet ve  

sür'atle ve 

       mualecesiz ve  

      mübaşeretsiz  

eşyayı halkeder ki, 

 yalnız sırf bir emir ile icad eder 

gibi görünüyor,  

         fehmediliyor.  

Hem o Sâni'-i Kadîr 

 nihayet derecede 

 masnuata karib olduğu halde, 

 masnuat nihayet derecede  

         ondan baîddir. 

 Hem nihayetsiz 

 kibriyasıyla beraber,  

gayet cüz'î ve 

      hakir  

umûru dahi, 

 ehemmiyetle tanzim ve  

hüsn-ü san'attan 

 hariç bırakmıyor.  

İşte bu hakikat-ı Kur'aniyenin 

vücuduna, 

 mevcudatta meşhud  

sühulet-i mutlak içinde 

 intizam-ı ekmel şehadet 

 ettiği gibi, 

 gelecek temsil dahi,  
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onun sırr-ı hikmetini gösterir. 

 Meselâ:  

 ىْااَلْعلٰ اْلَمَثُل ِلل ِٰه َو
Sâni'-i Zülcelal'in  

esma-i hüsnasından Nur isminin 

 bir kesif âyinesi hükmünde olan 

güneşin, 

     emr-i RABBANÎ ve 

 teshir-i İLAHÎ ile 

 mazhar olduğu vazifeler, 

 şu hakikatı fehme takrib eder. 

 Şöyle ki: 

Güneş ulviyetiyle beraber 

 bütün şeffaf ve  

        parlak  

şeylere nihayet  

derecede yakın, 

 belki onların zâtlarından onlara 

 daha yakın olduğu,  

cilvesiyle ve 

 timsaliyle ve  

tasarrufa benzer çok cihetlerle  

onları müteessir ettiği halde;  

o şeffaf şeyler ise,  

binler sene ondan uzaktırlar.  

Onu hiçbir vecihle 

      müteessir edemezler,  

kurbiyet dava edemezler. 

 Hem o Güneş, 

 her şeffaf zerreye,  

hattâ ziyası nereye girmiş ise 

orada 

     hazır ve  

nâzır 

 gibi olduğu, 

    o zerrenin kabiliyet ve 

         rengine göre  

Güneşin aksi ve  

bir nevi timsali  

görünmesiyle anlaşılır.  

Hem Güneşin  

azamet-i nuraniyeti derecesinde 

 ihatası,  

                    nüfuzu ziyadeleşir. 

 Nuraniyet azametindendir ki, 

 en küçük ufak şeyler,  

ondan gizlenip kaçamazlar. 

Demek azamet-i kibriyası,  

cüz'î ve 

       ufak şeyleri,  

nuraniyet sırrıyla  

harice atmak değil; 

 bilakis daire-i ihatasına alıyor. 

 Hem güneşi, mazhar olduğu 

   cilvelerde ve  

vazifelerde  

farz-ı muhal olarak 

 fâil-i muhtar farzetsek, 

o derece sühulet ve 

             sür'at ve  

                    vüs'at içinde, 

              zerreden  

              katreden  

deniz yüzünden seyyarata kadar 

 izn-i İlahî ile öyle işliyor ki, 

 şu tasarrufat-ı azîmeyi 

 yalnız bir mahz-ı emir ile yapar, 

 tahayyül edilebilir. 

 Zerre ile 

 seyyare, 
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 emrine karşı müsavidirler. 

 Deniz yüzüne verdiği feyzi, 

 zerreye de kabiliyetine göre  

kemal-i intizam ile verir.  

İşte, 

 sema denizinin yüzünde ziyadar 

 bir kabarcık ve 

 KADÎR-İ MUTLAK'ın 

 NUR isminin cilvesine  

kesif bir âyinecik olan şu 

güneşin,  

bilmüşahede şu hakikatın  

üç esasının numunelerine 

 mazhar olduğunu görüyoruz. 

 Elbette güneşin  

 nur ve 

    harareti, 

 ilim ve 

      kudretine 

 nisbeten toprak gibi  

kesif hükmünde, 

        "Nur-un Nur, 

 Münevvir-un Nur, 

  Mukaddir-un Nur" 

 olan Zât-ı Zülcelal, herşeye, 

 ilim ve 

 kudretiyle  

nihayetsiz 

 yakın ve 

 hazır ve  

 nâzır ve  

eşya ondan gayet uzak 

olduğuna, 

 hem o derece 

 külfetsiz, 

     mualecesiz,  

sühuletle işleri yapar ki,  

yalnız mahz-ı emrin sür'at ve 

 sühuletiyle icad eder gibi 

anlaşıldığına;  

hem hiçbir şey, 

 cüz'î-küllî,  

küçük-BÜYÜK, 

 daire-i kudretinden harice 

çıkmadığına ve  

kibriyası ihata ettiğine  

şuhud derecesinde bir  

  yakîn-i imanî ile 

 iman ederiz ve 

           iman etmek gerektir. 
14. söz(165) 

 

İKİNCİ MAKSAD  

Ehl-i şirkin vekili, 

 meslek-i şirki hiçbir cihette  

isbat edemediğinden ve 

 onun isbatından  

me'yus kaldığından;  

ehl-i tevhidin mesleğini, 

     teşkikatıyla ve 

 şübheleriyle  

tahrib etmeğe çalışmak 

istediğinden;  

şöyle ikinci bir sual ediyor. 

 Diyor ki: 

Ey ehl-i tevhid!  

Siz diyorsunuz ki: 

 ُقْل ُهَو الل ُٰه َاَحٌد 
   َالل ُٰه الصََّمُد
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Hâlık-ı âlem 

 birdir; 

 Ehad'dir, 

 Samed'dir. 

 Hem, herşeyin Hâlık'ı odur. 

 Ehadiyet-i zâtiyesiyle beraber  

doğrudan doğruya  

    herşeyin dizgini onun elinde; 

     herşeyin anahtarı kabzasında, 

 herşeyin nasiyesini tutuyor; 

 bir iş bir işe mani olmuyor. 

 Bütün eşyada,  

bütün ahvaliyle bir anda 

tasarruf edebilir." 

 Böyle acib bir hakikata 

 nasıl inanılabilir?  

Müşahhas bir tek zât, 

        nihayetsiz yerlerde, 

 nihayetsiz işleri 

 külfetsiz yapabilir mi? 

ELCEVAB:  

Şu suale, 

 gayet  derin ve 

           ince ve  

gayet yüksek ve 

          geniş olan  

    bir sırr-ı Ehadiyet ve 

 Samediyetin  

beyanıyla cevab verilir.  

Fikr-i beşer ise o sırra, 

 ancak bir temsil dûrbîniyle ve 

 mesel rasadıyla bakabilir. 

 Cenab-ı Hakk'ın 

 zât ve 

     Sıfâtında 

 misil ve 

       misali yok. 

 Fakat mesel ve 

           temsil ile 

 bir derece şuunatına bakılabilir. 

 İşte biz de, temsilât-ı maddiye ile 

 o sırra işaret edeceğiz. 

  

Birinci Temsil:   

Şöyle ki:  

Onaltıncı Söz'de isbat  

edildiği gibi: 

 Birtek zât-ı müşahhas, 

 muhtelif âyineler vasıtasıyla 

 külliyet kesbeder. 

 Bir cüz'i-yi hakikî iken, 

 şuunat-ı kesîreye mâlik 

 bir küllî hükmüne geçer.  

Evet nasıl cismanî şeylere  

      cam ve 

 su 

 gibi maddeler âyine olup, 

 cismanî birtek şey,  

o âyinelerde  

bir külliyet kesbeder. 

 Öyle de: 

 Nurani şeylere ve 

 ruhaniyata dahi,  

  hava ve 

 esîr ve 

 âlem-i misalin bazı mevcudatı, 

 âyineler hükmünde ve  

berk ve 

               hayal sür'atinde  

birer vasıta-i seyr ü seyahat 

 suretine geçerler ki,  
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    o nuraniler ve  

o ruhanîler, 

 hayal sür'atiyle 

      o meraya-yı nazifede ve 

o menazil-i latifede 

 gezerler. 

 Bir anda binler yerlere girerler. 

 Ve her âyinede, 

 nurani oldukları ve  

akisleri onların aynı ve  

onların hâsiyetine mâlik  

oldukları için, 

 cismaniyetin aksine olarak, 

 her yerde bizzât bulunur 

 gibi hükmederler.  

Kesif cismanilerin  

   akisleri ve 

 misalleri, 

 o cismaniyetin aynları 

 olmadığı gibi,  

hâsiyetine dahi mâlik değil, 

 ölü sayılırlar.  

Meselâ:  

Güneş, müşahhas bir cüz'î 

olduğu halde, 

 parlak eşya vasıtasıyla 

 bir küllî hükmüne geçer.  

Zemin yüzündeki bütün 

 parlak şeylere, 

 hattâ herbir katre 

 suya ve 

                    cam zerreciklerine 

 birer aksini, 

 birer misalî güneşi, 

 onların kabiliyetine göre verir. 

 Güneşin hararet ve 

              ziyası ve 

 ziyasındaki yedi rengi ve  

zâtının bir nevi misali,  

herbir parlak cisimde bulunur. 

 Faraza güneşin  

ilmi, 

   şuuru  

bulunsa idi; 

her âyine onun bir nevi 

    menzili ve 

 tahtı ve 

    iskemlesi 

 hükmünde olup, 

 her şeyle bizzât temas eder, 

 her zîşuurla âyineleri vasıtasıyla,  

hattâ gözbebeğiyle birer  

telefon hükmünde  

muhabere edebilirdi. 

 Bir şey, 

 bir şeye mani olmazdı. 

 Bir muhabere, 

 bir muhabereye sed çekmezdi. 

 Her yerde bulunmakla beraber, 

 hiçbir yerde bulunmazdı. 

Acaba:  

Bir zâtın binbir isminden 

 yalnız Nur isminin  

    maddî ve 

  cüz'î ve  

camid  

bir âyinesi hükmünde olan 

güneş, böyle teşahhusu ile 

beraber,  

     küllî yerlerde  

küllî işlere 

 mazhar olsa;  
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o Zât-ı Zülcelal, 

 ehadiyet-i zâtiyesiyle beraber  

nihayetsiz işleri bir anda 

yapamaz mı? 

 

İkinci Temsil:   

Kâinat bir şecere hükmünde 

olduğu için, 

 herbir şecere, 

 kâinatın hakaikına misal olabilir. 

 İşte biz de 

 şu odamızın önündeki 

 muhteşem, 

muazzam 

 çınar ağacını, 

 kâinata bir misal-i musaggar 

 hükmünde tutup, 

 kâinattaki cilve-i ehadiyeti 

 onun ile göstereceğiz. 

 

 Şöyle ki: 

Şu ağacın, 

lâakal on bin meyvesi var. 

          Herbir meyvesinin, 

 lâakal yüzer kanatlı  

çekirdeği var. 

 Bütün on bin meyve ve 

    bir milyon çekirdek; 

 bir anda,  

beraber bir 

      san'at ve 

 icada 

mazhardırlar.  

Halbuki şu ağacın 

çekirdek-i aslîsinde ve 

       kökünde ve 

        gövdesinde, 

 cüz'î ve 

           müşahhas ve 

 ukde-i hayatiye tabir edilen  

bir cilve-i irade-i İlahiye ve  

  bir nüve-i emr-i Rabbanî ile,  

şu ağacın 

 kavanin-i teşkiliyesinin 

merkeziyeti; 

                     her dalın başında, 

         herbir meyvenin içinde, 

 herbir çekirdeğin yanında 

bulunur ki, 

 hiçbirinin bir şeyini, 

 noksan bırakmayarak,  

birbirine mani olmayarak;  

onunla yapılır. Ve  

o birtek cilve-i irade ve 

 o kanun-u emrî; 

 ziya, 

     hararet, 

 hava  

gibi dağılıp her yere gitmiyor. 

 Çünki gittiği yerlerin 

ortalarındaki  

uzun mesafelerde ve 

 muhtelif masnularda hiçbir iz 

bırakmıyor, 

 hiçbir eseri görülmüyor. 

 Eğer intişar ile olsa idi; 

 izi ve 

                     eseri görülecekti.  

Belki bizzât, 

      tecezzi ve 

 intişar 
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 etmeden her birisinin yanında 

bulunuyor. 

      Ehadiyetine ve 

 Şahsiyetine 

 o küllî işler,  

münafî olmuyor. 

 Hattâ denilebilir ki:  

                        O cilve-i irade,  

o kanun-u emrî, 

    o ukde-i hayatiye; 

 herbirinin yanında bulunur,  

hiçbir yerde de bulunmaz. 

 Güya şu muhteşem ağaçta  

meyveler,  

                   çekirdekler adedince  

o kanun-u emrinin 

 birer gözü, 

          birer kulağı var. 

 Belki ağacın herbir cüz'ü,  

o kanun-u emrînin duygularının 

 birer merkezi hükmündedir ki; 

 uzun vasıtaları perde olup  

bir mani teşkil etmek değil,  

belki telefon telleri gibi  

birer vesile-i teshil ve 

                takrib olur.  

En uzak,  

              en yakın gibidir. 

Madem bilmüşahede 

 Zât-ı Ehad-i Samed'in,  

irade gibi bir sıfatının birtek 

cilve-i cüz'îsi, 

 bilmüşahede  

   milyon yerde, 

 milyonlar işe 

 vasıtasız medar olur.  

Elbette Zât-ı Zülcelal'in  

            tecelli-i kudret ve  

iradesiyle, 

 şecere-i hilkatı 

 bütün ecza ve  

              zerratıyla  

beraber tasarruf edebilmesine 

 şuhud derecesinde  

yakîn etmek lâzımgelir. 

Onaltıncı Söz'de  

       isbat ve  

izah  

edildiği gibi deriz ki: 

 Madem, güneş gibi  

âciz ve 

 müsahhar 

      mahluklar ve  

ruhanî gibi madde ile 

 mukayyed nim-nuranî 

 masnular ve 

 şu çınar ağacının manevî 

 nuru, 

 ruhu 

 hükmünde olan  

ukde-i hayatiyesi ve  

     merkez-i tasarrufu olan  

   emrî kanunlar ve  

iradevî cilveler, 

 nuraniyet sırrıyla  

bir yerde iken ve 

 birtek müşahhas cüz'î 

 oldukları halde,  

        pekçok yerlerde ve 

 pekçok işlerde 

 bilmüşahede bulunabilirler. Ve 

 madde ile mukayyed  
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            bir cüz'î oldukları halde, 

 mutlak bir küllî hükmünü alırlar. 

 Ve bir anda bir cüz'-i ihtiyarî ile, 

 pekçok muhtelif işleri 

 bilmüşahede kesbederler. 

 Sen de görüyorsun ve 

 inkâr edemezsin. 

Acaba:  

Maddeden 

          mücerred ve 

 muallâ,  

hem kaydın tahdidinden ve 

 kesafetin zulmetinden 

       münezzeh ve  

müberra, 

 hem şu umum envâr ve 

 şu bütün nuraniyat onun 

envâr-ı kudsiye-i esmaiyesinin  

kesif bir gölgesi ve 

       zılali, 

 hem umum vücud ve 

 bütün hayat ve 

      âlem-i  ervah ve  

        âlem-i  berzah ve  

âlem-i  misal 

 nim-şeffaf   

           birer âyine-i cemali, 

      hem sıfâtı muhita ve 

              şuunatı külliye olan 

 birtek Zât-ı Akdes'in 

 irade-i külliye ve  

kudret-i mutlaka ve  

ilm-i muhit ile 

 zahir olan 

 tecelli-i sıfâtı ve 

 cilve-i ef'ali içindeki 

 teveccüh-ü ehadiyetinden 

 hangi şey             saklanabilir? 

   Hangi iş ona         ağır gelebilir?  

Hangi yer ondan  gizlenebilir?  

   Hangi ferd ondan uzak kalabilir? 

 Hangi şahıs 

 külliyet kesbetmeden ona 

yanaşabilir? 

 Hiç eşya ondan gizlenebilir mi? 

 Hiç bir iş, bir işe mani olur mu?  

Hiçbir yer, onun huzurundan 

 hâlî kalır mı?  

İbn-i Abbas Radıyallahü Anh'ın 

dediği gibi: 

 "Herbir mevcuda bakar  

birer manevî basarı ve  

işitir birer manevî sem'i" 

bulunmaz mı?  

Silsile-i eşya, 

 onun evamir ve  

       kanunlarının  

sür'atle cereyanlarına  

birer tel, 

       birer damar  

hükmüne geçmez mi?  

      Mevani' ve  

avaik,  

onun tasarrufuna 

    vesail ve  

                    vesait olamaz mı?  

     Esbab ve 

 vesait,  

sırf zahirî bir perde olamaz mı? 

 Hiçbir yerde bulunmadığı halde, 

 her yerde bulunmaz mı? 

 Hiç tahayyüz ve 
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 temekküne muhtaç olur mu?  

Hiç uzaklık ve  

          küçüklük ve 

 tabakat-ı vücudun perdeleri, 

  onun kurbiyetine ve 

           tasarrufuna ve 

     şuhuduna 

 mani olabilir mi?  

Hem hiç 

          maddîlerin, 

          mümkinlerin,  

          kesiflerin, 

          kesîrlerin, 

          mukayyedlerin,  

     mahdudların hâssaları ve 

    maddenin ve 

 imkânın ve 

   kesafetin ve 

 kesretin ve  

      takayyüdün ve 

 mahdudiyetin mahsus ve 

 münhasır lâzımları olan 

 tegayyür, 

  tebeddül,  

      tahayyüz ve 

                      tecezzi  

gibi emrler; 

      maddeden mücerred ve 

                         Vâcib-ül Vücud ve 

                     Nur-ul Envâr ve 

                      Vâhid-i Ehad ve 

 kuyuddan münezzeh ve 

        hududdan müberra ve 

 kusurdan mukaddes ve 

      noksandan muallâ  

bir Zât-ı Akdes'e 

 lâhik olabilir mi? 

 Acz, hiç ona yakışır mı?  

Kusur, hiç onun 

 damen-i izzetine yanaşır mı? 
32.söz ikinci mevkıf ( 609) 

 
İKİNCİ NOKTA:  

 Mühim bir sırr-ı ehadiyete işaret 

eder.  

Şöyle ki: 

İnsanın nasıl ruhu bütün 

cesedine 

öyle bir münasebeti var ki:  

Bütün a'zasını ve  

       eczasını  

birbirine yardım ettirir. 

 Yani,  

irade-i İlahiye cilvesi olan 

 evamir-i tekviniye ve 

 o emirden vücud-u haricî 

giydirilmiş 

      bir kanun-u emrî ve 

      latife-i Rabbaniye olan ruh, 

 onların idaresinde  

onların manevî seslerini 

hissetmesinde ve  

              hacetlerini görmesinde 

 birbirine mani olmaz, 

 ruhu şaşırtmaz. 

 Ruha nisbeten  

uzak-yakın bir hükmünde. 

 Birbirine perde olmaz. 

 İsterse, çoğunu birinin 

 imdadına yetiştirir. 

 İsterse bedenin her cüz'ü ile 
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 bilebilir, 

        hissedebilir, 

           idare edebilir. 

 Hattâ çok nuraniyet 

 kesbetmiş ise,  

herbir cüz'ü ile  

      görebilir ve  

işitebilir. 

 Öyle de: 

 َو ِلل ِٰه اْلَمَثُل ْااَلْعَلى
 CENAB-I HAKK'ın madem onun  

bir kanun-u emri olan ruh,  

küçük bir âlem olan insan 

   cisminde ve 

 a'zasında  

bu vaziyeti gösteriyor. 

 Elbette âlem-i ekber  

olan kâinatta  

o Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un  

irade-i külliyesine ve 

 kudret-i mutlakasına 

 hadsiz fiiller, 

     hadsiz sadâlar,  

   hadsiz dualar,  

hadsiz işler,  

hiçbir cihette ona ağır gelmez,  

birbirine mani olmaz.  

O HÂLIK-I ZÜLCELAL'i 

 meşgul etmez, 

                     şaşırtmaz.  

       Bütününü birden görür,  

bütün sesleri birden işitir.  

Yakın uzak birdir. 

İsterse, 

 bütününü birinin 

 imdadına gönderir. 

 Herşey ile her şeyi görebilir, 

 seslerini işitebilir ve 

 her şey ile 

         herşeyi bilir ve  

hâkeza... 
33. söz 31. Pencere( 687) 

 

Kudretin âyineleri çoktur  

 

Kudret-i Zülcelal'in pekçoktur 

mir'atleri. Herbiri ötekinden daha 

      eşeff ve  

eltaf  

pencereler açıyor  

bir âlem-i misale. 

                  Sudan     havaya kadar 

 havadan tâ esîre, 

     esîrden tâ misale, 

   misalden tâ ervaha, 

     ervahtan tâ zamana, 

 zamandan tâ hayale, 

         Hayalden     fikre kadar  

muhtelif âyineler, 

 daima temsil eder 

 şuunat-ı seyyale. 

Kulağınla nazar et  

âyine-i havaya: 

 Kelime-i vâhide,  

olur milyon kelimat! 

Acib istinsah eder  

o kudretin kalemi.. 

 şu sırr-ı tenasülât... 
Sözler (Lemaat 704 ) 
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Temessülün aksamı    

muhtelifedir 

 

Âyinede  

temessül, 

 münkasım  

dört surete: 

   Ya yalnız hüviyet; 

 ya beraber hâsiyet;  

ya hüviyet hem şu'le-i mahiyet;  

ya mahiyet, hüviyet. 

Eğer misal istersen,  

    işte insan ve  

hem şems, 

            melek ve 

 hem kelime.  

Kesifin timsalleri, 

 âyinede oluyor birer 

 müteharrik meyyit. 

Bir ruh-u nuranînin,  

kendi mir'atlarında 

 timsalleri oluyor 

 birer hayy-ı murtabıt;  

aynı olmazsa eğer, 

 gayrı dahi olmayıp 

Birer nur-u münbasit. 

 Ger şems hayevan olaydı;  

olur harareti hayatı, 

 ziya onun şuuru..  

şu havassa mâliktir  

âyinede timsali. 

İşte budur şu esrarın miftahı: 

 Cebrail hem Sidre'de,  

hem suret-i Dıhye'de 

 meclis-i Nebevî'de, 

 

Hem kim bilir kaç yerde!..  

Azrail'in bir anda 

 Allah bilir kaç yerde, 

 ruhları kabzediyor.  

Peygamber'in bir anda, 

Hem keşf-i evliyada, 

 hem sadık rü'yalarda  

ümmetine görünür, 

 hem haşirde umum ile 

 şefaatle görüşür. 

Velilerin ebdalı, 

 çok yerlerde 

 bir anda zuhur eder,  

görünür. 
Sözler (Lemaat 705 ) 

 

ِاْعَلْم  

Ey birader bilmiş ol ki! 

 Cenab-ı Hak 

 Sübhanehu veTeâlâ 

 sana yakındır.  

Sen ise O’ndan uzaksın. 

 Evet Cenab-ı Hak,  

seninle beraber ve 

 senin yanında olduğu 

 aynı anında, 

 senin bütün efrad-ı nev’inle 

 de beraberdir. 

 Hem senin nev’inle  

beraber olduğu  

aynı zamanında, 

 senin cinsinin 
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 cemi-i efradıyla da beraberdir.  

Hem senin cinsinle 

beraber olduğu  

aynı vaktinde, 

 zevil-hayatın bütün 

 cüz’iyatıyla dahi beraberdir.  

Hem bütün zevil-hayatla 

 beraber olduğu  

aynı dakikada  

mevcudatın sair  

   tabakat ve 

 devairiyle  

de beraberdir. Ve 

 aynı vakitte 

 tabaka tabaka tâ 

 bütün mevcudatla birden ve  

tâ zerrat ve 

 esîr ve 

           ruhaniyat ve 

           maneviyatla; 

 tâ vehm ü hayalin 

ihata edemediği 

 âlemlerle de aynı anda 

beraberdir.  

İşte sen, 

 bu vaziyette kendi cihetinden 

 ona yakınlaşmak istediğin 

zaman 

kendinden geçip 

 cüz’iyetten ayrılarak, 

 inbisat edip yükselerek;  

tâ nev’inin makam-ı külliyetine 

 çıkman lâzımdır.  

Sonra o külliyetin içinde de 

 terakki ederek 

 tecerrüd içindeki 

       ıtlak-ı ruh ile gide gide 

 tâ cinsinin makam-ı külliyetine 

 çıkman gerektir. Ve 

 hakeza yetmişbin hicaba yakın  

perdeleri kat’etmek 

 icab edecektir.  

Zira Cenab-ı Hak (C.C.) 

 nasılki senin yanında hazırdır.  

Aynı zamanda bütün  

herşeyin de yanındadır.  

Öyle ise sen,  

kendi cihetinden onun 

 yanında olman için;  

ancak herşeyin yanında 

olabildiğin vakit,  

(yani öyle bir makam-ı külliyete 

 çıkabildiğin zaman)  

onun yanında olabilirsin. 

 Ayrıca bundan sonra da,  

imkân ile vücûb arasındaki 

 hadsiz bir mesafe karşına 

 çıkar ki; 

sen şu acib bu’diyeti kat’edip de, 

                      ulaşmak ve 

 onun kurbüne vusül bulmak  

nasıl mümkün olabilir. 

 Daha bundan başka da, 

 yani imkân ve  

    vücub 

 arasındaki hadsiz mesafeden 

sonra da,  

sonsuz seradikat-ı tecelliyat 

vardır. 

 Ve bunların ötesi ise, 

 ölüm ve 
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   helakettir.  

 

İşte madem hakikat böyledir; 

 Kendinden ve 

 baidlik cihetinden taraf 

fani ol.  

Tâ ki onunla beka bulup 

 kurbuyla  

bir yakınlık peyda edebilesin. 

 

ِاْعَلْم  
Kat’iyyen bil ki! 

Cenab-ı Allah (C. Şanuhu) 

 bize bizden daha yakındır. 

 Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. 

 Evet onun bize bizden daha 

yakın olduğunun  

şahidlerinden birisi; 

 onun pek zâhir olan 

 her şeyde ve 

 bizdeki tasarrufudur. 

 Eğer biz onu, 

 onun tasarrufunda bulmak üzere  

yakınlaşmak taleb etsek,  

bulamayız; 

 İlla ki, herşeyin yanı olan 

 bir makam-ı küllîde bulabiliriz. 

 Faraza terakki ede ede,  

daire-i imkânı ihata eden herşeyin 

 yanı olan makama da çıksak, 

 yine de tam bulamayız. 

 Ancak daire-i vücubdaki  

izzet,  

       azamet ve 

 Kibriya 

 içinde mütecelli olan 

  esma ve 

 sıfat ve 

       şuûnatının 

 seradıkları olan pek çok nuranî 

 hicabların arkasında bulabiliriz.  

Amma eğer kendi nefsimizin 

 hevesatını terkedip, 

 onun bize olan yakınlığı 

cihetinden 

 onu taleb etsek,  

o zaman iş kolaydır 

İNŞÂALLAH.  

 

 الل ِٰهَحْوَل َوَلا ُقوََّة ِالَّا ِب اَل

(Mesnevî-i Nurîye(Bd.)) 

 


