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Burada Lise Mektebine Tesirli Bir Nur 
Girdi.  

O da; 

* Otuz ikinci Söz'ün Birinci Mevkıfı, 

* Otuzuncu Lem'a'nın İsm-i Adl ve Hakem 

Nükteleri,  

* Tabiat Lem'ası hâtimesine kadar, 

* Âyet-ül Kübra'nın "Evet, bu dünya 

memleketine ve misafirhanesine giren herbir 

misafir..." diye başlayan Birinci Makam'ın 

başından -ilham, vahiy mertebeleri hariç kalıp- tâ 

onsekizinci mertebe olan kâinatın hudûs 

hakikatı tâ imkâna kadar, yeni hurufla, bir ihtar-ı 

manevî ile izin verdik.  

Daktilo (el makinası) ile kendilerine 

yazdılar. Siz de bu dört parçayı birden cild yapıp, 

yeni hurufla, ehl-i inkâra onikilik top güllesi gibi 

atabilirsiniz.
1
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 Kastamonu Lahikası ( 147 ) 
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Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir. 

Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, meselâ 

Kur'an kelâmullah olduğuna ve i'cazî nüktelerine 

dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya 

haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem'edilse ve 

hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir 

şerh olabilir.  

Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi 

tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde 

aramaya lüzum yok. Yalnız bazan izah ve tafsile 

muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana 

geliyor.  

Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah 

vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve 

neşir ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci 

mektubları te'lif ile ve Dokuzuncu Şua'ın Dokuz 

Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve 

tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek.  

Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin 

heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından ve 

tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir 

şahs-ı manevî, size bâki ve muktedir bir 

kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir.
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Birinci Mevkıf 

 

 

 

 

 

 

 Bir Ramazan gecesinde, şu kelâm-ı tevhidînin 

onbir cümlesinin herbirinde birer tevhid mertebesi ve 

birer müjde bulunduğunu ve o mertebelerden yalnız 

 deki manayı, basit avamın fehmine gelecek 

bir muhavere-i temsiliye ve bir münazara-i faraziye 

tarzında ve lisan-ı hali, lisan-ı kal suretinde 

söylemiştim.  

Bana hizmet eden kıymettar kardeşlerimin ve 

mescid arkadaşlarımın arzuları ve istemeleri üzerine o 

muhavereyi yazıyorum. Şöyle ki: 

 Bütün tabiatperest, esbabperest ve müşrik gibi 

umum enva'-ı ehl-i şirkin ve küfrün ve dalaletin 

tevehhüm ettikleri şeriklerin namına bir şahıs 
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farzediyoruz ki; o şahs-ı farazî, mevcudat-ı âlemden 

bir şeye Rab olmak istiyor ve hakikî mâlik olmak dava 

etmektedir. 

 İşte o müddeî, evvelâ mevcudatın en küçüğü olan 

bir zerreye rast gelir. Ona Rab ve hakikî mâlik 

olmakta olduğunu; zerreye, tabiat lisanıyla, felsefe 

diliyle söyler. O zerre dahi, hakikat lisanıyla ve 

hikmet-i Rabbanî diliyle der ki: "Ben hadsiz vazifeleri 

görüyorum. Ayrı ayrı her masnua girip işliyorum, 

bütün o vezaifi bana gördürecek, sende ilim ve kudret 

varsa.. hem, benim gibi hadd ü hesaba gelmeyen 

zerrat içinde beraber gezip (Haşiye) iş görüyoruz.  

                                                             
(Haşiye):  Evet, müteharrik herbir şey, zerrattan 

seyyarata kadar, kendilerinde olan sikke-i Samediyet ile 

vahdeti gösterdikleri gibi; harekâtlarıyla dahi, gezdikleri 

bütün yerleri vahdet namına zabtederler. Kendi 

mâlikinin mülküne idhal ederler. Hareket etmeyen 

masnuat ise, nebatattan nücum-u sevabite kadar, birer 

mühr-ü vahdaniyet hükmündedirler ki; bulunduğu 

mekânı, kendi Sâni'inin mektubu olduğunu gösterirler.  

Demek herbir nebat, herbir meyve, birer mühr-ü 

vahdaniyet, birer sikke-i vahdettirler ki; mekânlarını ve 

vatanlarını, vahdet namına Sâni'lerinin mektubu 

olduğunu gösterirler.  

Elhasıl: Her bir şey, hareketiyle bütün eşyayı vahdet 

namına zabteder. Demek bütün yıldızları elinde 

tutmayan, birtek zerreye Rab olamaz. 
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Eğer bütün emsalim o zerreleri de istihdam edip 

emir tahtına alacak bir hüküm ve iktidar sende varsa.. 

hem kemal-i intizam ile cüz olduğum mevcudlara, 

meselâ kandaki küreyvat-ı hamraya hakikî mâlik ve 

mutasarrıf olabilirsen, bana Rab olmak dava et; beni, 

Cenab-ı Hak'tan başkasına isnad et. Yoksa sus! Hem 

bana Rab olamadığın gibi, müdahale dahi edemezsin. 

Çünki vezaifimizde ve harekâtımızda o kadar 

mükemmel bir intizam var ki; nihayetsiz bir hikmet ve 

muhit bir ilim sahibi olmayan bize parmak 

karıştıramaz.  

Eğer karışsa, karıştıracak. Halbuki senin gibi 

camid, âciz ve kör ve iki eli tesadüf ve tabiat gibi iki 

körün elinde olan bir şahıs, hiçbir cihette parmak 

uzatamaz." 

 O müddeî, Maddiyyunların dedikleri gibi 

dedi ki: "Öyle ise sen kendi kendine mâlik ol. Neden 

başkasının hesabına çalışmasını söylüyorsun?" Zerre 

ona cevaben der: "Eğer, güneş gibi bir dimağım ve 

ziyası gibi ihatalı bir ilmim ve harareti gibi şümullü bir 

kudretim ve ziyasındaki yedi renk gibi muhit 

duygularım ve gezdiğim her yere ve işlediğim her 

mevcuda müteveccih birer yüzüm ve bakar birer 

gözüm ve geçer birer sözüm bulunsa idi, belki senin 

gibi ahmaklık edip kendi kendime mâlik olduğumu 

dava ederdim. Haydi def'ol git, sen benden iş 

bulamazsın!" 
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 İşte şeriklerin vekili, zerreden me'yus olunca, 

küreyvat-ı hamradan iş bulacağım diye, kandaki bir 

küreyvat-ı hamraya rast gelir. Ona esbab namına ve 

tabiat ve felsefe lisanıyla der ki: "Ben sana Rab ve 

mâlikim."  

O küreyvat-ı hamra, yani yuvarlak kırmızı mevcud, 

ona hakikat lisanıyla ve hikmet-i İlahiye dili ile der: 

"Ben yalnız değilim. Eğer sikkemiz ve memuriyetimiz 

ve nizamatımız bir olan kan ordusundaki bütün 

emsalime mâlik olabilirsen, hem gezdiğimiz ve kemal-

i hikmetle istihdam olunduğumuz bütün hüceyrat-ı 

bedene mâlik olacak bir dakik hikmet ve azîm kudret, 

sende varsa göster ve gösterebilirsen belki senin 

davanda bir mana bulunabilir.  

Halbuki senin gibi sersem ve senin elindeki sağır 

tabiat ve kör kuvvetle, değil mâlik olmak belki zerre 

miktar karışamazsın. Çünki bizdeki intizam o kadar 

mükemmeldir ki, ancak herşeyi görür ve işitir ve bilir 

ve yapar bir zât bize hükmedebilir. Öyle ise sus! 

Vazifem o kadar mühim ve intizam o kadar 

mükemmeldir ki; senin ile, senin böyle karmakarışık 

sözlerine cevab vermeğe vaktim yok" der, onu 

tardeder. 

 Sonra onu kandıramadığı için o müddeî gider, 

bedendeki hüceyre tabir ettikleri menzilciğe rast gelir. 

Felsefe ve tabiat lisanıyla der: "Zerreye ve küreyvat-ı 

hamraya söz anlattıramadım; belki sen sözümü 

anlarsın. Çünki sen, gayet küçük bir menzil gibi birkaç 
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şeyden yapılmışsın. Öyle ise ben seni yapabilirim. Sen 

benim masnuum ve hakikî mülküm ol." der.  

O hüceyre ona cevaben, hikmet ve hakikat 

lisanıyla der ki: "Ben çendan küçücük bir şeyim. 

Fakat pek büyük vazifelerim, pek ince 

münasebetlerim ve bedenin bütün hüceyratına ve 

heyet-i mecmuasına bağlı alâkalarım var.  

Ezcümle: Evride ve şerayin damarlarına ve 

hassase ve muharrike a'sablarına ve cazibe, dafia, 

müvellide, musavvire gibi kuvvelere karşı derin ve 

mükemmel vazifelerim var.  

Eğer bütün bedeni, bütün damar ve a'sab ve 

kuvveleri teşkil ve tanzim ve istihdam edecek bir 

kudret ve ilim sende varsa ve benim emsalim ve 

san'atça ve keyfiyetçe birbirimizin kardeşi olan bütün 

hüceyrat-ı bedeniyeye tasarruf edecek nafiz bir 

kudret, şamil bir hikmet, sende varsa göster, sonra 

ben seni yapabilirim diye dava et. Yoksa haydi git! 

Küreyvat-ı hamra, bana erzak getiriyorlar. Küreyvat-ı 

beyza da, bana hücum eden hastalıklara mukabele 

ediyorlar. İşim var, beni meşgul etme.  

Hem senin gibi âciz, camid, sağır, kör bir şey, bize 

hiçbir cihetle karışamaz. Çünki bizde o derece ince ve 

nazik ve mükemmel bir intizam (Haşiye) var ki; eğer 

                                                             
(Haşiye): Sâni'-i Hakîm, beden-i insanı gayet 

muntazam bir şehir hükmünde halketmiştir. Damarların 

bir kısmı, telgraf ve telefon vazifesini görür. Bir kısmı da 
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çeşmelerin boruları hükmünde, âb-ı hayat olan kanın 

cevelanına medardırlar. Kan ise içinde iki kısım küreyvat 

halkedilmiş. Bir kısmı küreyvat-ı hamra tabir edilir ki, 

bedenin hüceyrelerine erzak dağıtıyor ve bir kanun-u 

İlahî ile hüceyrelere erzak yetiştiriyor (tüccar ve erzak 

memurları gibi).  

Diğer kısmı küreyvat-ı beyzadırlar ki; ötekilere 

nisbeten ekalliyettedirler. Vazifeleri, hastalık gibi 

düşmanlara karşı asker gibi müdafaadır ki, ne vakit 

müdafaaya girseler Mevlevî gibi iki hareket-i devriye ile 

sür'atli bir vaziyet-i acibe alırlar. Kanın heyet-i mecmuası 

ise; iki vazife-i umumiyesi var:  

Biri: Bedendeki hüceyratın tahribatını tamir etmek.  

Diğeri: Hüceyratın enkazlarını toplayıp, bedeni 

temizlemektir.  

Evride ve şerayin namında iki kısım damarlar var ki; 

biri safi kanı getirir, dağıtır, safi kanın mecralarıdır. Diğer 

kısmı; enkazı toplayan bulanık kanın mecrasıdır ki, şu 

ikinci ise kanı "Ree" denilen nefesin geldiği yere 

getirirler. Sâni'-i Hakîm, havada iki unsur 

halketmiştir. Biri azot, biri müvellid-ül humuza. 

Müvellid-ül humuza ise nefes içinde kana temas ettiği 

vakit, kanı telvis eden karbon unsur-u kesifini kehribar 

gibi kendine çeker. İkisi imtizac eder. Buharî hâmız-ı 

karbon denilen (semli havaî) bir maddeye inkılab ettirir.  

Hem hararet-i gariziyeyi temin eder, hem kanı tasfiye 

eder. Çünki Sâni'-i Hakîm, fenn-i Kimya'da aşk-ı kimyevî 

tabir edilen bir münasebet-i şedideyi müvellid-ül 

humuza ile karbona vermiş ki; o iki unsur birbirine yakın 
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bize hükmeden bir Hakîm-i Mutlak ve Kadîr-i Mutlak 

ve Alîm-i Mutlak olmazsa, intizamımız bozulur, 

nizamımız karışır." 

 Sonra o müddeî, onda da me'yus oldu. Bir insanın 

bedenine rast gelir. Yine kör tabiat ve serseri felsefe 

lisanıyla (Tabiiyyunun dedikleri gibi) der ki: "Sen 

benimsin, seni yapan benim. Veya sende hissem var."  

                                                                                                     
olduğu vakit, o kanun-u İlahî ile o iki unsur imtizac 

ederler. Fennen sabittir ki; imtizacdan hararet hasıl olur. 

Çünki imtizac, bir nevi ihtiraktır.  

Şu sırrın hikmeti şudur ki: O iki unsurun 

herbirisinin zerrelerinin ayrı ayrı hareketleri var. İmtizac 

vaktinde her iki zerre, yani onun zerresi bunun zerresiyle 

imtizac eder, birtek hareketle hareket eder. Bir hareket 

muallak kalır. Çünki imtizacdan evvel iki hareket idi; 

şimdi iki zerre bir oldu, her iki zerre bir zerre hükmünde 

bir hareket aldı. Diğer hareket, Sâni'-i Hakîm'in bir 

kanunu ile hararete inkılab eder. Zâten "hareket, harareti 

tevlid eder" bir kanun-u mukarreredir.  

İşte bu sırra binaen beden-i insanîdeki hararet-i 

gariziye, bu imtizac-ı kimyeviye ile temin edildiği gibi, 

kandaki karbon alındığı için kan dahi safi olur. İşte nefes 

dâhile girdiği vakit, vücudun hem âb-ı hayatını 

temizliyor, hem nâr-ı hayatı iş'al ediyor. Çıktığı vakit 

ağızda mu'cizat-ı kudret-i İlahiye olan kelime meyvelerini 

veriyor.  
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Cevaben o beden-i insanî, hakikat ve 

hikmet diliyle ve intizamının lisan-ı haliyle der 

ki: "Eğer bütün emsalim ve yüzümüzdeki sikke-i 

kudret ve turra-i fıtrat bir olan bütün insanların 

bedenlerine hakikî mutasarrıf olacak bir kudret ve ilim 

sende varsa, hem sudan ve havadan tut, tâ nebatat 

ve hayvanata kadar benim erzakımın mahzenlerine 

mâlik olacak bir servetin ve bir hâkimiyetin varsa, 

hem ben kılıf olduğum gayet geniş ve yüksek olan 

ruh, kalb, akıl gibi letaif-i maneviyeyi benim gibi dar, 

süflî bir zarfta yerleştirerek, kemal-i hikmet ile 

istihdam edip ibadet ettirecek sende nihayetsiz bir 

kudret, hadsiz bir hikmet varsa göster, sonra "Ben 

seni yaptım" de. Yoksa sus!  

Hem bendeki intizam-ı ekmelin şehadetiyle ve 

yüzümdeki sikke-i vahdetin delaletiyle, benim Sâni'im 

herşeye Kadîr, herşeye Alîm, herşeyi görür ve herşeyi 

işitir bir zâttır. Senin gibi sersem, âcizin parmağı, onun 

san'atına karışamaz. Zerre miktar müdahale edemez." 

 O şeriklerin vekili, bedende dahi parmak 

karıştıracak yer bulamaz, gider, insanın nev'ine rast 

gelir. Kalbinden der ki: "Belki bu dağınık, 

karmakarışık olan cemaat içinde; şeytan, onların ef'al-

i ihtiyariye ve içtimaiyelerine karıştığı gibi, belki ben 

de ahval-i vücudiye ve fıtriyelerine karışabileceğim ve 

parmak karıştıracak bir yer bulacağım. Ve onda bir 

yer bulup beni tardeden bedene ve beden 

hüceyresine hükmümü icra ederim."  
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Onun için beşerin nev'ine, yine sağır tabiat 

ve sersem felsefe lisanıyla der ki: "Siz çok karışık 

birşey görünüyorsunuz. Ben size Rab ve mâlikim 

veyahut hissedarım." der.  

O vakit nev'-i insan, hak ve hakikat 

lisanıyla, hikmet ve intizamın diliyle der ki: 

"Eğer bütün küre-i arza giydirilen ve nev'imiz gibi 

bütün hayvanat ve nebatatın yüzler bin enva'ından, 

rengârenk atkı ve iplerden kemal-i hikmetle dokunan 

ve dikilen gömleği ve yeryüzüne serilen ve yüzbinler 

zîhayat enva'ından nescolunan ve gayet nakışlı bir 

surette icad edilen haliçeyi yapacak ve her vakit 

kemal-i hikmetle tecdid edip tazelendirecek bir kudret 

ve hikmet sende varsa, hem eğer biz meyve 

olduğumuz küre-i arza ve çekirdek olduğumuz âleme 

tasarruf edecek ve hayatımıza lâzım maddeleri mizan-

ı hikmetle aktar-ı âlemden bize gönderecek bir muhit 

kudret ve şamil bir hikmet sende varsa, ve 

yüzümüzdeki sikke-i kudret bir olan bütün gitmiş ve 

gelecek emsalimizi icad edecek bir iktidar sende 

varsa; belki bana rububiyet dava edebilirsin. Yoksa 

haydi sus! Benim nev'imdeki karmakarışıklığa bakıp 

parmak karıştırabilirim deme. Çünki intizam 

mükemmeldir.  

O karmakarışık zannettiğin vaziyetler, kudretin 

kader kitabına göre kemal-i intizam ile bir istinsahtır. 

Çünki bizden çok aşağı olan ve bizim taht-ı 

nezaretimizde bulunan hayvanat ve nebatatın kemal-i 
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intizamları gösteriyor ki, bizdeki karışıklıklar bir nevi 

kitabettir. 

 Hiç mümkün müdür ki: Bir haliçenin her tarafına 

yayılan bir atkı ipini san'atkârane yerleştiren, 

haliçenin ustasından başkası olsun.  

Hem bir meyvenin mûcidi, ağacının mûcidinden 

başkası olsun.  

Hem çekirdeği icad eden, çekirdekli cismin 

sâni'inden başkası olsun.  

Hem gözün kördür. Yüzümdeki mu'cizat-ı kudreti, 

mahiyetimizdeki havarik-ı fıtratı görmüyorsun.  

Eğer görsen, anlarsın ki: Benim Sâni'im öyle bir 

zâttır ki; hiçbir şey ondan gizlenemez, hiçbir şey ona 

nazlanıp ağır gelemez. Yıldızlar, zerreler kadar ona 

kolay gelir. Bir baharı bir çiçek kadar sühuletle icad 

eder. Koca kâinatın fihristesini, kemal-i intizamla 

benim mahiyetimde derceden bir zâttır. Böyle bir 

zâtın san'atına senin gibi camid, âciz ve kör, sağır 

parmak karıştırabilir mi? Öyle ise, sus! Def'ol git!" der 

onu tardeder. 

 Sonra o müddeî gider zeminin yüzüne serilen 

geniş haliçeye ve zemine giydirilen gayet müzeyyen 

ve münakkaş gömleğe esbab namına ve tabiat 

lisanıyla ve felsefe diliyle der ki: "Sende tasarruf 

edebilirim ve sana mâlikim veya sende hissem var" 
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diye dava eder. O vakit o gömlek, (Haşiye) o haliçe, 

hak ve hakikat namına, lisan-ı hikmetle o müddeîye 

der ki: "Eğer seneler, karnlar adedince yere giydirilip 

sonra intizam ile çıkarılıp geçmiş zamanın ipine asılan 

ve yeniden giydirilecek ve kemal-i intizam ile kader 

dairesinde proğramları ve biçimleri çizilen ve tayin 

olunan ve gelecek zamanın şeridine takılan ve 

intizamlı ve hikmetli, ayrı ayrı nakışları bulunan bütün 

gömlekleri, haliçeleri dokuyacak, icad edecek kudret 

ve san'at sende varsa; hem hilkat-i arzdan tâ harab-ı 

arza kadar, belki ezelden ebede kadar ulaşacak, 

hikmetli, kudretli iki manevî elin varsa ve bütün 

atkılarımdaki bütün ferdleri icad edecek kemal-i 

intizam ve hikmetle tamir ve tecdid edecek sende bir 

iktidar ve hikmet varsa, hem bizim modelimiz ve bizi 

giyen ve bizi kendine peçe ve çarşaf yapan küre-i arzı 

elinde tutup mûcid olabilirsen, bana rububiyet dava 

et. Yoksa haydi dışarıya! Bu yerde yer bulamazsın.  

Hem bizde öyle bir sikke-i vahdet ve öyle bir turra-

i ehadiyet vardır ki, bütün kâinat kabza-i tasarrufunda 

olmayan ve bütün eşyayı, bütün şuunatıyla birden 

görmeyen ve nihayetsiz işleri beraber yapamayan ve 

                                                             
(Haşiye): Fakat şu haliçe hem hayattardır, hem 

intizamlı bir ihtizazdadır. Her vakit nakışları kemal-i 

hikmet ve intizam ile tebeddül eder. Tâ ki nessacının 

muhtelif cilve-i esmasını ayrı ayrı göstersin. 
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her yerde hazır ve nâzır bulunmayan ve mekândan 

münezzeh olmayan ve nihayetsiz hikmet ve ilim ve 

kudrete mâlik olmayan bize sahib olamaz ve 

müdahale edemez." 

 Sonra o müddeî gider. "Belki küre-i arzı kandırıp 

orada bir yer bulurum" der. Gider, küre-i arza 

(Haşiye1) yine esbab namına ve tabiat lisanıyla der 

ki: "Böyle serseri gezdiğinden, sahibsiz olduğunu 

gösteriyorsun. Öyle ise, sen benim olabilirsin."  

O vakit küre-i arz, hak namına ve hakikat 

diliyle, gök gürültüsü gibi bir sadâ ile ona der 

ki: "Haltetme... Ben, nasıl serseri, sahibsiz olabilirim? 

Benim elbisemi ve elbisemin içindeki en küçük bir 

noktayı, bir ipi intizamsız bulmuş musun ve hikmetsiz 

ve san'atsız görmüş müsün ki, bana sahibsiz, serseri 

dersin.  

                                                             
(Haşiye1):

 

 Elhasıl: Zerre, o müddeîyi küreyvat-ı 

hamraya havale eder. Küreyvat-ı hamra onu hüceyreye, 

hüceyre dahi beden-i insana, beden-i insan ise nev'-i 

insana, nev'-i insan onu zîhayat enva'ından dokunan 

arzın gömleğine, arzın gömleği dahi küre-i arza, küre-i 

arz onu güneşe, güneş ise bütün yıldızlara havale eder.  

Herbiri der: "Git, benden yukarıdakini 

zabtedebilirsen sonra gel benim zabtıma çalış. Eğer onu 

mağlub etmezsen, beni ele geçiremezsin." Demek, bütün 

yıldızlara sözünü geçiremiyen, birtek zerreye rububiyetini 

dinletemez. 
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Eğer hareket-i seneviyem ile takriben yirmibeş bin 

senelik (Haşiye) bir mesafede, bir senede gezdiğim 

ve kemal-i mizan ve hikmetle vazife-i hizmetimi 

gördüğüm o daire-i azîmeye hakikî mâlik olabilirsen 

ve kardeşlerim ve benim gibi vazifedar olan on 

seyyareye ve gezdikleri bütün dairelere ve bizim 

imamımız ve biz onunla bağlı ve cazibe-i rahmetle 

ona takılı olduğumuz güneşi icad edip, yerleştirecek 

ve sapan taşı gibi beni ve seyyarat yıldızları ona 

bağlayacak ve kemal-i intizam ve hikmetle döndürüp 

istihdam edecek bir nihayetsiz hikmet ve nihayetsiz 

kudret sende varsa, bana rububiyet dava et; yoksa 

haydi cehennem ol, git! Benim işim var. Vazifeme 

gidiyorum.  

Hem bizlerdeki haşmetli intizamat ve dehşetli 

harekât ve hikmetli teshirat gösteriyor ki, bizim 

ustamız öyle bir zâttır ki; bütün mevcudat, zerrelerden 

yıldızlara ve güneşlere kadar emirber nefer hükmünde 

ona muti' ve müsahhardırlar. Bir ağacı, meyveleriyle 

tanzim ve tezyin ettiği gibi, kolayca güneşi, seyyaratla 

tanzim eder bir Hakîm-i Zülcelal ve Hâkim-i 

Mutlak'tır." 

 Sonra o müddeî, yerde yer bulamadığı için 

gider güneşe. Kalbinden der ki: "Bu çok büyük 

                                                             
(Haşiye): Bir dairenin takriben nısf-ı kutru, yüzseksen 

milyon kilometre olsa; o daire (kendisi) takriben 

yirmibeş bin senelik mesafe olur. 
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bir şeydir, belki içinde bir delik bulup, bir yol açarım. 

Yeri de müsahhar ederim." Güneşe şirk namına ve 

şeytanlaşmış felsefe lisanıyla, Mecusilerin dedikleri 

gibi der ki: "Sen bir sultansın, kendi kendine mâliksin, 

istediğin gibi tasarruf edersin."  

Güneş ise, Hak namına ve hakikat lisanıyla ve 

hikmet-i İlahiye diliyle ona der: "Hâşâ yüzbin defa 

hâşâ ve kellâ!.. Ben müsahhar bir memurum. 

Seyidimin misafirhanesinde bir mumdarım. Bir 

sineğe, belki bir sineğin kanadına dahi hakikî mâlik 

olamam. Çünki sineğin vücudunda öyle manevî 

cevherler ve göz, kulak gibi antika san'atlar var ki; 

benim dükkânımda yok. Daire-i iktidarımın 

haricindedir." der, müddeîyi tekdir eder. 

 Sonra o müddeî döner, firavunlaşmış felsefe 

lisanıyla der ki: "Madem kendine mâlik ve sahib 

değilsin, bir hizmetkârsın; esbab namına benimsin." 

der. O vakit güneş, hak ve hakikat namına ve 

ubudiyet lisanıyla der ki: "Ben öyle birinin olabilirim 

ki; bütün emsalim olan ulvî yıldızları icad eden ve 

semavatında kemal-i hikmetle yerleştiren ve kemal-i 

haşmetle döndüren ve kemal-i zînetle süslendiren bir 

zât olabilir." 

 Sonra o müddeî, kalbinden der ki: "Yıldızlar 

çok kalabalıktırlar. Hem dağınık, karmakarışık 

görünüyorlar. Belki onların içinde, müekkillerim 

namına birşey kazanırım." der. Onların içine girer. 

Onlara esbab namına, şerikleri hesabına ve tuğyan 
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etmiş felsefe lisanıyla, nücumperest olan 

sabiiyyunların dedikleri gibi der ki: "Sizler, pekçok 

dağınık olduğunuzdan, ayrı ayrı hâkimlerin taht-ı 

hükmünde bulunuyorsunuz."  

O vakit yıldızlar namına bir yıldız der ki: 

"Ne kadar sersem, akılsız ve ahmak ve gözsüzsün ki; 

bizim yüzümüzdeki sikke-i vahdeti ve turra-i ehadiyeti 

görmüyorsun, anlamıyorsun. Ve bizim nizamat-ı 

âliyemizi ve kavanin-i ubudiyetimizi bilmiyorsun. Bizi 

intizamsız zannediyorsun. Bizler öyle bir zâtın 

san'atıyız ve hizmetkârlarıyız ki, bizim denizimiz olan 

semavatı ve şeceremiz olan kâinatı ve mesiregâhımız 

olan nihayetsiz feza-yı âlemi kabza-i tasarrufunda 

tutan bir Vâhid-i Ehad'dir.  

Bizler donanma elektrik lâmbaları gibi, onun 

kemal-i rububiyetini gösteren nurani şahidleriz ve 

saltanat-ı rububiyetini ilân eden ışıklı bürhanlarız. 

Herbir taifemiz onun daire-i saltanatında ulvî, süflî, 

dünyevî, berzahî, uhrevî menzillerde haşmet-i 

saltanatını gösteren ve ziya veren nurani 

hizmetkârlarız. 

 Evet, herbirimiz kudret-i Vâhid-i Ehad'in 

birer mu'cizesi ve şecere-i hilkatin birer 

muntazam meyvesi ve vahdaniyetin birer 

münevver bürhanı ve melaikelerin birer 

menzili, birer tayyaresi, birer mescidi ve 

avalim-i ulviyenin birer lâmbası, birer güneşi 

ve saltanat-ı rububiyetin birer şahidi ve feza-yı 
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âlemin birer zîneti, birer kasrı, birer çiçeği ve 

sema denizinin birer nurani balığı ve 

gökyüzünün birer güzel gözü (Haşiye) 

olduğumuz gibi, heyet-i mecmuamızda sükûnet içinde 

bir sükût ve hikmet içinde bir hareket ve haşmet 

içinde bir zînet ve intizam içinde bir hüsn-ü hilkat ve 

mevzuniyet içinde bir kemal-i san'at bulunduğundan 

Sâni'-i Zülcelal'imizi, nihayetsiz diller ile vahdetini, 

ehadiyetini, samediyetini ve evsaf-ı cemal ve celal ve 

kemalini bütün kâinata ilân ettiğimiz halde, bizim gibi 

nihayet derecede safi, temiz, muti', müsahhar 

hizmetkârları, karmakarışıklık ve intizamsızlık ve 

vazifesizlik hattâ sahibsizlik ile ittiham ettiğinden 

tokata müstehaksın." der.  

O müddeînin yüzüne recm-i şeytan gibi, bir yıldız 

öyle bir tokat vurur ki, yıldızlardan tâ cehennemin 

dibine onu atar. Ve beraberinde olan tabiatı 

(Haşiye1) evham derelerine ve tesadüfü adem 

                                                             
(Haşiye): Cenab-ı Hakk'ın acaib-i masnuatına bakıp, 

temaşa edip ve ettiren işaretleriz. Yani: Semavat, hadsiz 

gözlerle zemindeki acaib-i san'at-ı İlahiyeyi temaşa eder 

gibi görünüyor. Semanın melaikeleri gibi, yıldızlar dahi 

mahşer-i acaib ve garaib olan arza bakıyorlar ve 

zîşuurları dikkatle baktırıyorlar, demektir.  

 

(Haşiye1): Fakat sukuttan sonra tabiat tövbe etti. 

Hakikî vazifesi, tesir ve fiil olmadığını, belki kabul ve 

infial olduğunu anladı. Ve kendisi kader-i İlahînin bir 
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kuyusuna ve şerikleri, imtina' ve muhaliyet 

zulümatına ve din aleyhindeki felsefeyi, esfel-i safilînin 

dibine atar.  

Bütün yıldızlarla beraber o yıldız 

 ferman-ı kudsîsini okuyorlar. Ve "Sinek 

kanadından tut, tâ semavat kandillerine kadar, bir 

sinek kanadı kadar şerike yer yoktur ki, parmak 

karıştırsın." diye ilân ederler. 

 

 

 

* * * 

                                                                                                     
nevi defteri -fakat tebeddül ve tegayyüre kabil bir 

defteri- ve kudret-i Rabbaniyenin bir nevi proğramı ve 

Kadîr-i Zülcelal'in bir nevi fıtrî şeriatı ve bir nevi 

mecmua-i kavanini olduğunu bildi. Kemal-i acz ve 

inkıyad ile vazife-i ubudiyetini takındı. Ve fıtrat-ı İlahiye 

ve san'at-ı Rabbaniye ismini aldı 
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âyetinin ezelî bağından bir çiçeğine 

işaret eden Arabî fıkralardır. 
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Arabî Fıkranın Tercümesi : 

 

 Yani: Güya çiçek açmış herbir ağaç, güzel 

yazılmış manzum bir kasidedir ki; o kaside 

Fâtır-ı Zülcelal'in medayih-i bahiresini inşad 

edip, şâirane lisan-ı hal ile söylüyor.  

Veyahut o çiçek açmış herbir ağaç, binler bakar 

ve baktırır gözlerini açmış, tâ Sâni'-i Zülcelal'in neşir 

ve teşhir olunan acaib-i san'atını bir-iki gözle değil, 

belki binler gözlerle baksın; tâ ehl-i dikkati öyle 

baktırsın.  

Veyahut o çiçek açan herbir ağaç, umumî 

bayram olan baharın içindeki hususî bayramında 

ve resm-i geçit-misal bir anda yeşillenmiş a'zalarını 

en süslü müzeyyenatla süslemiş. Tâ ki, onun 

Sultan-ı Zülcelal'i, ona ihsan ettiği hedayayı ve 

letaifi ve âsâr-ı nuraniyesini müşahede etsin.  

Hem meşher-i san'at-ı İlahiye olan zeminin 

yüzünde ve bahar mevsiminde, murassaat-ı 

rahmetini enzar-ı halka teşhir etsin.  

Ve şecerin hikmet-i hilkatini beşere ilân etsin. 

İncecik dallarında ne kadar mühim hazineler 

bulunduğunu ve ihsanat-ı Rahmaniyenin 

meyvelerinde ne derece mühim defineler var 

olduğunu göstermekle kemal-i kudret-i İlahiyeyi 

göstersin. 

* * * 
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BİRİNCİ MEVKIF'IN KÜÇÜK BİR ZEYLİ 
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 Bu âyetin bir nevi tercümesi olan 

 tercümesidir. Yani 

âyet-i kerime nazar-ı dikkati semanın zînetli ve güzel 

yüzüne çeviriyor.  

Tâ dikkat-i nazar ile, semanın yüzünde fevkalâde 

sükûnet içinde bir sükûtu görüp, bir Kadîr-i Mutlak'ın 

emir ve teshiriyle o vaziyeti aldığını anlasın. Yoksa 

eğer başıboş olsa idiler, birbiri içinde o dehşetli hadsiz 

ecram, o gayet büyük küreler ve gayet sür'atli 

hareketleriyle öyle bir velveleyi çıkarmak lâzım idi ki, 

kâinatın kulağını sağır edecekti.  

Hem öyle bir zelzele-i herc ü merc içinde karışıklık 

olacaktı ki, kâinatı dağıtacaktı. Yirmi camus, birbiri 

içinde hareket etse ne kadar velveleli bir herc ü merce 

sebebiyet verdiği malûm. Halbuki Küre-i Arz'dan bin 

defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa sür'atli 

hareket edenler, yıldızlar içerisinde var olduğunu 

kozmoğrafya söylüyor.  

İşte sükûnet içindeki sükût-u ecramdan, Sâni'-i 

Zülcelal'in ve Kadîr-i Zülkemal'in derece-i kudret ve 

teshirini ve nücumun ona derece-i inkıyad ve itaatini 

anla. 

  Hem semanın yüzünde, hikmet 

içinde bir hareketi görmeyi âyet emrediyor. Evet 

gayet acib ve azîm o harekât, gayet dakik ve geniş 

hikmet içindedir. Nasılki bir fabrikanın çarklarını ve 

dolaplarını bir hikmet içinde çeviren bir san'atkâr, 



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

 
fabrikanın azamet ve intizamı derecesinde derece-i 

san'at ve meharetini gösterir.  

Öyle de: Koca Güneşe, seyyarat ile beraber 

fabrika vaziyetini veren ve o müdhiş azîm küreleri 

sapan taşları misillü ve fabrika çarkları gibi etrafında 

döndüren bir Kadîr-i Zülcelal'in derece-i kudret ve 

hikmeti, o nisbette nazara tezahür eder. 

  Yani: Hem semavat 

yüzünde, öyle bir haşmet içinde bir parlamak ve bir 

zînet içinde bir tebessüm var ki; Sâni'-i Zülcelal'in ne 

kadar muazzam bir saltanatı, ne kadar güzel bir 

san'atı olduğunu gösterir. Donanma günlerinde 

kesretli elektrik lâmbaları, sultanın derece-i haşmetini 

ve terakkiyat-ı medeniyede derece-i kemalini 

gösterdiği gibi; koca semavat o haşmetli, zînetli 

yıldızlarıyla Sâni'-i Zülcelal'in kemal-i saltanatını ve 

cemal-i san'atını, öylece nazar-ı dikkate gösteriyorlar. 

  Hem diyor ki: Semanın 

yüzündeki mahlukatın intizamını, dakik mizanlar 

içinde masnuatın mevzuniyetini gör ve anla ki: 

Onların Sâni'i ne kadar Kadîr ve ne kadar Hakîm 

olduğunu bil.  

Evet, muhtelif ve küçük cirimleri veyahut 

hayvanları döndüren ve bir vazife için çeviren ve bir 

mizan-ı mahsus ile, herbirini muayyen bir yolda 

sevkeden bir zâtın derece-i iktidar ve hikmetini ve 

hareket eden cirimlerin ona derece-i itaat ve 
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müsahhariyetlerini gösterdikleri gibi, koca semavat o 

dehşetli azametiyle hadsiz yıldızlarıyla ve o yıldızlar da 

dehşetli büyüklükleriyle ve gayet şiddetli 

hareketleriyle beraber, zerre miktar ve bir sâniyecik 

kadar hududlarından tecavüz etmemeleri, bir âşire-i 

dakika kadar vazifelerinden geri kalmamaları, Sâni'-i 

Zülcelal'lerinin ne kadar dakik bir mizan-ı mahsus ile 

rububiyetini icra ettiğini nazar-ı dikkate gösterirler.  

Hem de şu âyet gibi Sure-i Amme'de ve sair 

âyetlerde beyan olunan teshir-i Şems ve Kamer ve 

nücumla işaret ettiği gibi: 

 Yani: Semanın müzeyyen tavanına, güneş 

gibi ışık verici, ısındırıcı bir lâmbayı takmak; gece 

gündüz hatlarıyla, kış yaz sahifelerinde mektubat-ı 

Samedaniyeyi yazmasına bir nur hokkası hükmüne 

getirmek ve yüksek minare ve kulelerdeki büyük 

saatların parlayan akrebleri misillü, kubbe-i semada 

Kameri, zamanın saat-ı kübrasına bir akreb yapmak; 

mütefavit çok hilâller suretinde her geceye güya ayrı 

bir hilâl bırakıp, sonra dönüp kendine toplamak, 

menzillerinde kemal-i mizanla, dakik hesabla hareket 

ettirmek ve kubbe-i semada parlayan, tebessüm eden 

yıldızlarla, göğün güzel yüzünü yaldızlamak, elbette 

nihayetsiz bir saltanat-ı rububiyetin şeairidir.  
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Zîşuura, onu iş'ar eden muhteşem bir 

uluhiyetin işaratıdır. Ehl-i fikri, imana ve 

tevhide davet eder. 

 

 Bak kitab-ı kâinatın safha-i rengînine 

 Hâme-i zerrîn-i kudret, gör ne tasvir eylemiş. 

 Kalmamış bir nokta-i muzlim, çeşm-i dil erbabına 

 Sanki âyâtın Huda, nur ile tahrir eylemiş. 

 Bak, ne mu'ciz-i hikmet, iz'anrubâ-yı kâinat; 

 Bak, ne âlî bir temaşadır feza-yı kâinat; 

 Dinle de yıldızları, şu hutbe-i şirinine, 

 Name-i nurîn-i hikmet, bak ne takrir eylemiş. 

 Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler: 

 Bir Kadîr-i Zülcelal'in haşmet-i sultanına 

 Birer bürhan-ı nur-efşanız vücub-u Sâni'a, hem 

vahdete, hem kudrete şahidleriz biz. 

 Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mu'cizatı 

çün melek seyranına 

 Bu semanın arza bakan, Cennet'e dikkat eden, 

binler müdakkik gözleriz biz. 

 Tûbâ-yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan 

ağsanına 

 Bir Cemil-i Zülcelal'in dest-i hikmetiyle takılmış, 

binler güzel meyveleriz biz. 

 Şu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer 

hane-i devvar, birer ulvî âşiyane, 

 Birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer 

tayyareyiz biz. 
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 Bir Kadîr-i Zülkemal'in, bir Hakîm-i Zülcelal'in, 

birer mu'cize-i kudret, birer hârika-i san'at-ı Hâlıkane, 

 Birer nadire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat, birer 

nur âlemiyiz biz. 

 Böyle yüzbin dil ile, yüzbin bürhan gösteririz, 

işittiririz insan olan insana, 

 Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü. 

Hem işitmez sözümüzü. Hak söyleyen âyetleriz biz. 

 Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsahharız, 

müsebbihiz abîdane 

 Zikrederiz, kehkeşanın halka-i kübrasına mensub 

birer meczublarız biz... 

 

* * * 
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Otuzuncu Lem'anın  
İkinci Nüktesi 

 

 

 

âyetinin bir nüktesi ve bir ism-i a'zam veyahud ism-i 

a'zamın altı nurundan bir nuru olan "Adl" isminin bir 

cilvesi, Birinci Nükte gibi Eskişehir Hapishanesinde 

uzaktan uzağa göründü. Onu yakınlaştırmak için yine 

temsil yoluyla deriz: 

 Şu kâinat öyle bir saraydır ki, o sarayda 

mütemadiyen tahrib ve tamir içinde çalkalanan bir 

şehir var.. ve o şehirde her vakit harb ve hicret içinde 

kaynayan bir memleket var.. ve o memlekette her 

zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir âlem var.  

Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, 

o âlemde o derece hayret-engiz bir müvazene, 

bir mizan, bir tevzin hükmediyor, bilbedahe 

isbat eder ki: Bu hadsiz mevcudatta olan tahavvülât 

ve vâridat ve masarıf; herbir anda umum kâinatı 

görür, nazar-ı teftişinden geçirir bir tek zâtın mizanıyla 

ölçülür, tartılır.  

Yoksa balıklardan bir balık bin yumurtacık ile ve 

nebatattan haşhaş gibi bir çiçek yirmi bin tohum ile ve 

sel gibi akan unsurların, inkılabların hücumuyla 
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şiddetle müvazeneyi bozmaya çalışan ve istilâ etmek 

isteyen esbab başıboş olsalardı veyahud maksadsız 

serseri tesadüf ve mizansız kör kuvvete ve şuursuz 

zulmetli tabiata havale edilseydi, o müvazene-i eşya 

ve müvazene-i kâinat öyle bozulacaktı ki; bir senede, 

belki bir günde herc ü merc olurdu. Yani: Deniz 

karmakarışık şeylerle dolacaktı, taaffün edecekti; 

hava, gazat-ı muzırra ile zehirlenecekti; zemin ise bir 

mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti. Dünya 

boğulacaktı. 

 İşte cesed-i hayvanînin hüceyratından ve kandaki 

küreyvat-ı hamra ve beyzadan ve zerratın 

tahavvülâtından ve cihazat-ı bedeniyenin 

tenasübünden tut, tâ denizlerin vâridat ve masarıfına.. 

tâ zemin altındaki çeşmelerin gelir ve sarfiyatlarına.. tâ 

hayvanat ve nebatatın tevellüdat ve vefiyatlarına.. tâ 

güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına.. tâ unsurların 

ve yıldızların hidemat ve harekâtlarına.. tâ mevt ve 

hayatın, ziya ve zulmetin ve hararet ve bürudetin 

değişmelerine ve döğüşmelerine ve çarpışmalarına 

kadar o derece hassas bir mizan ile ve o kadar ince 

bir ölçü ile tanzim edilir ve tartılır ki, akl-ı beşer hiçbir 

yerde hakikî olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği 

gibi; hikmet-i insaniye dahi, herşeyde en mükemmel 

bir intizam, en güzel bir mevzuniyet görüyor ve 

gösteriyor. Belki, hikmet-i insaniye o intizam ve 

mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır. 
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 İşte gel, Güneş ile muhtelif on iki 

seyyarenin müvazenelerine bak. Acaba bu 

müvazene, Güneş gibi, Adl ve Kadîr olan Zât-ı 

Zülcelal'i göstermiyor mu? Ve bilhâssa seyyarattan 

olan gemimiz yani Küre-i Arz, bir senede yirmidört 

bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder.  

Ve o hârika sür'atiyle beraber zeminin yüzünde 

dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, 

fezaya fırlatmıyor.  

Eğer sür'ati bir parça tezyid veya tenkis edilseydi, 

sekenesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı.  

Ve bir dakika, belki bir sâniye müvazenesini bozsa, 

dünyamızı bozacak; belki başkasıyla çarpışacak, bir 

kıyameti koparacak.  

Ve bilhâssa zeminin yüzünde nebatî ve hayvanî 

dörtyüz bin taifenin tevellüdat ve vefiyatça ve iaşe ve 

yaşayışça rahîmane müvazeneleri; ziya güneşi 

gösterdiği gibi, bir tek Zât-ı Adl ü Rahîm'i gösteriyor.  

Ve bilhâssa o hadsiz milletlerin hadsiz efradından 

bir tek ferdin âzası, cihazatı, duyguları o derece hassas 

bir mizanla birbiriyle münasebettar ve müvazenettedir 

ki; o tenasüb, o müvazene, bedahet derecesinde bir 

Sâni'-i Adl ü Hakîm'i gösteriyor.  

Ve bilhâssa her ferd-i hayvanînin bedenindeki 

hüceyratın ve kan mecralarının ve kandaki küreyvatın 

ve o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas 

ve hârika müvazeneleri var, bilbedahe isbat eder ki: 

Her şeyin dizgini elinde ve herşeyin anahtarı yanında 
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ve birşey birşeye mani olmuyor.. umum eşyayı bir tek 

şey gibi kolayca idare eden bir tek Hâlık-ı Adl ü 

Hakîm'in mizanıyla, kanunuyla, nizamıyla terbiye ve 

idare oluyor.  

Haşrin mahkeme-i kübrasında mizan-ı azîm-i 

adaletinde cinn ve insin müvazene-i a'mallerini 

istib'ad edip inanmayan, bu dünyada gözüyle 

gördüğü bu müvazene-i ekbere dikkat etse, elbette 

istib'adı kalmaz. 

 Ey israflı, iktisadsız.. ey zulümlü, adaletsiz.. 

ey kirli, nezafetsiz bedbaht insan! Bütün kâinatın 

ve bütün mevcudatın düstur-u hareketi olan iktisad ve 

nezafet ve adaleti yapmadığından, umum mevcudata 

muhalefetinle, manen onların nefretlerine ve 

hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun 

ki; umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, 

israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun? 

 Evet, İsm-i Hakîm'in cilve-i a'zamından olan 

hikmet-i âmme-i kâinat, iktisad ve israfsızlık üzerinde 

hareket ediyor; iktisadı emrediyor. Ve İsm-i Adl'in 

cilve-i a'zamından gelen kâinattaki adalet-i tâmme, 

umum eşyanın müvazenelerini idare ediyor ve beşere 

de adaleti emrediyor. Sure-i Rahman'da 
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âyetindeki dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden 

dört defa "mizan" zikretmesi, kâinatta mizanın 

derece-i azametini ve fevkalâde pek büyük 

ehemmiyetini gösteriyor.  

Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi, hiçbir şeyde 

de hakikî zulüm ve mizansızlık yoktur.  

Ve İsm-i Kuddüs'ün cilve-i a'zamından gelen 

tanzif ve nezafet, bütün kâinatın mevcudatını 

temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık eli 

karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakikî 

nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. 

 İşte hakaik-i Kur'aniyeden ve desatir-i İslâmiyeden 

olan "adalet, iktisad, nezafet" hayat-ı beşeriyede 

ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla.  

Ve ahkâm-ı Kur'aniye ne derece kâinatla 

alâkadar ve kâinat içine kök salmış ve sarmış 

bulunduğunu ve o hakaikı bozmak, kâinatı bozmak 

ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil!.  

Ve bu üç ziya-yı a'zam gibi; rahmet, inayet, 

hafîziyet misillü yüzer ihatalı hakikatlar haşri, âhireti 

iktiza ve istilzam ettikleri halde, hiç mümkün müdür 

ki: Kâinatta ve umum mevcudatta hükümferma olan 

rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisad ve nezafet gibi 

pek kuvvetli ihatalı hakikatlar; haşrin ademiyle ve 

âhiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, 

hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılab 

etsinler? Hâşâ, yüzbin defa hâşâ! 
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 Bir sineğin hakk-ı hayatını rahîmane muhafaza 

eden bir rahmet, bir hikmet; acaba haşri 

getirmemekle umum zîşuurların hadsiz hukuk-u 

hayatlarını ve nihayetsiz mevcudatın nihayetsiz 

hukuklarını zayi' eder mi?  

Ve tabiri caiz ise, rahmet ve şefkatte ve adalet ve 

hikmette hadsiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir 

haşmet-i rububiyet; ve kemalâtını göstermek ve 

kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kâinatı 

hadsiz hârika san'atlarıyla, nimetleriyle süslendiren bir 

saltanat-ı uluhiyet, böyle hem umum kemalâtını, hem 

bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkâr ettiren 

haşirsizliğe müsaade eder mi? Hâşâ! Böyle bir Cemal-

i Mutlak, böyle bir kubh-u mutlaka bilbedahe 

müsaade etmez. 

 Evet, âhireti inkâr etmek isteyen adam, evvelce 

bütün dünyayı bütün hakaikıyla inkâr etmeli.  

Yoksa, dünya bütün hakaikıyla, yüzbin lisanla onu 

tekzib ederek bu yalanında yüzbin derece yalancılığını 

isbat edecek. Onuncu Söz kat'î delillerle isbat 

etmiştir ki; âhiretin vücudu, dünyanın vücudu 

kadar kat'î ve şübhesizdir. 

* * * 
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İsm-İ A'zam'ın Altı Nurundan  

Üçüncü Nuruna İşaret Eden 

 

Üçüncü Nükte 

 

  âyetinin bir nüktesi ve 

bir İsm-i A'zam veya İsm-i A'zam'ın altı nurundan bir 

nuru olan "İsm-i Hakem"in bir cilvesi Ramazan-ı 

Şerifte görüldü. Ona yalnız bir işaret olarak "Beş 

Nokta"dan ibaret Üçüncü Nükte acele olarak yazıldı; 

müsvedde halinde kaldı. 

  Üçüncü Nükte'nin Birinci Noktası: Onuncu 

Söz'de işaret edildiği gibi: İsm-i Hakem'in tecelli-i 

a'zamı şu kâinatı öyle bir kitab hükmüne getirmiş ki, 

her sahifesinde yüzer kitab yazılmış.. ve her satırında 

yüzer sahife dercedilmiş.. ve her kelimesinde yüzer 

satır mevcuddur..  

Ve her harfinde yüzer kelime var.. ve her 

noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciği bulunur 

bir tarza getirmiştir. O kitabın sahifeleri, satırları, tâ 

noktalarına kadar yüzer cihette nakkaşını, kâtibini 

öyle vuzuhla gösteriyor ki; o kitab-ı kâinatın 

müşahedesi, kendi vücudundan yüz derece daha 

ziyade kâtibinin vücudunu ve vahdetini isbat eder. 

Çünki bir harf, kendi vücudunu bir harf kadar ifade 

ettiği halde; kâtibini bir satır kadar ifade ediyor. 
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 Evet, bu kitab-ı kebirin bir sahifesi, zemin yüzüdür. 

O sahifede nebatat, hayvanat taifeleri adedince 

kitablar, birbiri içinde, beraber, bir vakitte, yanlışsız, 

gayet mükemmel bir surette bahar mevsiminde 

yazıldığı gözle görünüyor. Bu sahifenin bir satırı, bir 

bahçedir.  

O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatlar 

adedince manzum kasideler; beraber, birbiri içinde, 

yanlışsız yazıldığını gözümüzle görüyoruz. O satırın bir 

kelimesi çiçek açmış, meyve vermek üzere yaprağını 

vermiş bir ağaçtır. İşte bu kelime; muntazam, mevzun, 

süslü yaprak, çiçek ve meyveleri adedince Hakem-i 

Zülcelal'in medh ü senasına dair manidar fıkralardır. 

Güya çiçek açmış her ağaç gibi, o ağaç dahi 

nakkaşının medîhelerini teganni eden manzum bir 

kasidedir. 

 Hem güya Hakem-i Zülcelal, zeminin meşherinde 

teşhir ettiği antika ve acib eserlerine binler gözle 

bakmak istiyor. 

 Hem güya o Sultan-ı Ezelî'nin o ağaca verdiği 

murassa' hediye ve nişanları ve formaları, hususî 

bayramı ve resm-i küşadı olan baharda padişahının 

nazarına arzetmek için öyle müzeyyen, mevzun, 

muntazam, manidar bir şekil almış ve öyle hikmetli bir 

şekil verilmiştir ki; herbir çiçeğinde, herbir meyvesinde 

birbiri içinde çok vecihler ve diller ile, nakkaşının 

vücuduna ve esmasına şehadet ederler. Meselâ: 

Herbir çiçekte, herbir meyvede bir mizan var.  
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Ve o mizan, bir intizam içinde.. ve o intizam, 

tazelenen bir tanzim ve tevzin içinde.. ve o tevzin ve 

tanzim, bir zînet ve san'at içinde.. ve o zînet ve san'at, 

manidar kokular ve hikmetli tatlar içinde 

bulunduğundan; herbir çiçek, o ağacın çiçekleri 

adedince Hakem-i Zülcelal'e işaretler ediyor. 

 Ve bu bir kelime olan bu ağaçta, bir harf 

hükmünde olan bir meyvede bulunan bir çekirdek 

noktası, bütün ağacın fihristesini, proğramını taşıyan 

küçük bir sandukçadır. 

 Ve hâkeza... Buna kıyasen kâinat kitabının bütün 

satırları, sahifeleri böyle İsm-i Hakem ve Hakîm'in 

cilvesiyle yalnız herbir sahifesi değil, belki herbir satırı 

ve herbir kelimesi ve herbir harfi ve herbir noktası, 

birer mu'cize hükmüne getirilmiştir ki; bütün esbab 

toplansa, bir noktasının nazirini getiremezler, muaraza 

edemezler. 

 Evet, bu Kur'an-ı Azîm-i Kâinat'ın herbir âyet-i 

tekviniyesi, o âyetin noktaları ve hurufu adedince 

mu'cizeler gösterdiklerinden; elbette serseri tesadüf, 

kör kuvvet, gayesiz, mizansız, şuursuz tabiat hiçbir 

cihetle o hakîmane, basîrane olan has mizana ve 

gayet ince intizama karışamazlar. Eğer 

karışsaydılar, elbette karışık eseri görünecekti. 

Halbuki hiçbir cihette intizamsızlık müşahede 

olunmuyor. 

  Üçüncü Nükte'nin İkinci Noktası: "İki 

Mes'ele"dir. 
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  Birinci Mes'ele: Onuncu Söz'de beyan edildiği 

gibi.. nihayet kemalde bir cemal ve nihayet cemalde 

bir kemal, elbette kendini görmek ve göstermek, 

teşhir etmek istemesi; en esaslı bir kaidedir. İşte bu 

esaslı düstur-u umumîye binaendir ki; bu kitab-ı 

kebir-i kâinatın Nakkaş-ı Ezelî'si, bu kâinatla ve bu 

kâinatın herbir sahifesiyle ve herbir satırıyla, hattâ 

harfleri ve noktalarıyla kendini tanıttırmak ve 

kemalâtını bildirmek ve cemalini göstermek ve 

kendisini sevdirmek için en cüz'îden en küllîye kadar 

herbir mevcudun müteaddid lisanlarıyla cemal-i 

kemalini ve kemal-i cemalini tanıttırıyor ve sevdiriyor. 

 İşte ey gafil insan! Bu Hâkim-i Hakem-i Hakîm-

i Zülcelali Velcemal, sana karşı kendisini herbir 

mahlukuyla böyle hadsiz ve parlak tarzlarda 

tanıttırmak ve sevdirmek istediği halde, sen onun 

tanıttırmasına karşı imanla tanımazsan ve onun 

sevdirmesine mukabil ubudiyetinle kendini ona 

sevdirmezsen ne derece hadsiz muzaaf bir cehalet, bir 

hasaret olduğunu bil, ayıl!.. 

  İkinci Noktanın İkinci Mes'elesi: Bu kâinatın 

Sâni'-i Kadîr ve Hakîm'inin mülkünde iştirak yeri 

yoktur. Çünki her şeyde nihayet derecede intizam 

bulunduğundan, şirki kabul edemez. Çünki 

müteaddid eller bir işe karışırsa, o iş karışır. Bir 

memlekette iki padişah, bir şehirde iki vali, bir köyde 

iki müdür bulunsa; o memleket, o şehir, o köyün her 

işinde bir karışıklık başlayacağı gibi.. en edna bir 
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vazifedar adam, o vazifesine başkasının müdahalesini 

kabul etmemesi gösteriyor ki; hâkimiyetin en esaslı 

hâssası, elbette istiklal ve infiraddır.  

Demek intizam vahdeti ve hâkimiyet infiradı iktiza 

eder. Madem hâkimiyetin bir muvakkat gölgesi, 

muavenete muhtaç ve âciz insanlarda böyle 

müdahaleyi reddederse elbette derece-i rububiyette 

hakikî bir hâkimiyet-i mutlaka, bir Kadîr-i Mutlak'ta 

bütün şiddetiyle müdahaleyi reddetmek gerektir. 

Eğer zerre kadar müdahale olsaydı, intizam 

bozulacaktı. 

 Halbuki bu kâinat öyle bir tarzda yaratılmış ki; bir 

çekirdeği halketmek için, bir ağacı halkedebilir bir 

kudret lâzımdır. Ve bir ağacı halketmek için de kâinatı 

halkedebilir bir kudret gerektir. Ve kâinat içinde 

parmak karıştıran bir şerik bulunsa, en küçük bir 

çekirdekte de hissedar olmak lâzım gelir. Çünki o, 

onun nümunesidir.  

O halde, koca kâinatta yerleşmeyen iki rububiyet, 

bir çekirdekte, belki bir zerrede yerleşmek lâzım gelir. 

Bu ise, muhalatın ve bâtıl hayalatın en manasız ve en 

uzak bir muhalidir. Koca kâinatın umum ahval ve 

keyfiyatını mizan-ı adlinde ve nizam-ı hikmetinde 

tutan bir Kadîr-i Mutlak'ın aczini, hattâ bir çekirdekte 

dahi iktiza eden şirk ve küfür ne kadar hadsiz 

derecede muzaaf bir hilaf, bir hata, bir yalan 

olduğunu.. ve tevhid ne derece hadsiz muzaaf bir 
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derecede hak ve hakikat ve doğru olduğunu bil, 

"Elhamdülillahi ale-l iman" de!.. 

  Üçüncü Nokta: Sâni'-i Kadîr, İsm-i Hakem ve 

Hakîm'iyle bu âlem içinde binler muntazam âlemleri 

dercetmiştir.  

O âlemler içinde en ziyade kâinattaki hikmetlere 

medar ve mazhar olan insanı, bir merkez, bir medar 

hükmünde yaratmış.  

Ve o kâinat dairesinin en mühim hikmetleri ve 

faideleri, insana bakıyor. Ve insan dairesi içinde dahi, 

rızkı bir merkez hükmüne getirmiş. Âlem-i insanîde 

ekser hikmetler, maslahatlar; o rızka bakar ve onunla 

tezahür eder.  

Ve insanda şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla İsm-i 

Hakîm'in cilvesi parlak bir surette görünüyor. Ve şuur-

u insanî vasıtasıyla keşfolunan yüzer fenlerden herbir 

fen, Hakem isminin, bir nevide bir cilvesini tarif 

ediyor. 

 Meselâ Tıb Fenninden sual olsa: "Bu kâinat 

nedir?" Elbette diyecek ki: "Gayet muntazam ve 

mükemmel bir eczahane-i kübradır. İçinde herbir ilâç 

güzelce ihzar ve istif edilmiştir." 

 Fenn-i Kimya'dan sorulsa: "Bu Küre-i Arz 

nedir?" Diyecek: "Gayet muntazam ve mükemmel bir 

kimyahanedir." 

 Fenn-i Makine diyecek: "Hiçbir kusuru 

olmayan gayet mükemmel bir fabrikadır." 
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 Fenn-i Ziraat diyecek: "Nihayet derecede 

mahsuldar, her nevi hububu vaktinde yetiştiren 

muntazam bir tarladır ve mükemmel bir bahçedir." 

 Fenn-i Ticaret diyecek: "Gayet muntazam bir 

sergi ve çok intizamlı bir pazar ve mallarıçok san'atlı 

bir dükkândır." 

 Fenn-i İaşe diyecek: "Gayet muntazam, bütün 

erzakın enva'ını câmi' bir anbardır." 

 Fenn-i Rızık diyecek: "Yüzbinler leziz taamlar 

beraber kemal-i intizam ile içinde pişirilen bir matbah-

ı Rabbanî ve bir kazan-ı Rahmanîdir." 

 Fenn-i Askeriye diyecek ki: "Arz bir ordugâhtır. 

Her bahar mevsiminde yeni taht-ı silâha alınmış ve 

zemin yüzünde çadırları kurulmuş dörtyüz bin 

muhtelif milletler o orduda bulunduğu halde; ayrı ayrı 

erzakları, ayrı ayrı libasları, silâhları, ayrı ayrı 

talimatları, terhisatları kemal-i intizamla hiçbirini 

unutmayarak ve şaşırmayarak, birtek Kumandan-ı 

A'zam'ın emriyle, kuvvetiyle, merhametiyle, 

hazinesiyle gayet muntazam yapılıp, idare ediliyor." 

 Ve Fenn-i Elektrik'ten sorulsa, elbette diyecek: 

"Bu muhteşem saray-ı kâinatın damı, gayet intizamlı, 

mizanlı hadsiz elektrik lâmbalarıyla tezyin edilmiştir. 

Fakat o kadar hârika bir intizam ve mizan iledir ki: 

Başta Güneş olarak Küre-i Arz'dan bin defa büyük o 

semavî lâmbalar, mütemadiyen yandıkları halde 

müvazenelerini bozmuyorlar, patlak vermiyorlar, 

yangın çıkarmıyorlar.  



 O n  İ k i l i k  T o p  G ü l l e s i     | 43 

 
Sarfiyatları hadsiz olduğu halde, vâridatları 

ve gazyağları ve madde-i iştialleri nereden 

geliyor?  

Neden tükenmiyor?  

Neden yanmak müvazenesi bozulmuyor?..  

Küçük bir lâmba dahi muntazam bakılmazsa, 

söner. Kozmoğrafyaca Küre-i Arz'dan bir milyondan 

ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan 

Güneş'i (Haşiye)  kömürsüz, yağsız yandıran; 

söndürmeyen Hakîm-i Zülcelal'in hikmetine, 

kudretine bak. "Sübhanallah" de. Güneş'in müddet-i 

ömründe geçen dakikalarının âşiratı adedince 

"Mâşâallah, Bârekâllah, Lâilahe İllâ Hu" söyle. 

 Demek bu semavî lâmbalarda gayet hârika 

bir intizam var ve onlara çok dikkatle 

bakılıyor. Güya o pek büyük ve pekçok kitle-i 

nariyelerin ve gayet çok kanadil-i nuriyelerin buhar 

                                                             
(Haşiye): Acaba dünya sarayını ısındıran Güneş sobasına 

veyahud lâmbasına ne kadar odun ve kömür ve gazyağı 

lâzım olduğu hesabedilsin.  

 

Her gün yanması için -Kozmoğrafya'nın sözüne bakılsa- 

bir milyon Küre-i Arz kadar odun yığınları ve binler 

denizler kadar gazyağı gerektir. Şimdi düşün; onu 

odunsuz, gazsız daimî ışıklandıran Kadîr-i Zülcelal'in 

haşmetine, hikmetine, kudretine Güneş'in zerreleri 

adedince "Sübhanallah, Mâşâallah, Bârekâllah" de. 
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kazanı ise, harareti tükenmez bir Cehennem'dir ki, 

onlara nursuz hararet veriyor.  

Ve o elektrik lâmbalarının makinesi ve merkezî 

fabrikası, daimî bir Cennet'tir ki, onlara nur ve ışık 

veriyor. İsm-i Hakem ve Hakîm'in cilve-i a'zamıyla, 

intizamla yanmakları devam ediyor. Ve hâkeza... 

 Bunlara kıyasen yüzer fennin herbirisinin kat'î 

şehadetiyle, noksansız bir intizam-ı ekmel içinde 

hadsiz hikmetler, maslahatlarla bu kâinat tezyin 

edilmiştir. Ve o hârika ve ihatalı hikmetle, mecmu-u 

kâinata verdiği intizam ve hikmetleri, en küçük bir 

zîhayat ve bir çekirdekte küçük bir mikyasta 

dercetmiştir. 

 Ve malûm ve bedihîdir ki; intizam ile gayeleri 

ve hikmetleri ve faideleri takib etmek; ihtiyar ile, irade 

ile, kasd ile, meşiet ile olabilir; başka olamaz. 

İhtiyarsız, iradesiz, kasıdsız, şuursuz esbab ve tabiatın 

işi olmadığı gibi, müdahaleleri dahi olamaz.  

Demek bu kâinatın bütün mevcudatındaki hadsiz 

intizamat ve hikmetleriyle iktiza ettikleri ve 

gösterdikleri bir Fâil-i Muhtar'ı, bir Sâni'-i Hakîm'i 

bilmemek veya inkâr etmek, ne kadar acib bir cehalet 

ve divanelik olduğu tarif edilmez. 

 Evet, dünyada en ziyade hayret edilecek birşey 

varsa, o da bu inkârdır. Çünki kâinatın 

mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle, 

vücud ve vahdetine şahidler bulunduğu halde; onu 
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görmemek, bilmemek, ne derece körlük ve cehalet 

olduğunu, en kör cahil de anlar.  

Hattâ diyebilirim ki; ehl-i küfrün içinde, 

kâinatın vücudunu inkâr ettiklerinden ahmak 

zannedilen Sofestaîler, en akıllılarıdır. Çünki kâinatın 

vücudunu kabul etmekle Allah'a ve Hâlık'ına 

inanmamak kabil ve mümkün olmadığından, kâinatı 

inkâra başladılar. Kendilerini de inkâr ettiler. "Hiçbir 

şey yok" diyerek akıldan istifa ederek, akıl perdesi 

altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından 

kurtulup, bir derece akla yanaştılar. 

  Dördüncü Nokta: Onuncu Söz'de işaret edildiği 

gibi: Bir Sâni'-i Hakîm ve gayet hikmetli bir usta, bir 

sarayın herbir taşında yüzer hikmeti hassasiyetle takib 

etse, sonra o saraya dam yapmayıp boşuboşuna 

harab olmasıyla takib ettiği hadsiz hikmetleri zayi' 

etmesini hiçbir zîşuur kabul etmediği.. ve bir Hakîm-i 

Mutlak, kemal-i hikmetinden bir dirhem kadar bir 

çekirdekten yüzer batman faideleri, gayeleri, 

hikmetleri dikkatle takib ettiği halde; dağ gibi koca 

ağaca bir dirhem kadar bir tek faide, bir tek küçük 

gaye, bir tek meyve vermek için o koca ağacın pek 

çok masarıfını yapmakla, kendi hikmetine bütün 

bütün zıd ve muhalif olarak müsrifane bir sefahet 

irtikâb etmesi hiçbir cihetle imkânı olmadığı gibi.. 

Aynen öyle de; bu kâinat sarayının herbir 

mevcudatına yüzer hikmet takan ve yüzer vazife ile 

teçhiz eden, hattâ herbir ağaca meyveleri adedince 
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hikmetler ve çiçekleri adedince vazifeler veren bir 

Sâni'-i Hakîm, kıyameti getirmemekle ve haşri 

yapmamakla, bütün hadd ü hesaba gelmeyen 

hikmetleri ve nihayetsiz vazifeleri manasız, abes, boş, 

faidesiz zayi' etmesi, o Kadîr-i Mutlak'ın kemal-i 

kudretine acz-i mutlak verdiği gibi; o Hakîm-i 

Mutlak'ın kemal-i hikmetine hadsiz abesiyet ve 

faidesizliği ve o Rahîm-i Mutlak'ın cemal-i rahmetine 

nihayetsiz çirkinliği ve o Âdil-i Mutlak'ın kemal-i 

adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir.  

Âdeta kâinatta herkese görünen hikmet, rahmet, 

adaleti inkâr etmektir. Bu ise, en acib bir muhaldir ki; 

hadsiz bâtıl şeyler, içinde bulunur.  

Ehl-i dalalet gelsin, baksın; gireceği ve 

düşündüğü kendi kabri gibi, kendi dalaletinde ne 

derece dehşetli bir zulmet, bir karanlık ve yılanların, 

akreplerin yuvası bir kuyu olduğunu görsün.  

Ve âhirete iman ise, Cennet gibi güzel ve nuranî 

bir yol olduğunu bilsin, imana girsin. 

  Beşinci Nokta: "İki Mes'ele"dir. 

  Birinci Mes'ele: Sâni'-i Zülcelal, İsm-i Hakîm'in 

muktezasıyla, herşeyde en hafif sureti, en kısa yolu, 

en kolay tarzı, en faideli şekli ehemmiyetle takib ettiği 

gösteriyor ki; israf, abesiyet, faidesizlik, fıtratta yoktur. 

İsraf ise, İsm-i Hakîm'in zıddı olduğu gibi; iktisad, 

onun lâzımıdır ve düstur-u esasıdır. 
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 Ey iktisadsız israflı insan! Bütün kâinatın en 

esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığından, ne kadar 

hilaf-ı hakikat hareket ettiğini bil! 

 âyeti; ne kadar esaslı, geniş bir düsturu ders 

verdiğini anla!.. 

  İkinci Mes'ele: İsm-i Hakem ve Hakîm, bedahet 

derecesinde Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

risaletine delalet ve istilzam ediyor denilebilir. Evet 

madem gayet manidar bir kitab, onu ders verecek bir 

muallim ister.  

Ve gayet güzel bir cemal, kendini görecek ve 

gösterecek bir âyine iktiza eder.  

Ve gayet kemalde bir san'at, teşhirci bir dellâl ister. 

Elbette herbir harfinde yüzer manalar, hikmetler 

bulunan bu kitab-ı kebir-i kâinatın muhatabı olan 

nev'-i insan içinde elbette bir rehber-i ekmel, bir 

muallim-i ekber bulunacak.  

Tâ ki, o kitabda bulunan kudsî ve hakikî hikmetleri 

ders verecek.. belki kâinattaki hikmetlerin vücudunu 

bildirecek.. belki kâinatın hilkatindeki makasıd-ı 

Rabbaniyenin zuhuruna, belki husulüne vesile 

olacak..  

ve umum kâinatta Hâlık tarafından gayet 

ehemmiyetle izharını irade ettiği kemal-i san'atını, 

cemal-i esmasını bildirecek, âyinedarlık edecek..  
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ve o Hâlık, bütün mevcudatla kendini sevdirmek 

ve zîşuur mahluklarından mukabele istediğinden, o 

zîşuurların namına birisi o geniş tezahürat-ı 

rububiyete karşı geniş bir ubudiyet ile mukabele edip, 

berr ve bahri cezbeye getirecek, Semavat ve Arz'ı 

çınlatacak bir velvele-i teşhir ve takdis ile, o zîşuurların 

nazarını, o san'atların Sâni'ine çevirecek..  

ve kudsî dersler ve talimatla bütün ehl-i aklın 

kulaklarını kendine çevirecek bir Kur'an-ı 

Azîmüşşan'la, o Sâni'-i Hakem-i Hakîm'in makasıd-ı 

İlahiyesini en güzel bir surette gösterecek..  

ve bütün hikmetlerinin tezahürüne ve tezahürat-ı 

cemaliye ve celaliyesine karşı en ekmel bir mukabele 

edecek bir zât, Güneş'in vücudu gibi bu kâinata 

lâzımdır, zarurîdir.  

Ve öyle eden ve en ekmel bir surette o vazifeleri 

yapan, bilmüşahede Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'dır. Öyle ise; Güneş ziyayı, ziya gündüzü 

istilzam ettiği derecede; kâinattaki hikmetler, risalet-i 

Ahmediyeyi (A.S.M.) istilzam eder. 

 Evet, nasılki İsm-i Hakem ve Hakîm'in cilve-i 

a'zamı ile, a'zamî derecede risalet-i Ahmediyeyi iktiza 

ediyor; öyle de esma-i hüsnadan Allah, Rahman, 

Rahîm, Vedud, Mün'im, Kerim, Cemil, Rab gibi 

çok isimlerin herbiri, kâinatta görünen bir cilve-i 

a'zamla, a'zamî derecede ve mertebe-i kat'iyyette 

risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) istilzam ederler. 
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 Meselâ: İsm-i Rahman'ın cilvesi olan rahmet-i 

vasia, o Rahmeten lil-âlemîn ile tezahür eder.  

Ve İsm-i Vedud'un cilvesi olan tahabbüb-ü 

İlahî ve taarrüf-ü Rabbanî, o Habib-i Rabb-ül Âlemîn 

ile netice verir, mukabele görür.  

Ve İsm-i Cemil'in bir cilvesi olan bütün 

cemaller; yani cemal-i zât, cemal-i esma, cemal-i 

san'at, cemal-i masnuat dahi, o âyine-i Ahmediyede 

görülür, gösterilir.  

Ve haşmet-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyetin 

cilveleri dahi, o dellâl-ı saltanat-ı rububiyet olan Zât-ı 

Ahmediyenin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, 

tasdik edilir. Ve hâkeza...  

Bu misaller gibi ekser esma-i hüsnanın 

herbiri, risalet-i Ahmediyeye birer parlak 

bürhandır. 

  Elhasıl: Madem kâinat mevcuddur ve inkâr 

edilmiyor; elbette kâinatın renkleri, zînetleri, ışıkları, 

ziyaları, sıfatları, hayatları, rabıtaları hükmünde olan 

hikmet, inayet, rahmet, cemal, nizam, mizan, zînet 

gibi meşhud hakikatlar, hiçbir cihetle inkâr edilmez.  

Madem bu sıfatların, fiillerin inkârı mümkün 

değildir; elbette o sıfatların mevsufu ve o fiillerin fâili 

ve o ziyaların güneşi olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud, 

Hakîm, Kerim, Rahîm, Cemil, Hakem, Adl 

dahi hiçbir cihetle inkâr edilmez ve inkârı 

kabil olmaz.  
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Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medar-ı 

zuhurları, belki medar-ı kemalleri, belki medar-ı 

tahakkukları olan rehber-i ekber, muallim-i ekmel ve 

dellâl-ı a'zam ve tılsım-ı kâinatın keşşafı ve âyine-i 

Samedanî ve Habib-i Rahmanî olan Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risaleti hiçbir cihetle 

inkâr edilmez.  

Âlem-i hakikatın ve hakikat-ı kâinatın ziyaları gibi, 

bunun risaleti dahi kâinatın en parlak bir ziyasıdır. 

 

 

 

 
* * * 
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Yirmi Üçüncü Lem'a 

[Tabiat Risalesi] 
 

(On yedinci Lem'anın On altıncı Notası 

iken, ehemmiyetine binaen Yirmi üçüncü 

Lem'a olmuştur. Tabiattan gelen fikr-i 

küfrîyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor; 

küfrün temel taşını zîr ü zeber ediyor.) 

 

İhtar 

 Şu notada, Tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri 

yolun içyüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin 

ve ne derece hurafe olduğu, lâakal doksan muhali 

tazammun eden dokuz muhal ile beyan edilmiş.  

Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden; 

burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle, bazı 

basamaklar tayyedilmiştir. Onun için, birdenbire, bu 

kadar zahir ve aşikâre bir hurafeyi nasıl bu meşhur 

âkıl feylesoflar kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, 

hatıra geliyor.  

Evet, onlar; mesleklerinin içyüzünü 

görememişler. Hem hakikat-ı meslekleri ve 

mesleklerinin lâzımı ve muktezası odur ki; yazılmış 

herbir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve 



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

 
müstekreh ve gayr-ı makul (Haşiye) hülâsa-i 

mezhebleri, mesleklerinin lâzımı ve zarurî muktezası 

olduğunu gayet bedihî ve kat'î bürhanlarla şübhesi 

olanlara tafsilen beyan ve isbat etmeye hazırım. 

 

 

 

 

 Şu âyet-i kerime, istifham-ı inkârî ile "Cenab-ı 

Hak hakkında şekk olmaz ve olmamalı" 

demekle; vücud ve vahdaniyet-i İlahiye, bedahet 

derecesinde olduğunu gösteriyor. 

  Şu Sırrı İzahtan Evvel Bir İhtar: 

 1338'de Ankara'ya gittim. İslâm ordusunun 

Yunan'a galebesinden neş'e alan ehl-i imanın kuvvetli 

efkârı içinde, gayet müdhiş bir zındıka fikri, içine 

girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessasane 

çalıştığını gördüm.  

                                                             
(Haşiye): Bu risalenin sebeb-i te'lifi; gayet mütecavizane 

ve gayet çirkin bir tarz ile hakaik-i imaniyeyi tezyif edip, 

bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği 

tabiata bağlayarak, Kur'ana hücum edilmesidir. O 

hücum ise, şiddetli bir hiddeti (kalbe) kaleme verdi ki, 

şiddetli ve galiz tokatları o mülhidlere ve haktan yüz 

çeviren bâtıl mezheblilere yedirdi. Yoksa Risale-i Nur'un 

mesleği, nezihane ve nazikane ve kavl-i leyyindir. 
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Eyvah! Dedim: bu ejderha imanın erkânına 

ilişecek! O vakit, şu âyet-i kerime bedahet 

derecesinde vücud ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle 

ondan istimdad edip, o zındıkanın başını dağıtacak 

derecede Kur'an-ı Hakîm'den alınan kuvvetli bir 

bürhanı, Arabî risalesinde yazdım. Ankara'da, Yeni 

Gün Matbaası'nda tab'ettirmiştim. Fakat maatteessüf 

Arabî bilen az ve ehemmiyetle bakanlar da nadir 

olmakla beraber, gayet muhtasar ve mücmel bir 

surette o kuvvetli bürhan tesirini göstermedi.  

Maatteessüf, o dinsizlik fikri hem inkişaf 

etti, hem kuvvet buldu. Bilmecburiye, o bürhanı 

Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. O 

bürhanın bazı parçaları, bazı risalelerde tam izah 

edildiğinden; burada icmalen yazılacaktır. Sair 

risalelerde inkısam etmiş olan müteaddid bürhanlar, 

bu bürhanda kısmen ittihad ediyor; herbiri bunun bir 

cüz'ü hükmüne geçiyor. 

 

Mukaddime 

 Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve 

dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Ehl-i 

iman, bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç 

tanesini beyan edeceğiz: 

  Birincisi: "Evcedethü-l esbab" Yani, "esbab 

bu şey'i icad ediyor." 

  İkincisi: "Teşekkele binefsihi" Yani, "kendi 

kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor." 
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  Üçüncüsü: "İktezathü-t tabiat" Yani, "tabiîdir, 

tabiat iktiza edip icad ediyor." 

 Evet, madem mevcudat var ve inkâr edilmez. 

Hem her mevcud san'atlı ve hikmetli vücuda geliyor. 

Hem madem kadîm değil, yeniden oluyor. Herhalde 

ey mülhid! Bu mevcudu, meselâ bu hayvanı ya 

diyeceksin ki, esbab-ı âlem onu icad ediyor; yani 

esbabın içtimaında o mevcud vücud buluyor.. 

veyahud o kendi kendine teşekkül ediyor.. veyahud 

tabiat muktezası olarak, tabiatın tesiriyle vücuda 

geliyor.. veyahud bir Kadîr-i Zülcelal'in kudretiyle icad 

edilir. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur, 

evvelki üç yol muhal, battal, mümteni', gayr-ı kabil 

oldukları kat'î isbat edilse; bizzarure ve bilbedahe 

dördüncü yol olan tarîk-i vahdaniyet, şeksiz şübhesiz 

sabit olur. 

  AMMA BİRİNCİ YOL Kİ: Esbab-ı âlemin 

içtimaıyla teşkil-i eşya ve vücud-u mahlukattır. Pek 

çok muhalatından yalnız üç tanesini zikrediyoruz. 

  BİRİNCİSİ: Bir eczahanede, gayet muhtelif 

maddelerle dolu, yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O 

edviyelerden, zîhayat bir macun istenildi.  

Hem hayattar hârika bir tiryak onlardan yapılmak 

îcab etti. Geldik, o eczahanede, o zîhayat macunun 

ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O 

macunlardan herbirisini tedkik ettik. Görüyoruz ki: O 

kavanoz şişelerden herbirisinden, bir mizan-ı mahsus 

ile, bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, 
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altı yedi dirhem başkasından ve hâkeza.. muhtelif 

mikdarlarda eczalar alınmış.  

Eğer birinden, bir dirhem ya noksan veya fazla 

alınsa o macun zîhayat olamaz, hasiyetini gösteremez.  

Hem o hayattar tiryakı da tedkik ettik. Herbir 

kavanozdan bir mizan-ı mahsus ile bir madde alınmış 

ki, zerre mikdarı noksan veya ziyade olsa, tiryak 

hâssasını kaybeder.  

O kavanozlar elliden ziyade iken, herbirisinden 

ayrı bir mizan ile alınmış gibi, ayrı ayrı mikdarda 

eczaları alınmış. Acaba hiçbir cihette imkân ve ihtimal 

var mı ki, o şişelerden alınan muhtelif mikdarlar, 

şişelerin garib bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın 

çarpmasıyla devrilmesinden, herbirisinden alınan 

mikdar kadar yalnız o mikdar aksın, beraber gitsinler 

ve toplanıp o macunu teşkil etsinler? Acaba bundan 

daha hurafe, muhal, bâtıl birşey var mı? Eşek muzaaf 

bir eşekliğe girse, sonra insan olsa, "Bu fikri kabul 

etmem" diye kaçacaktır. 

 İşte bu misal gibi; herbir zîhayat, elbette zîhayat bir 

macundur ve herbir nebat, hayatdar bir tiryak gibidir 

ki; çok müteaddid eczalardan, çok muhtelif 

maddelerden, gayet hassas bir ölçü ile alınan 

maddelerden terkib edilmiştir.  

Eğer esbaba, anasıra isnad edilse ve "esbab 

icad etti" denilse; aynen eczahanedeki macunun, 

şişelerin devrilmesinden vücud bulması gibi, yüz 

derece akıldan uzak, muhal ve bâtıldır. 
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 Elhasıl: Şu eczahane-i kübra-yı âlemde, Hakîm-i 

Ezelî'nin mizan-ı kaza ve kaderiyle alınan mevadd-ı 

hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve 

her şeye şamil bir irade ile vücud bulabilir. "Kör, sağır, 

hududsuz, sel gibi akan küllî anasır ve tabayi' ve 

esbabın işidir." diyen bedbaht, "O tiryak-ı acib, kendi 

kendine şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur." 

diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir 

ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Evet, o küfür; 

ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır. 

  İKİNCİ MUHAL: Eğer herşey, Vâhid-i Ehad 

olan Kadîr-i Zülcelal'e verilmezse, belki esbaba isnad 

edilse lâzım gelir ki; âlemin pek çok anasır ve esbabı, 

herbir zîhayatın vücudunda müdahalesi bulunsun.  

Halbuki sinek gibi bir küçük mahlukun 

vücudunda, kemal-i intizam ile gayet hassas bir mizan 

ve tamam bir ittifak ile, muhtelif ve birbirine zıd, 

mübayin esbabın içtimaı, o kadar zahir bir muhaldir 

ki, sinek kanadı kadar şuuru bulunan, "Bu muhaldir, 

olamaz!" diyecektir.  

Evet, bir sineğin küçücük cismi, kâinatın ekser 

anasır ve esbabı ile alâkadardır; belki bir hülâsasıdır. 

Eğer Kadîr-i Ezelî'ye verilmezse, o esbab-ı maddiye 

onun vücudu yanında bizzât hazır bulunmak lâzım; 

belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Belki 

cisminin küçük bir nümunesi olan gözündeki bir 

hüceyresine girmeleri îcab ediyor. Çünki sebeb maddî 

ise, müsebbebin yanında ve içinde bulunması lâzım 
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geliyor. Şu halde, iki sineğin iğne ucu gibi parmakları 

yerleşmeyen o hüceyrecikte erkân-ı âlem ve anasır ve 

tabayiin, maddeten içinde bulunup, usta gibi içinde 

çalıştıklarını kabul etmek lâzım geliyor. 

 İşte, Sofestaînin en eblehleri dahi, böyle bir 

meslekten utanıyorlar. 

  ÜÇÜNCÜ MUHAL:

 kaide-i mukarreresiyle: "Bir mevcudun vahdeti 

varsa, elbette bir vâhidden, bir elden sudûr edebilir." 

Hususan o mevcud, gayet mükemmel bir intizam ve 

hassas bir mizan içinde ve câmi' bir hayata mazhar 

ise, bilbedahe sebeb-i ihtilaf ve keşmekeş olan 

müteaddid ellerden çıkmadığını; belki gayet Kadîr, 

Hakîm olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde; 

hadsiz ve camid ve cahil, mütecaviz, şuursuz, 

karmakarışıklık içinde, kör, sağır esbab-ı tabiiyenin 

karmakarışık ellerine, hadsiz imkânat yolları içinde ve 

içtima ve ihtilat ile, o esbabın körlüğü, sağırlığı 

ziyadeleştiği halde; o muntazam ve mevzun ve vâhid 

bir mevcudu onlara isnad etmek, yüz muhali birden 

kabul etmek gibi akıldan uzaktır. 

 Haydi bu muhalden kat'-ı nazar, esbab-ı 

maddiyenin elbette tesirleri, mübaşeretle ve temasla 

olur. Halbuki o esbab-ı tabiiyenin temasları, zîhayat 

mevcudların zahirleriyledir.  
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Halbuki görüyoruz ki; o esbab-ı maddiyenin 

elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zîhayatın 

bâtını, on defa zahirinden daha muntazam, daha latif, 

san'atça daha mükemmeldir.  

Esbab-ı maddiyenin elleri ve âletleriyle hiçbir 

cihetle yerleşemedikleri, belki tam zahirine de temas 

edemedikleri küçücük zîhayat, küçücük hayvancıklar, 

en büyük mahluklardan daha ziyade san'atça acib, 

hilkatça bedî' bir surette oldukları halde; o camid, 

cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıd olan sağır, 

kör esbaba isnad etmek, yüz derece kör, bin derece 

sağır olmakla olur!.. 

  AMMA İKİNCİ MES'ELE: "Teşekkele 

binefsihi"dir. Yani: Kendi kendine teşekkül ediyor. İşte 

bu cümlenin dahi çok muhalatı var. Çok cihetle 

bâtıldır, muhaldir. Nümune için muhalâtından üç 

tanesini beyan ederiz. 

  BİRİNCİSİ: Ey muannid münkir! Senin 

enaniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki, yüz muhali 

birden kabul etmeyi, bir derece hükmediyorsun. 

Çünki sen mevcudsun. Ve basit bir madde ve camid 

ve tegayyürsüz değilsin.  

Belki, daima teceddüdde olarak, gayet muntazam 

bir makine ve hârika ve daima tahavvülde bir saray 

gibisin. Senin vücudunda her vakit zerreler 

çalışıyorlar. Senin vücudun kâinatla, hususan rızık 

münasebetiyle, hususan beka-i nev'i itibariyle 

alâkadar ve alış-verişi vardır. Senin vücudunda 
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çalışan zerreler, o münasebatı bozmamak ve o 

alâkadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar.  

Öylece ihtiyatla ayaklarını atıyorlar. Güya bütün 

kâinata bakıyorlar. Senin münasebatını kâinatta 

görüp öyle vaziyet alıyorlar. Sen zahirî ve bâtınî 

duygularınla, o zerrelerin, o hârika vaziyetine göre 

istifade edersin. 

 Eğer sen vücudundaki zerreleri, Kadîr-i Ezelî'nin 

kanunuyla hareket eden küçücük memurları veya bir 

ordusu veya kalem-i kaderin uçları, herbir zerre bir 

kalem ucu veya kalem-i kudretin noktaları, herbir 

zerre bir nokta olduğunu kabul etmezsen; o vakit 

senin gözünde çalışan herbir zerreye öyle bir göz 

lâzım ki, senin mecmu-u cesedinin her tarafını 

görmekle beraber, münasebetdar olduğun bütün 

kâinatı dahi görecek bir gözü ve bütün senin mazi ve 

müstakbel ve nesil ve aslın ve anasırının menbalarını 

ve rızkının madenlerini bilecek, tanıyacak yüz dâhî 

kadar bir akıl vermek lâzım geliyor.  

Senin gibi bu mes'elelerde zerre kadar aklı 

olmayanın bir zerresine bin Eflatun kadar bir ilim ve 

şuur vermek, bin derece divanece bir hurafeciliktir!.. 

  İKİNCİ MUHAL: Senin vücudun bin kubbeli 

hârika bir saraya benzer ki; her kubbesinde taşlar, 

direksiz birbirine başbaşa verip, muallakta 

durdurulmuş. Belki senin vücudun, bin defa bu 

saraydan daha acibdir. Çünki o saray-ı vücudun, 

daima kemal-i intizamla tazelenmektedir. Gayet 
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hârika olan ruh, kalb ve manevî letaiften kat'-ı nazar, 

yalnız cesedindeki herbir âza, bir kubbeli menzil 

hükmündedir.  

Zerreler, o kubbedeki taşlar gibi birbirleriyle 

kemal-i müvazene ve intizam ile başbaşa verip, hârika 

bir bina, fevkalâde bir san'at, göz ve dil gibi acib birer 

mu'cize-i kudret gösteriyorlar.  

Eğer bu zerreler, şu âlemin ustasının emrine tâbi' 

birer memur olmasalar; o vakit herbir zerre, umum o 

ceseddeki zerrelere hem hâkim-i mutlak hem 

herbirisine mahkûm-u mutlak, hem her birisine misil 

hem hâkimiyet noktasında zıd, hem yalnız Vâcib-ül 

Vücud'a mahsus olan ekser sıfâtın masdarı, menbaı, 

hem gayet mukayyed hem gayet mutlak bir surette 

olmakla beraber, sırr-ı vahdetle yalnız bir Vâhid-i 

Ehad'in eseri olabilen gayet muntazam bir masnu-u 

vâhidi o hadsiz zerrata isnad etmek; zerre kadar şuuru 

olan, bunun pek zahir bir muhal belki yüz muhal 

olduğunu derkeder. 

  ÜÇÜNCÜ MUHAL: Eğer senin vücudun, 

Vâhid-i Ehad olan Kadîr-i Ezelî'nin kalemiyle mektub 

olmazsa ve tabiata, esbaba mensub matbu' ise, o 

vakit senin vücudundaki bir hüceyre-i bedenden tut, 

birbiri içinde daireler misillü, binler mürekkebler 

adedince tabiat kalıblarının bulunması lâzım gelir. 

Çünki meselâ bu elimizdeki kitab eğer mektub olsa, 

bir tek kalem, kâtibinin ilmine istinad edip, bütün 

onları yazar.  
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Eğer o, mektub olmazsa ve onun kalemine 

verilmezse, kendi kendine olmuş denilse veya tabiata 

verilse, o vakit matbu' kitab gibi, herbir harfi için ayrı 

bir demir kalem lâzımdır ki tab'edilsin. Nasılki 

matbaada hurufat adedince demir harfler bulunur, 

sonra o harfler vücud bulur; o vakit bir tek kaleme 

bedel, o hurufat adedince kalemler bulunması lâzım 

gelir.  

Belki o hurufat içinde bazan olduğu gibi, küçük 

kalem ile bir büyük harfte bir sahife -ince hatla- 

yazılmış ise, binler kalem bir tek harf için lâzım 

geliyor.  

Belki birbirinin içine girip muntazam bir vaziyetle, 

senin cesedin gibi bir şekil alıyorsa, o vakit herbir 

dairede, herbir cüz' için, o mürekkebat adedince 

kalıplar lâzım geliyor. Haydi, yüz muhal içinde 

bulunan bu tarzı, mümkün desen dahi, bu muntazam 

san'atlı demir harfleri ve mükemmel kalıpları ve 

kalemleri yapmak için, yine bir tek kaleme verilmezse, 

o kalemler, o kalıplar, o demir harflerin yapılması için, 

onların adedlerince yine kalemler, kalıplar ve harfler 

lâzım. Çünki onlar da yapılmışlar ve onlar da 

muntazam san'atlıdırlar. Ve hâkeza müteselsilen 

gittikçe gidecek... 

 İşte sen de anla! Bu öyle bir fikirdir ki; senin 

zerratın adedince muhalat ve hurafeler, içinde 

bulunuyor. Ey muannid muattıl! Sen de utan, bu 

dalaletten vazgeç! 
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  ÜÇÜNCÜ KELİME: "İktezathü-t tabiat" Yani; 

tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor. İşte bu hükmün 

çok muhalatı var. Nümune için üçünü zikrediyoruz. 

  BİRİNCİSİ: Eğer mevcudatta, hususan 

zîhayatta görünen basîrane, hakîmane olan 

san'at ve icad, Şems-i Ezelî'nin kalem-i kader 

ve kudretine verilmezse, belki kör, sağır, 

düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete isnad edilse lâzım 

gelir ki; tabiat, icad için herşeyde hadsiz manevî 

makine ve matbaaları bulundursun; veyahud 

herşeyde, kâinatı halk ve idare edecek bir kudret ve 

hikmet dercetsin. Çünki nasıl şemsin cilveleri ve 

akisleri, zemin yüzündeki zerrecik cam parçalarında 

ve katrelerde görünüyor.  

Eğer o misalî ve aksî güneşçikler, semadaki 

tek güneşe isnad edilmese, lâzım gelir ki; bir 

kibrit başı yerleşmeyen bir zerrecik cam parçasında 

tabiî, fıtrî ve güneşin hasiyetlerine mâlik, zahiren 

küçük, manen çok derin bir güneşin haricî vücudunu 

kabul ederek, zerrat-ı zücaciye adedince tabiî 

güneşleri kabul etmek lâzım geldiği gibi.. 

Aynen bu misal gibi- mevcudat ve zîhayat 

doğrudan doğruya Şems-i Ezelî'nin cilve-i esmasına 

verilmezse, herbir mevcudda, hususan herbir 

zîhayatta hadsiz bir kudret ve irade ve nihayetsiz bir 

ilim ve hikmet taşıyacak bir tabiatı, bir kuvveti, âdeta 

bir ilahı içinde kabul etmek lâzım gelir.  
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Bu tarz-ı fikir ise, kâinattaki muhalatın en bâtılı, 

en hurafesidir. Hâlık-ı Kâinat'ın san'atını, mevhum, 

ehemmiyetsiz, şuursuz bir tabiata veren insan, elbette 

yüz defa hayvandan daha hayvan, daha şuursuz 

olduğunu gösterir. 

  İKİNCİ MUHAL: Eğer gayet intizamlı, mizanlı, 

san'atlı, hikmetli şu mevcudat; nihayetsiz Kadîr, 

Hakîm bir zâta verilmezse, belki tabiata isnad edilse, 

lâzım gelir ki; tabiat, herbir parça toprakta, Avrupa'nın 

umum matbaaları ve fabrikaları adedince makineleri, 

matbaaları bulundursun.. tâ, o parça toprak, menşe' 

ve tezgâh olduğu hadsiz çiçekler ve meyvelerin 

yetişmelerine ve teşkillerine medar olabilsin. Çünki 

çiçekler için saksılık vazifesini gören bir kâse toprak 

içine tohumları nöbetle atılan umum çiçeklerin 

birbirinden çok ayrı olan şekil ve heyetlerini teşkil ve 

tasvir edebilir bir kabiliyeti, bilfiil görülüyor.  

Eğer Kadîr-i Zülcelal'e verilmezse; o vakit, o 

kâsedeki toprakta, herbir çiçek için manevî, ayrı, tabiî 

bir makinesi bulunmazsa, bu hal vücuda gelemez. 

Çünki tohumlar ise nutfeler ve yumurtalar gibi, 

maddeleri birdir. Yani müvellid-ül ma, müvellid-ül 

humuza, karbon, azotun intizamsız, şekilsiz, hamur 

gibi halitasından ibaret olmakla beraber, hava, su, 

hararet, ziya dahi, herbiri basit ve şuursuz ve herşeye 

karşı sel gibi bir tarzda gittiğinden, o hadsiz çiçeklerin 

teşkilleri ayrı ayrı ve gayet muntazam ve san'atlı 

olarak o topraktan çıkması, bilbedahe ve bizzarure 
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iktiza ediyor ki; o kâsede bulunan toprakta, manen 

Avrupa kadar, manevî ve küçük mikyasta matbaaları 

ve fabrikaları bulunsun. Tâ ki, bu kadar hayatdar 

kumaşları ve binler ayrı ayrı nakışlı mensucatları 

dokuyabilsin. 

 İşte tabiiyyunların fikr-i küfrîleri, ne derece daire-i 

akıldan hariç saptığını kıyas et. Ve tabiatı mûcid 

zanneden insan suretindeki ahmak sarhoşlar 

"mütefennin ve akıllıyız" diye dava ettikleri halde, akıl 

ve fenden ne kadar uzak düştüklerini ve mümteni' ve 

hiçbir cihetle mümkün olmayan bir hurafeyi 

kendilerine meslek ittihaz ettiklerini gör, gül ve tükür! 

  Eğer desen: Mevcudat, tabiata isnad edilse 

böyle acib muhaller olur, imtina' derecesinde müşkilât 

olur; acaba Zât-ı Ehad u Samed'e verildiği vakit, o 

müşkilât nasıl kalkıyor? Ve o suubetli imtina, o 

sühuletli vücuba nasıl inkılab eder? 

  Elcevab: Birinci muhalde nasılki güneşin cilve-i 

in'ikası, kemal-i sühuletle, külfetsiz en küçük zerrecik 

camdan tut, tâ en büyük bir denizin yüzüne kadar 

feyzini ve tesirini misalî güneşçiklerle gayet kolaylıkla 

gösterdikleri halde, eğer güneşten nisbeti kesilse; o 

vakit herbir zerrecikte, tabiî ve bizzât bir güneşin haricî 

vücudu imtina derecesinde bir suubetle olabilmesi, 

kabul edilmek lâzım gelir.  

Öyle de; herbir mevcud, doğrudan doğruya 

Zât-ı Ehad u Samed'e verilse; vücub derecesinde 
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bir sühulet, bir kolaylık ile ve bir intisab ve cilve ile, 

herbir mevcuda lâzım herbir şey, ona yetiştirilebilir.  

Eğer o intisab kesilse ve o memuriyet 

başıbozukluğa dönse ve herbir mevcud kendi 

başına ve tabiata bırakılsa, o vakit imtina' 

derecesinde yüzbin müşkilât ve suubetle sinek gibi bir 

zîhayatın, kâinatın küçük bir fihristesi olan gayet 

hârika makine-i vücudunu icad eden, içindeki kör 

tabiatın, kâinatı halk ve idare edecek bir kudret ve 

hikmet sahibi olduğunu farzetmek lâzım gelir. Bu ise 

bir muhal değil, belki binler muhaldir. 

 Elhasıl: Nasılki Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un şerik ve 

naziri mümteni' ve muhaldir. Öyle de: rububiyetinde 

ve icad-ı eşyada başkalarının müdahalesi, şerik-i zâtî 

gibi mümteni' ve muhaldir. 

 Amma ikinci muhaldeki müşkilât ise 

müteaddid risalelerde isbat edildiği gibi, eğer bütün 

eşya Vâhid-i Ehad'e verilse; bütün eşya, bir tek şey 

gibi sühuletli ve kolay olur.  

Eğer esbaba ve tabiata verilse, bir tek şey, umum 

eşya kadar müşkilâtlı olduğu, müteaddid ve kat'î 

bürhanlarla isbat edilmiş. Bir bürhanın hülâsası şudur 

ki: Nasılki bir adam, bir padişaha askerlik veya 

memuriyet cihetiyle intisab etse, o memur ve o asker 

o intisab kuvvetiyle, yüzbin defa kuvvet-i 

şahsiyesinden fazla işlere medar olabilir. Ve padişahı 

namına bazan bir şahı esir eder. Çünki gördüğü 
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işlerin ve yaptığı eserlerin cihazatını ve kuvvetini 

kendi taşımıyor ve taşımaya mecbur olmuyor.  

O intisab münasebetiyle, padişahın hazineleri ve 

arkasındaki nokta-i istinadı olan ordu; o kuvveti, o 

cihazatı taşıyor.  

Demek gördüğü işler, şahane olarak bir padişahın 

işi gibi; ve gösterdiği eserler, bir ordu eseri misillü 

hârika olabilir. Nasılki karınca, o memuriyet cihetiyle 

Firavun'un sarayını harab ediyor. Sinek o intisab ile, 

Nemrud'u gebertiyor.  

Ve o intisab ile, buğday tanesi gibi bir çam 

çekirdeği, koca çam ağacının bütün cihazatını 

yetiştiriyor. (Haşiye) 

 Eğer o intisab kesilse, o memuriyetten terhis 

edilse, yapacağı işlerin cihazatını ve kuvvetini, belinde 

ve bileğinde taşımağa mecburdur. O vakit, o küçücük 

bileğindeki kuvvet mikdarınca ve belindeki cephane 

adedince iş görebilir. Evvelki vaziyette gayet kolaylıkla 

                                                             
(Haşiye): Evet, eğer intisab olsa; o çekirdek, kader-i 

İlahîden bir emir alır, o hârika işlere mazhar olur. Eğer o 

intisab kesilse; o çekirdeğin hilkati, koca çam ağacının 

hilkatinden daha ziyade cihazat ve iktidar ve san'atı 

iktiza eder. Çünki dağdaki -kudret eseri olan- mücessem 

çam ağacının bütün âzaları ve cihazatıyla, o çekirdekteki 

kader eseri olan manevî ağaçta mevcud bulunması lâzım 

gelir. Çünki o koca ağacın fabrikası, o çekirdektir. 

İçindeki kaderî ağaç, kudretle hariçte tezahür eder, 

cismanî çam ağacı olur  
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gördüğü işleri bu vaziyette ondan istenilse, elbette 

bileğinde bir ordu kuvvetini ve belinde bir padişahın 

cihazat-ı harbiye fabrikasını yüklemek lâzım gelir ki; 

güldürmek için acib hurafeleri ve masalları hikâye 

eden maskaralar dahi bu hayalden utanıyorlar!.. 

 Elhasıl: Vâcib-ül Vücud'a her mevcudu vermek, 

vücub derecesinde bir sühuleti var. Ve tabiata icad 

cihetinde vermek, imtina' derecesinde müşkil ve 

haric-i daire-i akliyedir. 

  ÜÇÜNCÜ MUHAL: Bu muhali izah edecek bazı 

risalelerde beyan edilen iki misal: 

  Birinci Misal: Bütün âsâr-ı medeniyetle tekmil 

ve tezyin edilmiş, hâlî bir sahrada kurulmuş, yapılmış 

bir saraya; gayet vahşi bir adam girmiş, içine bakmış. 

Binlerle muntazam san'atlı eşyayı görmüş. 

Vahşetinden, ahmaklığından, hariçten kimse 

müdahale etmeyip, o saray içinde o eşyadan birisi, o 

sarayı müştemilatıyla beraber yapmıştır diye taharriye 

başlıyor.  

Hangi şeye bakıyor; o vahşetli aklı dahi kabil 

görmüyor ki, o şey bunları yapsın. Sonra o sarayın 

teşkilat proğramını ve mevcudat fihristesini ve idare 

kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Çendan 

elsiz ve gözsüz ve çekiçsiz olan o defter dahi, sair 

içindeki şeyler gibi, hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı 

teşkil ve tezyin etsin.  

Fakat muztar kalarak, bilmecburiye, eşya-yı âhere 

nisbeten, kavanin-i ilmiyenin bir ünvanı olmak 
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cihetiyle, o sarayın mecmuuna bu defteri 

münasebetdar gördüğünden, "İşte bu defterdir ki, o 

sarayı teşkil, tanzim ve tezyin edip bu eşyayı yapmış, 

takmış, yerleştirmiş." diyerek vahşetini; ahmakların, 

sarhoşların hezeyanına çevirmiş. 

 İşte aynen bu misal gibi; hadsiz derecede 

misaldeki saraydan daha muntazam, daha 

mükemmel ve bütün etrafı mu'cizane hikmetle dolu 

şu saray-ı âlemin içine, inkâr-ı uluhiyete giden 

tabiiyyun fikrini taşıyan vahşi bir insan girer.  

Daire-i mümkinat haricinde olan Zât-ı Vâcib-ül 

Vücud'un eser-i san'atı olduğunu düşünmeyerek ve 

ondan i'raz ederek, daire-i mümkinat içinde kader-i 

İlahînin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudret-i 

İlahiyenin kavanin-i icraatına tebeddül ve tegayyür 

eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak 

"Tabiat" namı verilen bir mecmua-i kavanin-i âdât-ı 

İlahiye ve bir fihriste-i san'at-ı Rabbaniyeyi görür.  

Ve der ki: "Madem bu eşya bir sebeb ister, hiçbir 

şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor. Çendan 

hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki; gözsüz, şuursuz, 

kudretsiz bu defter, rububiyet-i mutlakanın işi olan ve 

hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz.  

Fakat madem Sâni'-i Kadîm'i kabul etmiyorum; 

öyle ise en münasibi, bu defter bunu yapmış ve yapar 

diyeceğim." der. Biz de deriz: 

  Ey ahmak-ul humakadan tahammuk etmiş 

sarhoş ahmak! Başını tabiat bataklığından çıkar, 



 O n  İ k i l i k  T o p  G ü l l e s i     | 69 

 
arkana bak; zerrattan, seyyarata kadar bütün 

mevcudat, ayrı ayrı lisanlarla şehadet ettikleri ve 

parmaklarıyla işaret ettikleri bir Sâni'-i Zülcelal'i gör.. 

ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın proğramını 

yazan Nakkaş-ı Ezelî'nin cilvesini gör, fermanına bak, 

Kur'anını dinle.. o hezeyanlardan kurtul!.. 

İkinci Misal: Gayet vahşi bir adam muhteşem 

bir kışla dairesine girer. Gayet muntazam bir ordunun 

umumî beraber talimlerini, muntazam hareketlerini 

görür. Bir neferin hareketiyle; bir tabur, bir alay, bir 

fırka kalkar, oturur, gider; bir ateş emriyle ateş 

ettiklerini müşahede eder. Onun kaba, vahşi aklı, bir 

kumandanın, devletin nizamatıyla ve kanun-u 

padişahî ile kumandasını anlamayıp, inkâr ettiğinden, 

o askerlerin iplerle birbiriyle bağlı olduklarını tahayyül 

eder. O hayalî ip, ne kadar hârikalı bir ip olduğunu 

düşünür; hayrette kalır.  

Sonra gider.. Ayasofya gibi gayet muazzam bir 

câmie, Cuma gününde dâhil olur. O cemaat-ı 

müslimînin, bir adamın sesiyle kalkar, eğilir, secde 

ederek oturduklarını müşahede eder. Manevî ve 

semavî kanunların mecmuundan ibaret olan şeriatı ve 

şeriat sahibinin emirlerinden gelen manevî 

düsturlarını anlamadığından, o cemaatın maddî 

iplerle bağlandığını ve o acib ipler onları esir edip 

oynattığını tahayyül ederek en vahşi insan suretindeki 

canavar hayvanları dahi güldürecek derecede 

maskaralı bir fikirle çıkar, gider. 
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 İşte aynı bu misal gibi: Sultan-ı Ezel ve Ebed'in 

hadsiz cünudunun muhteşem bir kışlası olan şu âleme 

ve o Mabud-u Ezelî'nin muntazam bir mescidi olan şu 

kâinata; mahz-ı vahşet olan, inkârlı fikr-i tabiatı 

taşıyan bir münkir giriyor. O Sultan-ı Ezelî'nin 

hikmetinden gelen nizamat-ı kâinatın manevî 

kanunlarını, birer maddî madde tasavvur ederek ve 

saltanat-ı rububiyetin kavanin-i itibariyesi ve o 

Mabud-u Ezelî'nin şeriat-ı fıtriye-i kübrasının, manevî 

ve yalnız vücud-u ilmîsi bulunan ahkâmlarını ve 

düsturlarını birer mevcud-u haricî ve maddî birer 

madde tahayyül ederek, kudret-i İlahiyenin yerine, o 

ilim ve kelâmdan gelen ve yalnız vücud-u ilmîsi 

bulunan o kanunları ikame etmek ve ellerine icad 

vermek, sonra da onlara "Tabiat" namını takmak ve 

yalnız bir cilve-i kudret-i Rabbaniye olan kuvveti, bir 

zîkudret ve müstakil bir kadîr telakki etmek; misaldeki 

vahşiden bin defa aşağı bir vahşettir!.. 

 Elhasıl: Tabiiyyunların, mevhum ve hakikatsız 

tabiat dedikleri şey, olsa olsa ve hakikat-ı hariciye 

sahibi ise; ancak bir san'at olabilir, Sâni' olamaz. Bir 

nakıştır, Nakkaş olamaz. Ahkâmdır, hâkim olamaz. 

Bir şeriat-ı fıtriyedir, Şâri' olamaz. Mahluk bir perde-i 

izzettir, Hâlık olamaz. Münfail bir fıtrattır, Fâtır bir fâil 

olamaz. Kanundur, kudret değildir; kâdir olamaz. 

Mistardır, masdar olamaz. 

  Elhasıl: Madem mevcudat var. Madem Onaltıncı 

Nota'nın başında denildiği gibi; mevcudun vücuduna, 
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taksim-i aklî ile dört yoldan başka yol tahayyül 

edilmez. O dört cihetten üçünün -herbirinin üç zahir 

muhaller ile butlanı, kat'î bir surette isbat edildi. 

Elbette bizzarure ve bilbedahe dördüncü yol olan 

vahdet yolu, kat'î bir surette isbat olunuyor.  

O dördüncü yol ise; baştaki 

 âyeti, şeksiz ve şübhesiz bedahet derecesinde 

Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un uluhiyetini ve her şey 

doğrudan doğruya dest-i kudretinden çıktığını ve 

Semavat ve Arz kabza-i tasarrufunda bulunduğunu 

gösteriyor. 

 Ey esbabperest ve tabiata tapan bîçare 

adam! Madem herşeyin tabiatı, herşey gibi 

mahluktur; çünki san'atlıdır ve yeni oluyor. Hem her 

müsebbeb gibi, zahirî sebebi dahi masnu'dur. Ve 

madem herşeyin vücudu, pek çok cihazat ve âletlere 

muhtaçtır. O halde, o tabiatı icad eden ve o sebebi 

halkeden bir Kadîr-i Mutlak var.  

Ve o Kadîr-i Mutlak'ın ne ihtiyacı var ki âciz vesaiti, 

rububiyetine ve icadına teşrik etsin. Hâşâ! Belki 

doğrudan doğruya müsebbebi, sebeb ile beraber 

halkederek, cilve-i esmasını ve hikmetini göstermek 

için, bir tertib ve tanzim ile zahirî bir sebebiyet, bir 

mukarenet vermekle, eşyadaki zahirî kusurlara, 

merhametsizliklere ve noksaniyetlere merci' olmak 

için, esbab ve tabiatı dest-i kudretine perde etmiş; 

izzetini o suretle muhafaza etmiş. 
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 Acaba bir saatçi, saatin çarklarını yapsın; sonra 

saati çarklarla tertib edip tanzim etsin, daha mı 

kolaydır? Yoksa hârika bir makineyi, o çarklar içinde 

yapsın; sonra saatin yapılmasını o makinenin camid 

ellerine versin, tâ saati yapsın, daha mı kolaydır? 

Acaba imkân haricinde değil midir?  

Haydi o insafsız aklınla sen söyle, sen hâkim ol! 

Veyahud bir kâtib; mürekkeb, kalem, kâğıdı getirdi. 

Onunla kendi bizzât o kitabı yazsa, daha mı kolaydır?  

Yoksa o kâğıd, mürekkeb, kalem içinde o 

kitabdan daha san'atlı, daha zahmetli, yalnız o tek 

kitaba mahsus olarak bir yazı makinesi icad etsin; 

sonra o şuursuz makineye "Haydi sen yaz" desin de 

kendi karışmasın, daha mı kolaydır? Acaba yüz defa 

yazıdan daha müşkil değil midir? 

 Eğer desen: Evet, bir kitabı yazan makinenin 

icadı, o kitabdan yüz defa daha müşkildir. Fakat o 

makine, aynı kitabın bir çok nüshalarını yazmasına 

vasıta olmak cihetiyle, belki bir kolaylık var? 

  Elcevab: Nakkaş-ı Ezelî, hadsiz kudretiyle 

nihayetsiz cilve-i esmasını her vakit tazelendirmekle, 

ayrı ayrı şekilde göstermek için, eşyadaki teşahhusları 

ve hususî sîmaları öyle bir surette halketmiştir ki; 

hiçbir mektub-u Samedanî ve hiçbir kitab-ı Rabbanî, 

diğer kitabların aynı aynına olamıyor. Alâküllihal, ayrı 

manaları ifade etmek için, ayrı bir sîması bulunacak.  

Eğer gözün varsa, insanın sîmasına bak, gör 

ki; zaman-ı Âdem'den şimdiye kadar, belki ebede 
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kadar, bu küçük sîmada, âza-yı esasîde ittifak ile 

beraber, herbir sîma, umum sîmalara nisbeten, 

herbirisine karşı birer alâmet-i farikası var olduğu 

kat'iyyen sabittir.  

Bunun için herbir sîma, ayrı bir kitabdır. Yalnız 

san'atın tanzimi için ayrı bir yazı takımı ve ayrı bir 

tertib ve te'lif ister. Ve maddelerini hem getirmek, 

hem yerleştirmek ve hem de vücuda lâzım olan her 

şeyi dercetmek için, bütün bütün başka bir tezgâh 

ister.  

Haydi, farz-ı muhal olarak tabiata bir matbaa 

nazarıyla baktık. Fakat bir matbaaya ait olan tanzim 

ve basmak, yani muayyen intizamını kalıba 

sokmaktan başka, o tanzimin icadından, icadları yüz 

derece daha müşkil bir zîhayatın cismindeki 

maddeleri, aktar-ı âlemden mizan-ı mahsusla ve has 

bir intizamla icad etmek ve getirmek ve matbaa eline 

vermek için, yine o matbaayı icad eden Kadîr-i 

Mutlak'ın kudret ve iradesine muhtaçtır.  

Demek bu matbaalık ihtimali ve farzı, bütün bütün 

manasız bir hurafedir. 

 İşte bu saat ve kitab misalleri gibi; Sâni'-i Zülcelal, 

Kadir-i Külli Şey', esbabı halketmiş; müsebbebatı da 

halkediyor. Hikmetiyle, müsebbebatı esbaba bağlıyor. 

Kâinatın harekâtının tanzimine dair kavanin-i 

âdetullahtan ibaret olan şeriat-ı fıtriye-i kübra-yı 

İlahiyenin bir cilvesini ve eşyadaki o cilvesine yalnız 
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bir âyine ve bir ma'kes olan tabiat-ı eşyayı, iradesiyle 

tayin etmiştir.  

Ve o tabiatın vücud-u haricîye mazhar olan 

vechini, kudretiyle icad etmiş ve eşyayı o tabiat 

üzerinde halketmiş, birbirine mezcetmiş. Acaba gayet 

derecede makul ve hadsiz bürhanların neticesi olan 

bu hakikatın kabulü mü daha kolaydır.. -acaba vücub 

derecesinde lâzım değil midir? 

Yoksa camid, şuursuz, mahluk, masnu, basit olan 

o sebeb ve tabiat dediğiniz maddelere, herbir şey'in 

vücuduna lâzım hadsiz cihazat ve âlâtı verip 

hakîmane, basîrane olan işleri kendi kendilerine 

yaptırmak mı daha kolaydır?  

Acaba imtina' derecesinde, imkân haricinde değil 

midir?  

Senin, o insafsız aklının insafına havale ediyoruz. 

 Münkir ve tabiatperest diyor ki: Madem beni 

insafa davet ediyorsun. Ben de diyorum ki; şimdiye 

kadar yanlış gittiğimiz yol, hem yüz derece muhal, 

hem gayet zararlı ve nihayet derecede çirkin bir 

meslek olduğunu itiraf ediyorum. Sâbık 

tahkikatınızdan zerre mikdar şuuru bulunan 

anlayacak ki; esbaba, tabiata icad vermek 

mümteni'dir, muhaldir.  

Ve her şeyi doğrudan doğruya Vâcib-ül Vücud'a 

vermek vâcibdir, zarurîdir. Elhamdülillahi ale-l iman 

deyip iman ediyorum. 
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 Yalnız bir şübhem var. Cenab-ı Hakk'ın Hâlık 

olduğunu kabul ediyorum; fakat bazı cüz'î esbabın 

ehemmiyetsiz şeylerde icada müdahaleleri ve bir 

parça medh ü sena kazanmaları, saltanat-ı 

rububiyetine ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet 

gelir mi?" 

  Elcevab: Bazı risalelerde gayet kat'î isbat 

ettiğimiz gibi; hâkimiyetin şe'ni, müdahaleyi 

reddetmektir. Hattâ en edna bir hâkim, bir memur; 

daire-i hâkimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul 

etmiyor.  

Hattâ hâkimiyetine müdahale tevehhümüyle, bazı 

dindar padişahlar -halife oldukları halde- masum 

evlâdlarını katletmeleri, bu "redd-i müdahale 

kanunu"nun hâkimiyette ne kadar esaslı hükmettiğini 

gösteriyor.  

Bir nahiyede iki müdürden tut, tâ bir memlekette 

iki padişaha kadar, hâkimiyetteki istiklaliyetin iktiza 

ettiği "men'-i iştirak kanunu" tarih-i beşerde çok acib 

herc ü merc ile kuvvetini göstermiş.  

Acaba âciz ve muavenete muhtaç insanlardaki 

âmiriyet ve hâkimiyetin bir gölgesi, bu derece 

müdahaleyi reddetmeyi ve başkasının müdahalesini 

men'etmeyi ve hâkimiyetinde iştirak kabul etmemeyi 

ve makamında istiklaliyetini nihayet taassubla 

muhafazaya çalışmayı gör, sonra hâkimiyet-i mutlaka 

rububiyet derecesinde ve âmiriyet-i mutlaka uluhiyet 

derecesinde ve istiklaliyet-i mutlaka ehadiyet 
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derecesinde ve istiğna-yı mutlak kadiriyet-i mutlaka 

derecesinde bir Zât-ı Zülcelal'de, bu redd-i müdahale 

ve men'-i iştirak ve tard-ı şerik, ne derece o 

hâkimiyetin zarurî bir lâzımı ve vâcib bir muktezası 

olduğunu kıyas edebilirsen et. 

  Amma ikinci şık şübhen ki: Bazı esbab, bazı 

cüz'iyatın bazı ubudiyetlerine merci' olsa, o Mabud-u 

Mutlak olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud'a müteveccih 

zerrattan seyyarata kadar mahlukatın 

ubudiyetlerinden ne noksan gelir? 

  Elcevab: Şu kâinatın Hâlık-ı Hakîm'i kâinatı bir 

ağaç hükmünde halkedip, en mükemmel meyvesini 

zîşuur ve zîşuurun içinde en câmi' meyvesini insan 

yapmıştır.  

Ve insanın en ehemmiyetli, belki insanın netice-i 

hilkati ve gaye-i fıtratı ve semere-i hayatı olan şükür 

ve ibadeti; o Hâkim-i Mutlak ve Âmir-i Müstakil, 

kendini sevdirmek ve tanıttırmak için kâinatı halkeden 

o Vâhid-i Ehad, bütün kâinatın meyvesi olan insanı 

ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadetini 

başka ellere verir mi? Bütün bütün hikmetine zıd 

olarak, netice-i hilkati ve semere-i kâinatı abes eder 

mi? Hâşâ ve kellâ...  

Hem hikmetini ve rububiyetini inkâr 

ettirecek bir tarzda mahlukatın ibadetlerini 

başkalara vermeye rıza gösterir mi, hiç 

müsaade eder mi?  
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Ve hem hadsiz bir derecede kendini 

sevdirmeyi ve tanıttırmayı ef'aliyle gösterdiği 

halde, en mükemmel mahlukatının şükür ve 

minnettarlıklarını, tahabbüb ve ubudiyetlerini 

başka esbaba vermekle kendini unutturup, 

kâinattaki makasıd-ı âliyesini inkâr ettirir mi?  

Ey tabiatperestlikten vazgeçen arkadaş! 

Haydi sen söyle! 

 O diyor:  

“Elhamdülillah! 

Bu iki şübhem hallolmakla beraber, 

vahdaniyet-i İlahiyeye dair  

ve Mabud-u Bilhak o olduğuna  

ve ondan başkaları ibadete lâyık 

olmadığına o kadar parlak ve kuvvetli iki delil 

gösterdin ki, onları inkâr etmek,  

Güneş'i ve gündüzü inkâr etmek gibi bir 

mükâberedir.” 

 

* * *  

  

  Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine 

gelen herbir misafir, gözünü açıp baktıkça görür ki: 

Gayet keremkârane bir ziyafetgâh ve gayet 

san'atkârane bir teşhirgâh ve gayet haşmetkârane bir 

ordugâh ve talimgâh ve gayet hayretkârane ve şevk-

engizane bir seyrangâh ve temaşagâh ve gayet 

manidarane ve hikmet-perverane bir mütalaagâh 
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olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitab-ı 

kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin 

sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak 

ederken; en başta göklerin nur yaldızı ile yazılan güzel 

yüzü görünür: "Bana bak, aradığını sana 

bildireceğim!" der. O da bakar görür ki: 

 Bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o 

büyüklerden bir kısmı top güllesinden yetmiş derece 

sür'atli yüzbinler ecram-ı semaviyeyi direksiz 

düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan 

fevkalhad çabuk ve beraber gezdiren, yağsız 

söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lâmbaları 

yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilâl çıkartmadan o 

nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve Güneş ve 

Kamer'in vazifeleri gibi, hiç isyan ettirmeden o pek 

büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun 

dairesindeki hesab rakamlarına sıkışmayan bir 

nihayetsiz uzaklık içinde, aynı zamanda, aynı kuvvet 

ve aynı tarz ve aynı sikke-i fıtrat ve aynı surette, 

beraber, noksansız tasarruf eden ve o pek büyük 

mütecaviz kuvvetleri taşıyanları, tecavüz ettirmeden 

kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın 

enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere 

meydan vermeden pek parlak ve pek güzel 

temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi 

manevra ile gezdiren ve arzı döndürmesiyle, o 

haşmetli manevranın başka bir surette hakikî ve 

hayalî tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları 
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gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür-ü 

rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen 

teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften 

mürekkeb bir hakikat, bu azameti ve ihatatı ile o 

semavat Hâlıkının vücub-u vücuduna ve vahdetine ve 

mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir 

bulunduğuna bilmüşahede şehadet eder manasıyla 

Birinci Makam'ın birinci basamağında: 

 

 

denilmiştir. 

 Sonra, dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire, 

cevv-i sema denilen ve mahşer-i acaib olan feza 

gürültü ile konuşarak bağırıyor: "Bana bak! Merakla 

aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir 

ve bulabilirsin." der. O misafir, onun ekşi fakat 

merhametli yüzüne bakar; müdhiş fakat müjdeli 

gürültüsünü dinler, görür ki: 
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 Zemin ile âsuman ortasında muallakta durdurulan 

bulut, gayet hakîmane ve rahîmane bir tarzda zemin 

bahçesini sular ve zemin ahalisine âb-ı hayat getirir ve 

harareti (yani yaşamak ateşinin şiddetini) ta'dil eder 

ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir.  

Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle 

beraber, muntazam bir ordunun acele emirlere göre 

görünmesi ve gizlenmesi gibi; birden cevvi dolduran o 

koca bulut dahi gizlenir, bütün eczaları istirahata 

çekilir, hiçbir eseri görülmez. Sonra "Yağmur başına 

arş!" emrini aldığı anda; bir saat, belki birkaç dakika 

zarfında toplanıp cevvi doldurur, bir kumandanın 

emrini bekler gibi durur. 

 Sonra o yolcu, cevvdeki rüzgâra bakar görür 

ki: Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakîmane ve 

kerimane istihdam olunur ki, güya o camid havanın 

şuursuz zerrelerinden herbir zerresi; bu kâinat 

sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri 

bırakmayarak, o kumandanın kuvvetiyle yapar ve 

intizamla yerine getirir bir vaziyetle; zeminin bütün 

nüfuslarına nefes vermek ve zîhayata lüzumu bulunan 

hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri 

nakletmek ve nebatatın telkîhine vasıta olmak gibi çok 

küllî vazifelerde ve hizmetlerde, bir dest-i gaybî 

tarafından gayet şuurkârane ve alîmane ve 

hayatperverane istihdam olunuyor. 

 Sonra yağmura bakıyor, görür ki: O latif ve 

berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybî bir hazine-i 
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rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmanî 

hediyeler ve vazifeler var ki; güya rahmet tecessüm 

ederek katreler suretinde hazine-i Rabbaniyeden 

akıyor manasında olduğundan, yağmura "rahmet" 

namı verilmiştir. 

 Sonra şimşeğe bakar ve ra'dı (gök gürültüsü) 

dinler, görür ki; pek acib ve garib hizmetlerde 

çalıştırılıyorlar. 

 Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine 

der ki: "Atılmış pamuk gibi bu camid, şuursuz bulut 

elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi 

kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve 

gizlenmez; belki gayet kadîr ve rahîm bir kumandanın 

emriyle hareket eder ki, bir iz bırakmadan gizlenir ve 

def'aten meydana çıkar, iş başına geçer ve gayet fa'al 

ve müteâl ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın 

fermanıyla ve kuvvetiyle vakit be-vakit cevv âlemini 

doldurup boşaltır ve mütemadiyen hikmetle yazar ve 

paydos ile bozar tahtasına ve mahv ve isbat levhasına 

ve haşir ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkâr 

ve ihsanperver ve gayet keremkâr ve rububiyetperver 

bir hâkim-i müdebbirin tedbiriyle rüzgâra biner ve 

dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir, muhtaç olan 

yerlere yetişir.  

Güya onlara acıyıp ağlayarak göz yaşlarıyla onları 

çiçeklerle güldürür, güneşin şiddet-i ateşini 

serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve 

zemin yüzünü yıkar, temizler." 
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 Hem o meraklı yolcu kendi aklına der: Bu 

camid, hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkanan, 

kararsız, fırtınalı, dağdağalı, sebatsız, hedefsiz şu 

havanın perdesiyle ve zahirî suretiyle vücuda gelen 

yüzbinler hakîmane ve rahîmane ve san'atkârane işler 

ve ihsanlar ve imdadlar bilbedahe isbat eder ki: Bu 

çalışkan rüzgârın ve bu cevval hizmetkârın kendi 

başına hiçbir hareketi yok, belki gayet Kadîr ve Alîm 

ve gayet Hakîm ve Kerim bir âmirin emriyle hareket 

eder.  

Güya herbir zerresi, herbir işi bilir ve o âmirin 

herbir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi, hava 

içinde cereyan eden herbir emr-i Rabbanîyi dinler, 

itaat eder ki; bütün hayvanatın teneffüsüne ve 

yaşamasına ve nebatatın telkîhine ve büyümesine ve 

hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve 

bulutların sevk ü idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyr ü 

seyahatına ve bilhâssa seslerin ve bilhâssa telsiz 

telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların îsaline ve 

bu hizmetler gibi umumî ve küllî hizmetlerden başka, 

azot ve müvellidülhumuza (oksijen) gibi iki basit 

maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirinin 

misli iken, zemin yüzünde yüzbinler tarzda bulunan 

Rabbanî san'atlarda kemal-i intizam ile bir dest-i 

hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. 

 Demek 

 âyetinin tasrihiyle, rüzgârın tasrifiyle hadsiz 
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Rabbanî hizmetlerde istimal ve bulutların teshiriyle 

hadsiz Rahmanî işlerde istihdam ve havayı o surette 

icad eden, ancak Vâcib-ül Vücud ve Kadir-i Külli Şey 

ve Âlim-i Külli Şey, bir Rabb-i Zülcelali Ve-l İkram'dır 

der, hükmeder. 

 Sonra yağmura bakar, görür ki: Yağmurun 

taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince 

rahmanî cilveler ve reşhaları mikdarınca hikmetler 

içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek 

katreler o kadar muntazam ve güzel halkediliyor ki, 

hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve 

intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki; fırtınalar ile 

çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli 

rüzgârlar, onların müvazene ve intizamlarını 

bozmuyor; katreleri birbirine çarpıp, birleştirip, zararlı 

kütleler yapmıyor.  

Ve bunlar gibi çok hakîmane işlerde ve bilhâssa 

zîhayatta çalıştırılan basit ve camid ve şuursuz 

müvellidülma' ve müvellidülhumuza (hidrojen-

oksijen) gibi iki basit maddeden terekküb eden bu su, 

yüzbinlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde 

ve san'atlarda istihdam ediliyor.  

Demek bu tecessüm etmiş ayn-ı rahmet olan 

yağmur, ancak bir Rahman-ı Rahîm'in hazine-i 

gaybiye-i rahmetinde yapılıyor ve nüzulüyle 

 âyetini 

maddeten tefsir ediyor. 
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 Sonra ra'dı dinler ve berke (şimşeğe) bakar, 

görür ki: Bu iki hâdise-i acibe-i cevviye tamtamına 

 ve  

âyetlerini maddeten tefsir etmekle beraber, yağmurun 

gelmesini haber verip, muhtaçlara müjde ediyorlar. 

 Evet hiçten, birden hârika bir gürültü ile cevvi 

konuşturmak ve fevkalâde bir nur ve nar ile zulmetli 

cevvi ışıkla doldurmak ve dağvari pamuk-misal ve 

dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları 

ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle 

başaşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor: 

"Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen fa'al 

ve kudretli bir zâtın hârika işlerine bak! Sen 

başıboş olmadığın gibi, bu hâdiseler de 

başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli 

vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir 

Müdebbir-i Hakîm tarafından istihdam 

olunuyorlar." diye ihtar ediyorlar. 

 

 İşte bu meraklı yolcu, bu cevvde bulutu teshirden, 

rüzgârı tasriften, yağmuru tenzilden ve hâdisat-ı 

cevviyeyi tedbirden terekküb eden bir hakikatın 

yüksek ve aşikâr şehadetini işitir, "Âmentü billah" der. 

Birinci Makam'ın ikinci mertebesinde: 
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fıkrası, bu yolcunun cevve dair mezkûr 

müşahedatını ifade eder. ( * )  

 Sonra o seyahat-ı fikriyeye alışan o mütefekkir 

misafire, küre-i arz lisan-ı haliyle diyor ki: "Gökte, 

fezada, havada ne geziyorsun? Gel, ben sana 

aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelerime bak 

ve sahifelerimi oku!" O da bakar görür ki: Arz meczub 

bir mevlevî gibi iki hareketiyle; günlerin, senelerin, 

mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi, haşr-i 

a'zamın meydanı etrafında çiziyor. Ve zîhayatın 

yüzbin enva'ını bütün erzak ve levazımatlarıyla içine 

alıp feza denizinde kemal-i müvazene ve nizamla 

gezdiren ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem 

ve müsahhar bir sefine-i Rabbaniyedir. 

                                                             
( * ) İhtar: Birinci Makam'da geçen otuzüç mertebe-i 

tevhidi bir parça izah etmek isterdim. Fakat şimdiki 

vaziyetim ve halimin müsaadesizliği cihetiyle, yalnız 

gayet muhtasar bürhanlarına ve mealinin tercümesine 

iktifaya mecbur oldum.  

Risale-i Nur'un otuz, belki yüz risalelerinde bu otuz üç 

mertebe, delilleriyle, ayrı ayrı tarzlarda, herbir risalede 

bir kısım mertebeler beyan edildiğinden, tafsili onlara 

havale edilmiş. 
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 Sonra sahifelerine bakar, görür ki: Bablarındaki 

herbir sahifesi, binler âyâtıyla arzın Rabbini 

tanıttırıyor. Umumunu okumak için vakit 

bulamadığından, yalnız birtek sahife olan zîhayatın 

bahar faslında icad ve idaresine bakar, müşahede 

eder ki: Yüzbin enva'ın hadsiz efradlarının suretleri, 

basit bir maddeden gayet muntazam açılıyor ve gayet 

rahîmane terbiye ediliyor ve gayet mu'cizane bir 

kısmının tohumlarına kanatçıklar verip, onları 

uçurmak suretiyle neşrettiriliyor ve gayet 

müdebbirane idare olunuyor ve gayet müşfikane iaşe 

ve it'am ediliyor ve gayet rahîmane ve rezzakane 

hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları, hiçten 

ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farkları pek az 

ve kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su 

katrelerinden yetiştiriliyor. Her bahar bir vagon gibi, 

hazine-i gaybdan yüzbin nevi et'ime ve levazımat, 

kemal-i intizam ile yüklenip zîhayata gönderiliyor. Ve 

bilhâssa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen 

süt konserveleri ve vâlidelerinin şefkatli sinelerinde 

asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek, o kadar 

şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki, 

bilbedahe bir Rahman-ı Rahîm'in gayet müşfikane ve 

mürebbiyane bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu 

isbat eder. 

  Elhasıl: Bu sahife-i hayatiye-i bahariye, haşr-i 

a'zamın yüzbin nümunelerini ve misallerini 

göstermekle 
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âyetini maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi; bu 

âyet dahi, bu sahifenin manalarını mu'cizane ifade 

eder. Ve arzın, bütün sahifeleriyle, büyüklüğü 

nisbetinde ve kuvvetinde "Lâ ilahe illâ Hû" dediğini 

anladı. 

 İşte, küre-i arzın yirmiden ziyade büyük 

sahifelerinden birtek sahifenin yirmi vechinden birtek 

vechinin muhtasar şehadeti ile, o yolcunun sair 

vecihlerin sahifelerindeki müşahedatı manasında 

olarak ve o müşahedatları ifade için, Birinci Makam'ın 

üçüncü mertebesinde böyle denilmiş: 
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 Sonra o mütefekkir yolcu her sahifeyi okudukça 

saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip ve manevî 

terakkiyatın miftahı olan marifeti ziyadeleşip ve bütün 

kemalâtın esası ve madeni olan iman-ı billah hakikatı 

bir derece daha inkişaf edip manevî çok zevkleri ve 

lezzetleri verdikçe onun merakını şiddetle tahrik 

ettiğinden; sema, cevv ve arzın mükemmel ve kat'î 

derslerini dinlediği halde  deyip 

dururken, denizlerin ve büyük nehirlerin cezbekârane 

cûş u huruşla zikirlerini ve hazîn ve leziz seslerini işitir.  

Lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile: "Bize de bak, bizi 

de oku!" derler. O da bakar, görür ki: Hayatdarane 

mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve 

istilâ etmek fıtratında olan denizler, arzı kuşatıp, arz ile 

beraber gayet sür'atli bir surette bir senede yirmibeş 

bin senelik bir dairede koşturulduğu halde; ne 

dağılırlar, ne dökülürler ve ne de komşularındaki 

toprağa tecavüz ederler.  

Demek gayet kudretli ve azametli bir zâtın emriyle 

ve kuvvetiyle dururlar, gezerler, muhafaza olurlar. 

 Sonra denizlerin içlerine bakar, görür ki: 

Gayet güzel ve zînetli ve muntazam cevherlerinden 

başka, binlerce çeşit hayvanatın iaşe ve idareleri ve 
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tevellüdat ve vefiyatları o kadar muntazamdır; basit 

bir kum ve acı bir sudan verilen erzakları ve tayinatları 

o kadar mükemmeldir ki, bilbedahe bir Kadîr-i 

Zülcelal'in, bir Rahîm-i Zülcemal'in idare ve iaşesiyle 

olduğunu isbat eder. 

 Sonra o misafir, nehirlere bakar, görür ki: 

Menfaatleri ve vazifeleri ve vâridat ve sarfiyatları o 

kadar hakîmane ve rahîmanedir; bilbedahe isbat eder 

ki, bütün ırmaklar, pınarlar, çaylar, büyük nehirler, bir 

Rahman-ı Zülcelali Ve-l İkram'ın hazine-i rahmetinden 

çıkıyorlar ve akıyorlar. Hattâ o kadar fevkalâde 

iddihar ve sarfediliyorlar ki, "Dört nehir Cennet'ten 

geliyorlar." diye rivayet edilmiş. Yani; zahirî esbabın 

pek fevkinde olduklarından, manevî bir cennetin 

hazinesinden ve yalnız gaybî ve tükenmez bir 

menbaın feyzinden akıyorlar demektir.  

Meselâ: Mısır'ın kumistanını bir cennete 

çeviren Nil-i Mübarek; cenub tarafından, "Cebel-i 

Kamer" denilen bir dağdan mütemadiyen küçük bir 

deniz gibi tükenmeden akıyor.  

 

Altı aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplansa ve 

buzlansa, o dağdan daha büyük olur. Halbuki o 

dağdan ona ayrılan yer ve mahzen, altı kısmından bir 

kısım olmaz.  

Vâridatı ise; o mıntıka-i harrede pek az gelen ve 

susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene az giden 

yağmur, elbette o müvazene-i vasiayı muhafaza 
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edemediğinden, o Nil-i Mübarek âdet-i arziye 

fevkinde bir gaybî cennetten çıkıyor diye rivayeti, 

gayet manidar ve güzel bir hakikatı ifade ediyor. 

 İşte, deniz ve nehirlerin denizler gibi hakikatlarının 

ve şehadetlerinin binden birisini gördü. Ve umumu 

bil'icma' denizlerin büyüklüğü nisbetinde bir kuvvetle 

"Lâ ilahe illâ Hû" der ve bu şehadete denizler 

mahlukatı adedince şahidler gösterir diye anladı. Ve 

denizlerin ve nehirlerin umum şehadetlerini irade 

ederek ifade etmek manasında, Birinci Makam'ın 

dördüncü mertebesinde: 

 

denilmiş. 

 Sonra dağlar ve sahralar, seyahat-ı fikriyede 

bulunan o yolcuyu çağırıyorlar, "Sahifelerimizi de 

oku!" diyorlar. O da bakar, görür ki: Dağların küllî 

vazifeleri ve umumî hizmetleri o kadar azametli ve 

hikmetlidirler; akılları hayret içinde bırakır.  

Meselâ: Dağların zeminden emr-i Rabbanî ile 

çıkmaları ve zeminin içinde, inkılabat-ı dâhiliyeden 

neş'et eden heyecanını ve gazabını ve hiddetini, 

çıkmalarıyla teskin ederek; zemin o dağların 
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fışkırmasıyla ve menfeziyle teneffüs edip, zararlı olan 

sarsıntılardan ve zelzele-i muzırradan kurtulup, vazife-i 

devriyesinde sekenesinin istirahatlarını bozmuyor.  

Demek nasılki sefineleri sarsıntıdan vikaye ve 

müvazenelerini muhafaza için onların direkleri 

üstünde kurulmuş; öyle de dağlar, zemin sefinesine 

bu manada hazineli direkler olduklarını, Kur'an-ı 

Mu'ciz-ül Beyan 

 gibi çok âyetlerle ferman ediyor. 

 Hem meselâ, dağların içinde zîhayata lâzım olan 

her nevi menba'lar, sular, madenler, maddeler, ilâçlar 

o kadar hakîmane ve müdebbirane ve kerimane ve 

ihtiyatkârane iddihar ve ihzar ve istif edilmiş ki; 

bilbedahe kudreti nihayetsiz bir Kadîr'in ve hikmeti 

nihayetsiz bir Hakîm'in hazineleri ve anbarları ve 

hizmetkârları olduklarını isbat ederler, diye anlar.  

Ve sahra ve dağların dağ kadar vazife ve 

hikmetlerinden bu iki cevhere sairlerini kıyas edip, 

dağların ve sahraların umum hikmetleriyle, hususan 

ihtiyatî iddiharlar cihetiyle getirdikleri şehadeti ve 

söyledikleri "Lâ ilahe illâ Hû" tevhidini, dağlar 

kuvvetinde ve sebatında ve sahralar genişliğinde ve 

büyüklüğünde görür, "Âmentü Billah" der. 

 İşte bu manayı ifade için Birinci Makam'ın 

beşinci mertebesinde: 
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 denilmiş. 

 Sonra, o yolcu dağda ve sahrada fikriyle gezerken, 

eşcar ve nebatat âleminin kapısı fikrine açıldı. Onu 

içeriye çağırdılar. "Gel dairemizde de gez, yazılarımızı 

da oku!" dediler.  

O da girdi, gördü ki: Gayet muhteşem ve 

müzeyyen bir meclis-i tehlil ve tevhid ve bir halka-i 

zikir ve şükür teşkil etmişler. Bütün eşcar ve nebatatın 

enva'ları bil'icma' beraber "Lâ ilahe illallah" diyorlar 

gibi lisan-ı hallerinden anladı. Çünki bütün meyvedar 

ağaç ve nebatlar; mizanlı ve fesahatlı yapraklarının 

dilleriyle ve süslü ve cezaletli çiçeklerinin sözleriyle ve 

intizamlı ve belâgatlı meyvelerinin kelimeleriyle 

beraber, müsebbihane şehadet getirdiklerine ve "Lâ 

ilahe illâ Hû" dediklerine delalet ve şehadet eden üç 

büyük küllî hakikatı gördü: 

  Birincisi: Pek zahir bir surette kasdî bir in'am ve 

ikram ve ihtiyarî bir ihsan ve imtinan manası ve 

hakikatı her birisinde hissedildiği gibi; mecmuunda 

ise, güneşin zuhurundaki ziyası gibi görünüyor. 
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  İkincisi: Tesadüfe havalesi hiçbir cihet-i imkânı 

olmayan kasdî ve hakîmane bir temyiz ve tefrik, 

ihtiyarî ve rahîmane bir tezyin ve tasvir manası ve 

hakikatı, o hadsiz enva' ve efradda gündüz gibi 

aşikâre görünüyor ve bir Sâni'-i Hakîm'in eserleri ve 

nakışları olduklarını gösterir. 

  Üçüncüsü: O hadsiz masnuatın yüzbin çeşit ve 

ayrı ayrı tarz ve şekilde olan suretleri, gayet 

muntazam, mizanlı, zînetli olarak, mahdud ve madud 

ve birbirinin misli ve basit ve camid ve birbirinin aynı 

veya az farklı ve karışık olan çekirdeklerden, 

habbeciklerden o ikiyüzbin nevilerin farikalı ve 

intizamlı, ayrı ayrı, müvazeneli, hayatdar, hikmetli, 

yanlışsız, hatasız bir vaziyette umum efradının 

suretlerinin fethi ve açılışı ise öyle bir hakikattır ki; 

güneşten daha parlaktır ve baharın çiçekleri ve 

meyveleri ve yaprakları ve mevcudatı sayısınca o 

hakikatı isbat eden şahidler var diye, bildi. 

"Elhamdülillahi alâ nimet-il iman" dedi. 

 

 İşte bu mezkûr hakikatları ve şehadetleri 

ifade manasıyla, Birinci Makam'ın altıncı 

mertebesinde: 
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 denilmiş. 

 Sonra, seyahat-ı fikriyede bulunan o meraklı ve 

terakki ile zevki ve şevki artan dünya yolcusu, bahar 

bahçesinden bir bahar kadar bir güldeste-i marifet ve 

iman alıp gelirken; hayvanat ve tuyur âleminin kapısı 

hakikat-bîn olan aklına ve marifet-aşina olan fikrine 

açıldı. Yüzbin ayrı ayrı seslerle ve çeşit çeşit dillerle 

onu içeriye çağırdılar, "Buyurun" dediler.  

O da girdi ve gördü ki: Bütün hayvanat ve 

kuşların bütün nevileri ve taifeleri ve milletleri, 

bil'ittifak lisan-ı kal ve lisan-ı halleriyle "Lâ ilahe illâ 

Hû" deyip, zemin yüzünü bir zikirhane ve muazzam 

bir meclis-i tehlil suretine çevirmişler; herbiri bizzât 
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birer kaside-i Rabbanî, birer kelime-i Sübhanî ve 

manidar birer harf-i Rahmanî hükmünde sâni'lerini 

tavsif edip hamd ü sena ediyorlar vaziyetinde gördü. 

Güya o hayvanların ve kuşların duyguları ve kuvaları 

ve cihazları ve a'zaları ve âletleri, manzum ve mevzun 

kelimelerdir ve muntazam ve mükemmel sözlerdir. 

Onlar, bunlarla Hallak ve Rezzaklarına şükür ve 

vahdaniyetine şehadet getirdiklerine kat'î delalet eden 

üç muazzam ve muhit hakikatları müşahede etti: 

  Birincisi: Hiçbir cihetle serseri tesadüfe ve kör 

kuvvete ve şuursuz tabiata havalesi mümkün 

olmayan hiçten hakîmane icad ve san'at-perverane 

ibda' ve ihtiyarkârane ve alîmane halk ve inşa ve 

yirmi cihetle ilim ve hikmet ve iradenin cilvesini 

gösteren ruhlandırmak ve ihya etmek hakikatıdır ki; 

zîruhlar adedince şahidleri bulunan bir bürhan-ı bahir 

olarak, Zât-ı Hayy-u Kayyum'un vücub-u vücuduna 

ve sıfât-ı seb'asına ve vahdetine şehadet eder. 

  İkincisi: O hadsiz masnu'larda birbirinden 

sîmaca farikalı ve şekilce zînetli ve mikdarca mizanlı 

ve suretçe intizamlı bir tarzdaki temyizden, tezyinden, 

tasvirden öyle azametli ve kuvvetli bir hakikat görünür 

ki: Kadir-i Külli Şey ve Âlim-i Külli Şey'den başka 

hiçbir şey, bu her cihetle binlerle hârikaları ve 

hikmetleri gösteren ihatalı fiile sahib olamaz ve hiçbir 

imkân ve ihtimali yok. 

  Üçüncüsü: Birbirinin misli ve aynı veya az farklı 

ve birbirine benzeyen mahsur ve mahdud 
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yumurtalardan ve yumurtacıklardan ve nutfe denilen 

su katrelerinden o hadsiz hayvanların yüzbinler çeşit 

tarzlarda ve birer mu'cize-i hikmet mahiyetinde 

bulunan suretlerini, gayet muntazam ve müvazeneli 

ve hatasız bir heyette açmak ve fethetmek öyle parlak 

bir hakikattır ki; hayvanlar adedince senedler, deliller 

o hakikatı tenvir eder. 

 İşte bu üç hakikatın ittifakıyla, hayvanların bütün 

enva'ı, beraber öyle bir "Lâ ilahe illâ Hû" deyip 

şehadet getiriyorlar ki; güya zemin büyük bir insan 

gibi, büyüklüğü nisbetinde "Lâ ilahe illâ Hû" 

diyerek semavat ehline işittiriyor mahiyetinde gördü 

ve tam ders aldı. Birinci Makam'ın yedinci 

mertebesinde bu mezkûr hakikatları ifade 

manasıyla: 
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denilmiştir. 

 Sonra o mütefekkir yolcu, marifet-i İlahiyenin 

hadsiz mertebelerinde ve nihayetsiz ezvakında ve 

envârında daha ileri gitmek için, insanlar âlemine 

ve beşer dünyasına girmek isterken, başta 

enbiyalar olarak onu içeriye davet ettiler; o da 

girdi.  

En evvel geçmiş zamanın menziline baktı, gördü 

ki: Nev'-i beşerin en nurani ve en mükemmeli olan 

umum peygamberler (Aleyhimüsselâm) bil'icma' 

beraber "Lâ ilahe illâ Hû" deyip zikrediyorlar ve 

parlak ve musaddak olan hadsiz mu'cizatlarının 

kuvvetiyle, tevhidi iddia ediyorlar ve beşeri, 

hayvaniyet mertebesinden melekiyet derecesine 

çıkarmak için, onları iman-ı billaha davet ile ders 

veriyorlar gördü. O da, o nurani medresede diz çöküp 

derse oturdu. Gördü ki: 

 Meşahir-i insaniyenin en yüksekleri ve namdarları 

olan o üstadların herbirisinin elinde Hâlık-ı Kâinat 

tarafından verilmiş nişane-i tasdik olarak mu'cizeler 

bulunduğundan, herbirinin ihbarı ile beşerden bir 
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taife-i azîme ve bir ümmet tasdik edip imana 

geldiklerinden, o yüzbin ciddî ve doğru zâtların icma' 

ve ittifakla hüküm ve tasdik ettikleri bir hakikat ne 

kadar kuvvetli ve kat'î olduğunu kıyas edebildi.  

Ve bu kuvvette, bu kadar muhbir-i sadıkların 

hadsiz mu'cizeleriyle imza ve isbat ettikleri bir hakikatı 

inkâr eden ehl-i dalalet ne derece hadsiz bir hata, bir 

cinayet ettiklerini ve ne kadar hadsiz bir azaba 

müstehak olduklarını anladı ve onları tasdik edip 

iman getirenler ne kadar haklı ve hakikatlı olduklarını 

bildi; iman kudsiyetinin büyük bir mertebesi daha ona 

göründü. 

 Evet, enbiyayı (Aleyhimüsselâm), Cenab-ı Hak 

tarafından fiilen tasdik hükmünde olan hadsiz 

mu'cizatlarından ve hakkaniyetlerini gösteren, 

muarızlarına gelen semavî pek çok tokatlarından ve 

hak olduklarına delalet eden şahsî kemalâtlarından ve 

hakikatlı talimatlarından ve doğru olduklarına şehadet 

eden kuvvet-i imanlarından ve tam ciddiyetlerinden 

ve fedakârlıklarından ve ellerinde bulunan kudsî kitab 

ve suhuflarından ve onların yolları doğru ve hak 

olduğuna şehadet eden ittiba'larıyla hakikata, 

kemalâta, nura vâsıl olan hadsiz tilmizlerinden başka, 

onların ve o pek ciddî muhbirlerin müsbet 

mes'elelerde icmaı ve ittifakı ve tevatürü ve isbatta 

tevafuku ve tesanüdü ve tetabuku öyle bir hüccettir 

ve öyle bir kuvvettir ki; dünyada hiçbir kuvvet 



 O n  İ k i l i k  T o p  G ü l l e s i     | 99 

 
karşısına çıkamaz ve hiçbir şübhe ve tereddüdü 

bırakmaz.  

Ve imanın erkânında umum enbiyayı 

(Aleyhimüsselâm) tasdik dahi dâhil olması, o tasdik 

büyük bir kuvvet menbaı olduğunu anladı. Onların 

derslerinden çok feyz-i imanî aldı. İşte, bu yolcunun 

mezkûr dersini ifade manasında Birinci Makam'ın 

sekizinci mertebesinde: 

 denilmiş. 

 Sonra imanın kuvvetinden ulvî bir zevk-i hakikat 

alan o seyyah-ı talib, Enbiya Aleyhimüsselâm'ın 

meclisinden gelirken, ülemanın ilmelyakîn suretinde 

kat'î ve kuvvetli delillerle, Enbiyaların 

(Aleyhimüsselâm) davalarını isbat eden ve asfiya ve 

sıddıkîn denilen mütebahhir, müçtehid muhakkikler, 

onu dershanelerine çağırdılar. O da girdi, gördü ki: 

Binlerle dâhî ve yüzbinlerce müdakkik ve yüksek ehl-i 

tahkik kıl kadar bir şübhe bırakmayan tedkikat-ı 

amikalarıyla, başta vücub-u vücud ve vahdet olarak 

müsbet mesail-i imaniyeyi isbat ediyorlar.  

Evet, istidadları ve meslekleri muhtelif olduğu 

halde usûl ve erkân-ı imaniyede onların müttefikan 

ittifakları ve herbirisinin kuvvetli ve yakînî 

bürhanlarına istinadları öyle bir hüccettir ki; onların 



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

 
mecmuu kadar bir zekâvet ve dirayet sahibi olmak ve 

bürhanlarının umumu kadar bir bürhan bulmak 

mümkün ise, karşılarına ancak öyle çıkılabilir.  

Yoksa o münkirler, yalnız cehalet ve echeliyet ve 

inkâr ve isbat olunmayan menfî mes'elelerde inad ve 

göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler. -Gözünü 

kapayan, yalnız kendine gündüzü gece yapar.- Bu 

seyyah; bu muhteşem ve geniş dershanede, bu 

muhterem ve mütebahhir üstadların neşrettikleri 

nurlar, zeminin yarısını bin seneden ziyade 

ışıklandırdığını bildi.  

Ve öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldu ki, bütün 

ehl-i inkâr toplansa onu kıl kadar şaşırtmaz ve 

sarsmaz. 

 İşte bu yolcunun bu dershaneden aldığı 

derse bir kısa işaret olarak, Birinci Makam'ın 

dokuzuncu mertebesinde: 

 denilmiş. 

 Sonra, imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve 

inkişafında ve ilmelyakîn derecesinden aynelyakîn 

mertebesine terakkisindeki envârı ve ezvakı görmeye 

çok müştak olan o mütefekkir yolcu, medreseden 

gelirken, hadsiz küçük tekyelerin ve zaviyelerin 

telahukuyla tevessü' eden gayet feyizli ve nurlu ve 

sahra genişliğinde bir tekye, bir hangâh, bir zikirhane, 
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bir irşadgâhta ve cadde-i kübra-yı Muhammedînin 

(A.S.M.) ve mi'rac-ı Ahmedînin (A.S.M.) gölgesinde 

hakikata çalışan ve hakka erişen ve aynelyakîne 

yetişen binlerle ve milyonlarla kudsî mürşidler onu 

dergâha çağırdılar.  

O da girdi, gördü ki: 

 O ehl-i keşf ü keramet mürşidler; keşfiyatlarına ve 

müşahedelerine ve kerametlerine istinaden bil'icma' 

müttefikan " Lâ ilahe illâ Hû " diyerek, vücub-u 

vücud ve vahdet-i Rabbaniyeyi kâinata ilân ediyorlar. 

Güneşin ziyasındaki yedi renk ile güneşi tanımak gibi, 

yetmiş renk ile, belki esma-i hüsna adedince, Şems-i 

Ezelî'nin ziyasından tecelli eden ayrı ayrı nurlu renkler 

ve çeşit çeşit ziyalı levnler ve başka başka hakikatlı 

tarîkatlar ve muhtelif doğru meslekler ve mütenevvi 

haklı meşreblerde bulunan o kudsî dâhîlerin ve nurani 

âriflerin icma' ve ittifakla imza ettikleri bir hakikat, ne 

derece zahir ve bahir olduğunu aynelyakîn müşahede 

etti ve enbiyanın (Aleyhimüsselâm) icmaı ve asfiyanın 

ittifakı ve evliyanın tevafuku ve bu üç icmaın birden 

ittifakı, güneşi gösteren gündüzün ziyasından daha 

parlak gördü.  

İşte bu misafirin tekyeden aldığı feyze kısa 

bir işaret olarak, Birinci Makam'ın onuncu 

mertebesinde: 
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 denilmiş. 

 Sonra kemalât-ı insaniyenin en mühimmi ve en 

büyüğü, belki bilcümle kemalât-ı insaniyenin menbaı 

ve esası, iman-ı billahtan ve marifetullahtan neş'et 

eden muhabbetullah olduğunu bilen o dünya 

seyyahı, bütün kuvvetiyle ve letaifiyle, imanın 

kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade 

terakki etmesini istemek fikriyle başını kaldırdı ve 

semavata baktı. Kendi aklına dedi ki: 

 

 "Madem kâinatta en kıymettar şey hayattır ve 

kâinatın mevcudatı hayata müsahhardır ve madem 

zîhayatın en kıymetdarı zîruhtur ve zîruhun en 

kıymetdarı zîşuurdur ve madem bu kıymetTarlık için 

küre-i zemin, zîhayatı mütemadiyen çoğaltmak için 

her asır, her sene dolar boşalır. Elbette ve her halde, 

bu muhteşem ve müzeyyen olan semavatın dahi 

kendisine münasib ahalisi ve sekenesi, zîhayat ve 

zîruh ve zîşuurlardan vardır ki; huzur-u 

Muhammedîde (A.S.M.) sahabelere görünen Hazret-i 

Cebrail'in (A.S.) temessülü gibi melaikeleri görmek ve 

onlarla konuşmak hâdiseleri, tevatür suretinde 

eskiden beri nakl ve rivayet ediliyor.  
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Öyle ise keşki ben semavat ehli ile dahi 

görüşseydim, onlar ne fikirde olduklarını bilseydim; 

çünki Hâlık-ı Kâinat hakkında en mühim söz 

onlarındır." diye düşünürken, birden semavî şöyle bir 

sesi işitti: 

 "Madem bizim ile görüşmek ve dersimizi dinlemek 

istersin.. bil ki: Başta Hazret-i Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm ve Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan 

olarak bütün peygamberlere vasıtamızla gelen mesail-

i imaniyeye en evvel biz iman etmişiz.  

Hem insanlara temessül edip görünen ve bizlerden 

olan bütün ervah-ı tayyibe, bilâ-istisna ve bil'ittifak, 

bu kâinat hâlıkının vücub-u vücuduna ve vahdetine 

ve sıfât-ı kudsiyesine şehadet edip birbirine muvafık 

ve mutabık olarak ihbar etmişler. Bu hadsiz ihbaratın 

tevafuku ve tetabuku, güneş gibi sana bir rehberdir." 

dediklerini bildi ve onun nur-u imanı parladı, 

zeminden göklere çıktı. 

 İşte bu yolcunun melaikeden aldığı derse 

kısa bir işaret olarak, Birinci Makam'ın on 

birinci mertebesinde: 

 

 

denilmiştir. 
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 Sonra, pür-merak ve pür-iştiyak o misafir, âlem-i 

şehadet ve cismanî ve maddî cihetinde ve mahsus 

taifelerin dillerinden ve lisan-ı hallerinden ders 

aldığından, âlem-i gayb ve âlem-i berzahta dahi 

mütalaa ile bir seyahat ve bir taharri-i hakikat arzu 

ederken, her taife-i insaniyede bulunan ve kâinatın 

meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve 

küçüklüğü ile beraber manen kâinat kadar inbisat 

edebilen müstakim ve münevver akılların, selim ve 

nurani kalblerin kapısı açıldı. 3 

Baktı ki; onlar, âlem-i gayb ve âlem-i şehadet 

ortasında insanî berzahlardır ve iki âlemin birbiriyle 

temasları ve muameleleri, insana nisbeten o 

noktalarda oluyor gördüğünden; kendi akıl ve kalbine 

dedi ki: Gelin, bu emsalinizin kapısından hakikate 

giden yol daha kısadır. Biz öteki yollardaki dillerden 

ders aldığımız gibi değil, belki iman noktasındaki 

ittisaflarından ve keyfiyet ve renklerinden mütalaamız 

ile istifade etmeliyiz, dedi. Mütalaaya başladı. Gördü 

ki: 

 İstidadları gayet muhtelif ve mezhebleri 

birbirinden uzak ve muhalif olan umum 

istikametli ve nurlu akılların iman ve 

tevhiddeki ittisafkârane ve râsihane itikadları 

tevafuk ve sebatkârane ve mutmainane kanaat 

ve yakînleri tetabuk ediyor.  

Demek tebeddül etmeyen bir hakikata dayanıp 

bağlanmışlar ve kökleri metin bir hakikata girmiş, 
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kopmuyor. Öyle ise bunların nokta-i imaniyede ve 

vücub ve tevhidde icma'ları, hiç kopmaz bir zincir-i 

nuranidir ve hakikata açılan ışıklı bir penceredir. 

 Hem gördü ki: Meslekleri birbirinden uzak ve 

meşrebleri birbirine mübayin olan o umum selim ve 

nurani kalblerin erkân-ı imaniyedeki müttefikane ve 

itminankârane ve müncezibane keşfiyat ve 

müşahedatları birbirine tevafuk ve tevhidde birbirine 

mutabık çıkıyor.  

Demek, hakikata mukabil ve vâsıl ve mütemessil 

bu küçücük birer arş-ı marifet-i Rabbaniye ve bu 

câmi' birer âyine-i Samedaniye olan nurani kalbler, 

şems-i hakikata karşı açılan pencerelerdir ve umumu 

birden güneşe âyinedarlık eden bir deniz gibi, bir 

âyine-i a'zamdır.  

Bunların vücub-u vücudda ve vahdette ittifakları 

ve icma'ları, hiç şaşırmaz ve şaşırtmaz bir rehber-i 

ekmel ve bir mürşid-i ekberdir. Çünki hiçbir cihetle 

hiçbir imkân ve hiçbir ihtimal yok ki, hakikattan başka 

bir vehim ve hakikatsız bir fikir ve asılsız bir sıfat, bu 

kadar müstemirrane ve râsihane, bu pek büyük ve 

keskin gözlerin umumunu birden aldatsın, galat-ı 

hisse uğratsın.  

Buna ihtimal veren bozulmuş ve çürümüş bir akla, 

bu kâinatı inkâr eden ahmak Sofestaîler dahi razı 

olmazlar, reddederler diye anladı. Kendi akıl ve 

kalbiyle beraber "Âmentü Billah" dediler. İşte bu 

yolcunun müstakim akıllardan ve münevver 
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kalblerden istifade ettiği marifet-i imaniyeye kısa bir 

işaret olarak Birinci Makam'ın onikinci ve onüçüncü 

mertebelerinde: 

 

 

denilmiş. 

 Sonra, âlem-i gayba yakından bakan ve akıl ve 

kalbde seyahat eden o yolcu, acaba âlem-i gayb ne 

diyor diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikir ile çaldı. 

Yani, madem bu cismanî âlem-i şehadette, bu kadar 

zînetli ve san'atlı hadsiz masnu'larıyla kendini 

tanıttırmak ve bu kadar tatlı ve süslü ve nihayetsiz 

nimetleriyle kendini sevdirmek ve bu kadar mu'cizeli 

ve meharetli hesabsız eserleriyle gizli kemalâtını 

bildirmek, kavilden ve tekellümden daha zahir bir 

tarzda fiilen isteyen ve hal diliyle bildiren bir zât, 

perde-i gayb tarafında bulunduğu bilbedahe 

anlaşılıyor. Elbette ve her halde, fiilen ve halen 
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olduğu gibi, kavlen ve tekellümen dahi konuşur, 

kendini tanıttırır, sevdirir. Öyle ise, âlem-i gayb 

cihetinde onu onun tezahüratından bilmeliyiz dedi; 

kalbi içeriye girdi, akıl gözüyle gördü ki: 

 Gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikatı, 

âlem-i gaybın her tarafında her zamanda 

hükmediyor. Kâinatın ve mahlukatın şehadetlerinden 

çok kuvvetli bir şehadet-i vücud ve tevhid, Allâm-ül 

Guyub'dan vahiy ve ilham hakikatlarıyla geliyor. 

Kendini ve vücud ve vahdetini, yalnız masnu'larının 

şehadetlerine bırakmıyor. Kendisi, kendine lâyık bir 

kelâm-ı ezelî ile konuşuyor. Her yerde ilim ve 

kudretiyle hazır ve nâzırın kelâmı dahi hadsizdir ve 

kelâmının manası onu bildirdiği gibi, tekellümü dahi, 

onu sıfâtıyla bildiriyor. 

 Evet, yüzbin Peygamberlerin (Aleyhimüsselâm) 

tevatürleriyle ve ihbaratlarının vahy-i İlahîye 

mazhariyet noktasında ittifaklarıyla ve nev'-i beşerden 

ekseriyet-i mutlakanın tasdikgerdesi ve rehberi ve 

muktedası ve vahyin semereleri ve vahy-i meşhud 

olan kütüb-ü mukaddese ve suhuf-u semaviyenin 

delail ve mu'cizatlarıyla, hakikat-ı vahyin tahakkuku 

ve sübutu bedahet derecesine geldiğini bildi ve 

vahyin hakikatı beş hakikat-ı kudsiyeyi ifade ve ifaza 

ediyor diye anladı: 

  Birincisi:  denilen, 

beşerin akıllarına ve fehimlerine göre konuşmak bir 
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tenezzül-ü İlahîdir. Evet, bütün zîruh mahlukatını 

konuşturan ve konuşmalarını bilen, elbette kendisi 

dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi, 

rububiyetin muktezasıdır. 

  İkincisi: Kendini tanıttırmak için kâinatı, bu 

kadar hadsiz masraflarla, baştan başa hârikalar içinde 

yaratan ve binler dillerle kemalâtını söylettiren, elbette 

kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. 

  Üçüncüsü: Mevcudatın en müntehabı ve en 

muhtacı ve en nazenini ve en müştakı olan hakikî 

insanların münacatlarına ve şükürlerine fiilen 

mukabele ettiği gibi, kelâmıyla da mukabele etmek, 

hâlıkıyetin şe'nidir. 

  Dördüncüsü: İlim ile hayatın zarurî bir lâzımı ve 

ışıklı bir tezahürü olan mükâleme sıfatı, elbette ihatalı 

bir ilmi ve sermedî bir hayatı taşıyan zâtta, ihatalı ve 

sermedî bir surette bulunur. 

  Beşincisi: En sevimli ve muhabbetli ve endişeli 

ve nokta-i istinada en muhtaç ve sahibini ve mâlikini 

bulmağa en müştak; hem fakir ve âciz bulunan 

mahlukatlarına acz ve iştiyakı, fakr ve ihtiyacı ve 

endişe-i istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir 

zât, elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle iş'ar 

etmek, uluhiyetin muktezasıdır. 

 İşte, tenezzül-ü İlahî ve taarrüf-ü Rabbanî ve 

mukabele-i Rahmanî ve mükâleme-i Sübhanî ve iş'ar-

ı Samedanî hakikatlarını tazammun eden, umumî 

semavî vahiylerin icma' ile Vâcib-ül Vücud'un 
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vücuduna ve vahdetine delaletleri öyle bir hüccettir 

ki; gündüzdeki güneşin şuaatının güneşe 

şehadetinden daha kuvvetlidir diye anladı. 

 Sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki: Sadık 

ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi 

mükâleme-i Rabbaniyedir, fakat iki fark vardır: 

 … 

 Sonra o dünya seyyahı, kendi aklına dedi ki: 

Madem bu kâinatın mevcudatıyla mâlikimi ve 

hâlıkımı arıyorum. Elbette her şeyden evvel bu 

mevcudatın en meşhuru ve a'dasının tasdikiyle dahi 

en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en 

namdar hâkimi ve sözce en yükseği ve akılca en 

parlağı ve ondört asrı faziletiyle ve Kur'anıyla 

ışıklandıran Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak 

için Asr-ı Saadete beraber gitmeliyiz diyerek, aklıyla 

beraber o asra girdi. Gördü ki: O asır, hakikaten o zât 

(A.S.M.) ile, bir saadet-i beşeriye asrı olmuş. Çünki en 

bedevi ve en ümmi bir kavmi, getirdiği nur 

vasıtasıyla, kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hâkim 

eylemiş. 

 Hem kendi aklına dedi: Biz, en evvel bu fevkalâde 

zâtın (A.S.M.) bir derece kıymetini ve sözlerinin 

hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz, 

sonra hâlıkımızı ondan sormalıyız diyerek taharriye 

başladı. Bulduğu hadsiz kat'î delillerden, burada, 

yalnız dokuz külliyetine birer kısa işaret edilecek. 
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  Birincisi: Bu zâtta (A.S.M.) -hattâ düşmanlarının 

tasdikiyle dahi- bütün güzel huyların ve hasletlerin 

bulunması ve 

 âyetlerinin sarahatıyla, bir parmağının 

işaretiyle Kamer iki parça olması ve bir avucu ile, 

a'dasının ordusuna attığı az bir toprak, umum o 

ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz 

kalmış kendi ordusuna, beş parmağından kevser gibi 

akan suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi; nakl-i kat'î 

ile ve bir kısmı tevatür ile, yüzer mu'cizatın onun 

elinde zahir olmasıdır.  

Bu mu'cizattan üçyüzden ziyade bir kısmı, 

Ondokuzuncu Mektub olan Mu'cizat-ı Ahmediye 

(A.S.M.) namındaki hârika ve kerametli bir risalede 

kat'î delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona 

havale ederek dedi ki: Bu kadar ahlâk-ı hasene ve 

kemalâtla beraber, bu kadar mu'cizat-ı bahiresi 

bulunan bir zât (A.S.M.) elbette en doğru sözlüdür. 

Ahlâksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül 

etmesi kabil değil. 

  İkincisi: Elinde bu kâinat sahibinin bir fermanı 

bulunduğu ve o fermanı her asırda üçyüz milyondan 

ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman 

olan Kur'an-ı Azîmüşşan'ın yedi vecihle hârika 

olmasıdır. Ve bu Kur'anın kırk vecihle mu'cize olduğu 

ve kâinat hâlıkının sözü bulunduğu kuvvetli delilleriyle 

beraber, "Yirmi beşinci Söz ve Mu'cizat-ı 
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Kur'aniye" namlarındaki, Risale-i Nur'un bir güneşi 

olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden; 

onu, ona havale ederek dedi: Böyle ayn-ı hak ve 

hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir 

zâtta (A.S.M.) fermana cinayet ve ferman sahibine 

hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve 

bulunamaz!.. 

  Üçüncüsü: O zât (A.S.M.), öyle bir şeriat ve bir 

İslâmiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve 

bir iman ile meydana çıkmış ki, onların ne misli var ve 

ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne 

bulunmuş ve ne de bulunur. Çünki ümmi bir zâtta 

(A.S.M.) zuhur eden o şeriat; ondört asrı ve nev'-i 

beşerin humsunu, âdilane ve hakkaniyet üzere ve 

müdakkikane, hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal 

kabul etmez. 

 Hem ümmi bir zâtın (A.S.M.) ef'al ve akval ve 

ahvalinden çıkan İslâmiyet; her asırda üçyüz milyon 

insanın rehberi ve mercii ve akıllarının muallimi ve 

mürşidi ve kalblerinin münevviri ve musaffisi ve 

nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının 

medar-ı inkişafı ve maden-i terakkiyatı olması 

cihetiyle misli olamaz ve olamamış. 

 Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün 

enva'ında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada 

bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalâde daimî 

mücahedat ve dağdağalar içinde, tam tamına 

ubudiyetin en ince esrarına kadar müraat etmesi ve 
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hiç kimseyi taklid etmeyerek ve tam manasıyla ve 

mübtediyane fakat en mükemmel olarak, hem ibtida 

ve intihayı birleştirerek yapması; elbette misli 

görülmez ve görünmemiş. 

 Hem binler dua ve münacatlarından Cevşen-ül 

Kebir ile, öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir 

derecede Rabbini tavsif ediyor ki; o zamandan beri 

gelen ehl-i marifet ve ehl-i velayet, telahuk-u efkâr ile 

beraber, ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i 

tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duada dahi onun 

misli yoktur. Risale-i Münacat'ın başında, Cevşen-ül 

Kebir'in doksandokuz fıkrasından bir fıkrasının kısacık 

bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, 

Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. 

 Hem tebliğ-i risalette ve nâsı hakka davette o 

derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki; 

büyük devletler ve büyük dinler, hattâ kavim ve 

kabîlesi ve amucası ona şiddetli adavet ettikleri halde, 

zerre mikdar bir eser-i tereddüd, bir telaş, bir 

korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya 

meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslâmiyeti 

dünyanın başına geçirmesi isbat eder ki; tebliğ ve 

davette dahi misli olmamış ve olamaz. 

 Hem imanda, öyle fevkalâde bir kuvvet ve hârika 

bir yakîn ve mu'cizane bir inkişaf ve cihanı 

ışıklandıran bir ulvî itikad taşımış ki; o zamanın 

hükümranı olan bütün efkâr ve akideleri ve 

hükemanın hikmetleri ve ruhanî reislerin ilimleri ona 
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muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde; onun ne 

yakînine, ne itikadına, ne itimadına, ne itminanına 

hiçbir şübhe, hiçbir tereddüd, hiçbir za'f, hiçbir 

vesvese vermemesi ve maneviyatta ve meratib-i 

imaniyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehl-

i velayet, onun her vakit mertebe-i imanından feyz 

almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları, 

bilbedahe gösterir ki; imanı dahi emsalsizdir. 

 İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir 

İslâmiyet ve hârika bir ubudiyet ve fevkalâde bir dua 

ve cihanpesendane bir davet ve mu'cizane bir iman 

sahibinde, elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve 

aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. 

  Dördüncüsü: Enbiyaların (Aleyhimüsselâm) 

icma'ı, nasılki vücud ve vahdaniyet-i İlahiyeye gayet 

kuvvetli bir delildir; öyle de, bu zâtın (A.S.M.) 

doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. 

Çünki Enbiya Aleyhimüsselâm'ın doğruluklarına ve 

peygamber olmalarına medar olan ne kadar kudsî 

sıfatlar ve mu'cizeler ve vazifeler varsa; o zâtta 

(A.S.M.) en ileride olduğu tarihçe musaddaktır.  

Demek onlar, nasılki lisan-ı kal ile; Tevrat, İncil, 

Zebur ve suhuflarında bu zâtın (A.S.M.) geleceğini 

haber verip insanlara beşaret vermişler ki, kütüb-ü 

mukaddesenin o beşaretli işaratından yirmiden fazla 

ve pek zahir bir kısmı, Ondokuzuncu Mektub'da 

güzelce beyan ve isbat edilmiş. Öyle de, lisan-ı 

halleriyle, yani nübüvvetleriyle ve mu'cizeleriyle; 
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kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en 

mükemmel olan bu zâtı tasdik edip, davasını imza 

ediyorlar. Ve lisan-ı kal ve icma' ile vahdaniyete 

delalet ettikleri gibi, lisan-ı hal ile ve ittifak ile de bu 

zâtın sadıkıyetine şehadet ediyorlar diye anladı. 

  Beşincisi: Bu zâtın düsturlarıyla ve terbiyesi ve 

tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, 

hakikata, kemalâta, keramata, keşfiyata, müşahedata 

yetişen binlerce evliya vahdaniyete delalet ettikleri 

gibi; üstadları olan bu zâtın sadıkıyetine ve risaletine, 

icma' ve ittifakla şehadet ediyorlar. Ve âlem-i 

gaybdan verdiği haberlerin bir kısmını nur-u velayetle 

müşahede etmeleri ve umumunu nur-u iman ile ya 

ilmelyakîn veya aynelyakîn veya hakkalyakîn 

suretinde itikad ve tasdik etmeleri; üstadları olan bu 

zâtın derece-i hakkaniyet ve sadıkıyetini güneş gibi 

gösterdiğini gördü. 

  Altıncısı: Bu zâtın ümmiliğiyle beraber getirdiği 

hakaik-i kudsiye ve ihtira ettiği ulûm-u âliye ve 

keşfettiği marifet-i İlahiyenin dersiyle ve talimiyle, 

mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen 

milyonlar asfiya-i müdakkikîn ve sıddıkîn-i 

muhakkikîn ve dâhî hükema-i mü'minîn, bu zâtın üss-

ül esas davası olan vahdaniyeti, kuvvetli bürhanlarıyla 

bil'ittifak isbat ve tasdik ettikleri gibi; bu muallim-i 

ekberin ve bu üstad-ı a'zamın hakkaniyetine ve 

sözlerinin hakikat olduğuna ittifakla şehadetleri, 

gündüz gibi bir hüccet-i risaleti ve sadıkıyetidir. 
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Meselâ: Risale-i Nur, yüz parçasıyla, bu zâtın 

sadakatının bir tek bürhanıdır. 

  Yedincisi: Âl ve ashab namında ve nev'-i 

beşerin enbiyadan sonra feraset ve dirayet ve 

kemalâtla en meşhuru ve en muhterem ve en 

namdarı ve en dindar ve keskin nazarlı taife-i azîmesi; 

kemal-i merak ile ve gayet dikkat ve nihayet 

ciddiyetle, bu zâtın bütün gizli ve aşikâr hallerini ve 

fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tedkik 

etmeleri neticesinde; bu zâtın dünyada en sadık ve en 

yüksek ve en haklı ve hakikatlı olduğuna ittifak ile ve 

icma' ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları, 

güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir, 

diye anladı. 

  Sekizincisi: Bu kâinat, nasılki kendini icad ve 

idare ve tertib eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir 

saray gibi, bir kitab gibi, bir sergi gibi, bir temaşagâh 

gibi tasarruf eden sâni'ine ve kâtibine ve nakkaşına 

delalet eder. Öyle de; kâinatın hilkatindeki makasıd-ı 

İlahiyeyi bilecek ve bildirecek ve tahavvülâtındaki 

Rabbanî hikmetlerini talim edecek ve vazifedarane 

harekâtındaki neticeleri ders verecek ve 

mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın 

kemalâtını ilân edecek ve o kitab-ı kebirin manalarını 

ifade edecek bir yüksek dellâl, bir doğru keşşaf, bir 

muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza 

ettiği ve herhalde bulunmasına delalet ettiği cihetiyle, 

elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zâtın 
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hakkaniyetine ve bu kâinat Hâlıkının en yüksek ve 

sadık bir memuru olduğuna şehadet ettiğini bildi. 

  Dokuzuncusu: Madem bu san'atlı ve hikmetli 

masnuatıyla kendi hünerlerini ve san'atkârlığının 

kemalâtını teşhir etmek ve bu süslü, zînetli nihayetsiz 

mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu 

lezzetli ve kıymetli hesabsız nimetleriyle kendine 

teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli 

umumî terbiye ve iaşe ile, hattâ ağızların en ince 

zevklerini ve iştihaların her nev'ini tatmin edecek bir 

surette ihzar edilen Rabbanî it'amlar ve ziyafetler ile, 

kendi rububiyetine karşı minnetdarane ve 

müteşekkirane ve perestişkârane ibadet ettirmek ve 

mevsimlerin tebdili ve gece gündüzün tahvili ve ihtilafı 

gibi, azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve 

dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakıyet ile, kendi 

uluhiyetini izhar ederek, o uluhiyetine karşı iman ve 

teslim ve inkıyad ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği 

ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavî 

tokatlar ile zalimleri ve yalancıları imha etmek 

cihetiyle, hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen 

perde arkasında birisi var.  

Elbette ve herhalde, o gaybî zâtın yanında en 

sevgili mahluku ve en doğru abdi ve onun mezkûr 

maksadlarına tam hizmet ederek, hilkat-i kâinatın 

tılsımını ve muammasını hall ve keşfeden ve daima o 

Hâlıkının namına hareket eden ve ondan istimdad 

eden ve muvaffakıyet isteyen ve onun tarafından 
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imdada ve tevfike mazhar olan ve Muhammed-i 

Kureyşî denilen bu zât olacak. (A.S.M.) 

 Hem aklına dedi: Madem bu mezkûr dokuz 

hakikatlar bu zâtın sıdkına şehadet ederler; elbette bu 

âdem, benî-âdem'in medar-ı şerefi ve bu âlemin 

medar-ı iftiharıdır. Ve ona "Fahr-i Âlem" ve "Şeref-i 

Benî-Âdem" denilmesi pek lâyıktır ve onun elinde 

bulunan ferman-ı Rahman olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül 

Beyan'ın haşmet-i saltanat-ı maneviyesinin nısf-ı arzı 

istilası ve şahsî kemalâtı ve yüksek hasletleri gösteriyor 

ki; bu âlemde en mühim zât budur, Hâlıkımız 

hakkında en mühim söz onundur. 

 İşte gel bak! Bu hârika zâtın yüzer zahir ve bahir 

kat'î mu'cizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler âlî ve 

esaslı hakikatlarına istinaden, bütün davalarının esası 

ve bütün hayatının gayesi; Vâcib-ül Vücud'un 

vücuduna ve vahdetine ve sıfâtına ve esmasına 

delalet ve şehadet ve o Vâcib-ül Vücud'u isbat ve ilân 

ve i'lam etmektir. 

 Demek bu kâinatın manevî güneşi ve Hâlıkımızın 

en parlak bir bürhanı bu Habibullah denilen zâttır ki; 

onun şehadetini teyid ve tasdik ve imza eden 

aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma' var: 

  Birincisi: "Eğer perde-i gayb açılsa yakînim 

ziyadeleşmeyecek" diyen İmam-ı Ali 

(Radıyallahü Anh) ve yerde iken arş-ı a'zamı ve 

İsrafil'in azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı A'zam 

(K.S.) gibi keskin nazar ve gaybbîn gözleri bulunan 
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binler aktab ve evliya-i azîmeyi câmi' ve Âl-i 

Muhammed namıyla şöhretşiar-ı âlem olan cemaat-ı 

nuraniyenin icma' ile tasdikleridir. 

  İkincisi: Bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte, 

hayat-ı içtimaiyeden ve efkâr-ı siyasiyeden hâlî ve 

kitabsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve 

pek az bir zamanda en medenî ve malûmatlı ve 

hayat-ı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan 

milletlere ve hükûmetlere üstad ve rehber ve diplomat 

ve hâkim-i âdil olarak, şarktan garba kadar 

cihanpesendane idare eden ve "Sahabe" namıyla 

dünyada namdar olan cemaat-ı meşhurenin ittifakla 

can ve mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir 

kuvvetli imanla tasdikleridir. 

  Üçüncüsü: Her asırda binlerle efradı bulunan ve 

her fende dâhiyane ileri giden ve muhtelif 

mesleklerde çalışan, ümmetinde yetişen hadsiz 

muhakkik ve mütebahhir ülemasının cemaat-ı 

uzmasının tevafukla ve ilmelyakîn derecesinde 

tasdikleridir. 

 Demek bu zâtın vahdaniyete şehadeti şahsî ve 

cüz'î değil, belki umumî ve küllî ve sarsılmaz ve bütün 

şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir 

şehadettir diye hükmetti. İşte Asr-ı Saadette aklıyla 

beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat 

yolcusunun, o medrese-i nuraniyeden aldığı derse 

kısa bir işaret olarak, Birinci Makam'ın onaltıncı 

mertebesinde böyle: 
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denilmiştir. 

 Sonra, bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın 

hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz 

yolcu, kendi kalbine dedi ki: "Aradığımız zâtın sözü ve 

kelâmı denilen bu dünyada en meşhur ve en parlak 

ve en hâkim ve ona teslim olmayan herkese, her 

asırda meydan okuyan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan 

namındaki kitaba müracaat edip, o ne diyor, bilelim. 

Fakat en evvel, bu kitab bizim hâlıkımızın kitabı 

olduğunu isbat etmek lâzımdır." diye taharriye 

başladı. 

 Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle 

en evvel manevî i'caz-ı Kur'anînin lem'aları olan 
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Resail-in Nur'a baktı ve onun yüzotuz risaleleri, âyât-ı 

Furkaniyenin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri 

olduğunu gördü. Ve Risalet-ün Nur, bu kadar 

muannid ve mülhid bir asırda her tarafa hakaik-i 

Kur'aniyeyi mücahidane neşrettiği halde, karşısına 

kimse çıkamadığından isbat eder ki; onun üstadı ve 

menbaı ve mercii ve güneşi olan Kur'an semavîdir, 

beşer kelâmı değildir.  

 

Hattâ Resail-in Nur'un yüzer hüccetlerinden birtek 

hüccet-i Kur'aniyesi olan Yirmibeşinci Söz ile 

Ondokuzuncu Mektub'un âhiri, Kur'anın kırk vecihle 

mu'cize olduğunu öyle isbat etmiş ki; kim görmüş ise 

değil tenkid ve itiraz etmek, belki isbatlarına hayran 

olmuş, takdir ederek çok sena etmiş. Kur'anın vech-i 

i'cazını ve hak Kelâmullah olduğunu isbat etmek 

cihetini Risalet-ün Nur'a havale ederek yalnız bir kısa 

işaretle büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat 

etti: 

  Birinci Nokta: Nasılki Kur'an bütün mu'cizatıyla 

ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikıyla, 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bir 

mu'cizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm da, bütün mu'cizatıyla ve delail-i 

nübüvvetiyle ve kemalât-ı ilmiyesiyle Kur'anın bir 

mu'cizesidir ve Kur'an kelâmullah olduğuna bir 

hüccet-i katıasıdır. 
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  İkinci Nokta: Kur'an, bu dünyada öyle nuranî 

ve saadetli ve hakikatlı bir surette bir tebdil-i hayat-ı 

içtimaiye ile beraber, insanların hem nefislerinde, 

hem kalblerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, 

hem hayat-ı şahsiyelerinde, hem hayat-ı 

içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir 

inkılab yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki; 

ondört asır müddetinde, her dakikada, altıbin altıyüz 

altmışaltı âyetleri, kemal-i ihtiramla, hiç olmazsa yüz 

milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve 

insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalblerini 

tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara 

istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. 

Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, hârikadır, 

fevkalâdedir, mu'cizedir. 

  Üçüncü Nokta: Kur'an, o asırdan tâ şimdiye 

kadar öyle bir belâgat göstermiş ki, Kâ'be'nin 

duvarında altun ile yazılan en meşhur ediblerin 

"Muallakat-ı Seb'a" namıyla şöhretşiar kasidelerini o 

dereceye indirdi ki, Lebid'in kızı, babasının kasidesini 

Kâ'be'den indirirken demiş: "Âyâta karşı bunun 

kıymeti kalmadı." 

 Hem bedevi bir edib:  âyeti 

okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona 

demişler: "Sen müslüman mı oldun?" O demiş: 

"Hâyır, ben bu âyetin belâgatına secde ettim." 
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 Hem ilm-i belâgatın dâhîlerinden Abdülkahir-i 

Cürcanî ve Sekkakî ve Zemahşerî gibi binlerle dâhî 

imamlar ve mütefennin edibler icma' ve ittifakla karar 

vermişler ki: "Kur'anın belâgatı, tâkat-ı beşerin 

fevkindedir, yetişilmez." 

 Hem o zamandan beri mütemadiyen meydan-ı 

muarazaya davet edip, mağrur ve enaniyetli ediblerin 

ve beliglerin damarlarına dokundurup, gururlarını 

kıracak bir tarzda der: "Ya birtek surenin mislini 

getiriniz veyahut dünyada ve âhirette helâket ve zilleti 

kabul ediniz." diye ilân ettiği halde; o asrın muannid 

beligleri birtek surenin mislini getirmekle kısa bir yol 

olan muarazayı bırakıp, uzun olan, can ve mallarını 

tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri isbat 

eder ki, o kısa yolda gitmek mümkün değildir. 

 Hem Kur'anın dostları, Kur'ana benzemek ve taklid 

etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur'ana mukabele 

ve tenkid etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve 

yazılan ve telahuk-u efkâr ile terakki eden milyonlarla 

Arabî kitablar ortada geziyor. Hiçbirisinin ona 

yetişemediğini, hattâ en adî adam dahi dinlese, 

elbette diyecek: "Bu Kur'an, bunlara benzemez ve 

onların mertebesinde değil." Ya onların altında 

veya umumunun fevkinde olacak. Umumunun 

altında olduğunu dünyada hiçbir ferd, hiçbir 

kâfir, hattâ hiçbir ahmak diyemez. Demek 

mertebe-i belâgatı umumun fevkindedir. 
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 Hattâ bir adam  

âyetini okudu. Dedi ki: "Bu âyetin hârika telakki 

edilen belâgatını göremiyorum." Ona denildi: "Sen 

dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle." O da 

kendini Kur'andan evvel orada tahayyül ederken 

gördü ki: Mevcudat-ı âlem perişan, karanlık, camid ve 

şuursuz ve vazifesiz olarak hâlî, hadsiz, hududsuz bir 

fezada; kararsız, fâni bir dünyada bulunuyorlar. 

Birden Kur'anın lisanından bu âyeti dinlerken gördü: 

Bu âyet, kâinat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir 

perde açtı ve ışıklandırdı ki, bu ezelî nutuk ve bu 

sermedî ferman asırlar sıralarında dizilen zîşuurlara 

ders verip gösteriyor ki; bu kâinat bir câmi-i kebir 

hükmünde, başta semavat ve arz olarak umum 

mahlukatı hayatdarane zikir ve tesbihte ve vazife 

başında cûş u huruşla mes'udane ve memnunane bir 

vaziyette bulunduruyor, diye müşahede etti ve bu 

âyetin derece-i belâgatını zevkederek sair âyetleri 

buna kıyasla Kur'anın zemzeme-i belâgatı arzın nısfını 

ve nev'-i beşerin humsunu istilâ ederek haşmet-i 

saltanatı kemal-i ihtiramla ondört asır bilâfasıla idame 

ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. 

  Dördüncü Nokta: Kur'an, öyle hakikatlı bir 

halâvet göstermiş ki, en tatlı birşeyden dahi usandıran 

çok tekrar, Kur'anı tilavet edenler için değil 

usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki 

bozulmamış adamlara tekrar-ı tilaveti halâvetini 
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ziyadeleştirdiği, eski zamandan beri herkesçe 

müsellem olup darb-ı mesel hükmüne geçmiş. Hem 

öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet 

göstermiş ki, ondört asır yaşadığı ve herkesin eline 

kolayca girdiği halde, şimdi nâzil olmuş gibi tazeliğini 

muhafaza ediyor. Her asır, kendine hitab ediyor gibi 

bir gençlikte görmüş. Her taife-i ilmiye ondan her 

vakit istifade etmek için kesretle ve mebzuliyetle 

yanlarında bulundurdukları ve üslûb-u ifadesine ittiba 

ve iktida ettikleri halde, o üslûbundaki ve tarz-ı 

beyanındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. 

  Beşincisi: Kur'anın bir cenahı mazide, bir cenahı 

müstakbelde, kökü ve bir kanadı eski Peygamberlerin 

ittifaklı hakikatları olduğu ve bu onları tasdik ve teyid 

ettiği ve onlar dahi tevafukun lisan-ı haliyle bunu 

tasdik ettikleri gibi, öyle de: Evliya ve asfiya gibi 

ondan hayat alan semereleri ve hayatdar 

tekemmülleriyle, şecere-i mübarekelerinin hayatdar, 

feyizdar ve hakikat-medar olduğuna delalet eden ve 

ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan 

velayetin bütün hak tarîkatları ve İslâmiyetin bütün 

hakikatlı ilimleri, Kur'anın ayn-ı hak ve mecma-i 

hakaik ve câmiiyette misilsiz bir hârika olduğuna 

şehadet eder. 

  Altıncısı: Kur'anın altı ciheti nuranidir, sıdk ve 

hakkaniyetini gösterir.  

Evet, altında hüccet ve bürhan direkleri, üstünde 

sikke-i i'caz lem'aları, önünde ve hedefinde saadet-i 
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dâreyn hediyeleri, arkasında nokta-i istinadı vahy-i 

semavî hakikatları, sağında hadsiz ukûl-ü 

müstakimenin delillerle tasdikleri, solunda selim 

kalblerin ve temiz vicdanların ciddî itminanları ve 

samimî incizabları ve teslimleri; Kur'anın fevkalâde, 

hârika, metin ve hücum edilmez bir kal'a-i semaviye-i 

arziye olduğunu isbat ettikleri gibi, altı makamdan 

dahi onun ayn-ı hak ve sadık olduğuna ve beşerin 

kelâmı olmadığına, hem yanlış olmadığına imza eden, 

başta bu kâinatta daima güzelliği izhar, iyiliği ve 

doğruluğu himaye ve sahtekârları ve müfterileri imha 

ve izale etmek âdetini bir düstur-u faaliyet ittihaz eden 

bu kâinatın mutasarrıfı, o Kur'ana âlemde en makbul, 

en yüksek, en hâkimane bir makam-ı hürmet ve bir 

mertebe-i muvaffakıyet vermesiyle onu tasdik ve imza 

ettiği gibi, İslâmiyetin menbaı ve Kur'anın tercümanı 

olan zâtın (Aleyhissalâtü Vesselâm) herkesten ziyade 

ona itikad ve ihtiramı ve nüzulü zamanında uyku gibi 

bir vaziyet-i naimanede bulunması ve sair kelâmları 

ona yetişememesi ve bir derece benzememesi ve 

ümmiyetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakikî hâdisat-ı 

kevniyeyi, gaybiyane Kur'an ile tereddüdsüz ve 

itminan ile beyan etmesi ve çok dikkatli gözlerin 

nazarı altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti 

görülmeyen o tercümanın, bütün kuvvetiyle Kur'anın 

herbir hükmüne iman edip tasdik etmesi ve hiçbir şey 

onu sarsmaması; Kur'an semavî, hakkaniyetli ve 
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kendi Hâlık-ı Rahîminin mübarek kelâmı olduğunu 

imza ediyor. 

 Hem nev'-i insanın humsu, belki kısm-ı a'zamı, göz 

önünde ona müncezibane ve dindarane irtibatı ve 

hakikatperestane ve müştakane kulak vermesi ve çok 

emarelerin ve vakıaların ve keşfiyatın şehadetiyle, 

cinn ve melek ve ruhanîlerin dahi, tilaveti vaktinde 

pervane gibi hakperestane etrafında toplanması, 

Kur'anın kâinatça makbuliyetine ve en yüksek bir 

makamda bulunduğuna bir imzadır. 

 Hem nev'-i beşerin umum tabakaları, en gabi ve 

âmiden tut, tâ en zeki ve âlime kadar herbirisi, 

Kur'anın dersinden tam hisse almaları ve en derin 

hakikatları fehmetmeleri ve yüzlerle fen ve ulûm-u 

İslâmiyenin ve bilhâssa şeriat-ı kübranın büyük 

müçtehidleri ve usûl-üd din ve ilm-i Kelâm'ın dâhî 

muhakkikleri gibi, her taife kendi ilimlerine ait bütün 

hacatını ve cevablarını Kur'andan istihraç etmeleri, 

Kur'an menba-ı hak ve maden-i hakikat olduğuna bir 

imzadır. 

 Hem edebiyatça en ileri bulunan Arab edibleri, -

İslâmiyete girmeyenler- şimdiye kadar muarazaya 

pekçok muhtaç oldukları halde Kur'anın i'cazından 

yedi büyük vechi varken, yalnız birtek vechi olan 

belâgatının, (tek bir surenin) mislini getirmekten 

istinkâfları ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile 

şöhret kazanmak isteyen meşhur beliglerin ve dâhî 

âlimlerin onun hiçbir vech-i i'cazına karşı 
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çıkamamaları ve âcizane sükût etmeleri; Kur'an 

mu'cize ve tâkat-ı beşerin fevkinde olduğuna bir 

imzadır. 

 Evet, bir kelâm "Kimden gelmiş ve kime gelmiş ve 

ne için?" denilmesiyle kıymeti ve ulviyeti ve belâgatı 

tezahür etmesi noktasından, Kur'anın misli olamaz ve 

ona yetişilemez. Çünki Kur'an, bütün âlemlerin Rabbi 

ve Hâlıkının hitabı ve konuşması ve hiçbir cihette 

taklidi ve tasannuu ihsas edecek bir emare 

bulunmayan bir mükâlemesi ve bütün insanların belki 

bütün mahlukatın namına meb'us ve nev'-i beşerin en 

meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o 

muhatabın kuvvet ve vüs'at-i imanı, koca İslâmiyeti 

tereşşuh edip sahibini Kab-ı Kavseyn makamına 

çıkararak muhatab-ı Samedaniyeye mazhariyetle 

nüzul eden ve saadet-i dâreyne dair ve hilkat-ı 

kâinatın neticelerine ve ondaki Rabbanî maksadlara 

ait mesaili ve o muhatabın bütün hakaik-i İslâmiyeyi 

taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve 

izah eden ve koca kâinatın bir harita, bir saat, bir 

hane gibi her tarafını gösterip çevirip, onları yapan 

san'atkârı tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an-ı Mu'ciz-

ül Beyan'ın elbette mislini getirmek mümkün değildir 

ve derece-i i'cazına yetişilmez. 

 Hem, Kur'anı tefsir eden ve bir kısmı otuz-kırk 

hattâ yetmiş cild olarak birer tefsir yazan yüksek zekâlı 

müdakkik binlerle mütefennin ülemanın, senedleri ve 

delilleriyle beyan ettikleri Kur'andaki hadsiz 
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meziyetleri ve nükteleri ve hâsiyetleri ve sırları ve âlî 

manaları ve umûr-u gaybiyenin her nev'inden kesretli 

gaybî ihbarları izhar ve isbat etmeleri ve bilhâssa 

Risale-i Nur'un yüzotuz kitabının herbiri Kur'anın bir 

meziyetini, bir nüktesini kat'î bürhanlarla isbat etmesi 

ve bilhâssa Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesi; şimendifer ve 

tayyare gibi medeniyetin hârikalarından çok şeyleri 

Kur'andan istihrac eden Yirminci Söz'ün İkinci 

Makamı ve Risale-i Nur'a ve elektriğe işaret eden 

âyetlerin işaratını bildiren İşarat-ı Kur'aniye namındaki 

Birinci Şua ve huruf-u Kur'aniye ne kadar 

muntazam, esrarlı ve manalı olduğunu gösteren 

Rumuzat-ı Semaniye namındaki sekiz küçük 

risaleler ve Sure-i Feth'in âhirki âyeti beş vecihle 

ihbar-ı gaybî cihetinde mu'cizeliğini isbat eden küçük 

bir risale gibi Risale-i Nur'un herbir cüz'ü, Kur'anın bir 

hakikatını, bir nurunu izhar etmesi; Kur'anın misli 

olmadığına ve mu'cize ve hârika olduğuna ve bu 

âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı ve bir Allâm-ül 

Guyub'un kelâmı bulunduğuna bir imzadır. 

 İşte altı noktada ve altı cihette ve altı makamda 

işaret edilen, Kur'anın mezkûr meziyetleri ve 

hâsiyetleri içindir ki; haşmetli hâkimiyet-i nuraniyesi 

ve azametli saltanat-ı kudsiyesi, asırların yüzlerini 

ışıklandırarak zemin yüzünü dahi bin üçyüz sene 

tenvir ederek kemal-i ihtiramla devam etmesi, hem o 

hâsiyetleri içindir ki, Kur'anın herbir harfi, hiç olmazsa 

on sevabı ve on hasenesi olması ve on meyve-i bâki 
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vermesi, hattâ bir kısım âyâtın ve surelerin herbir 

harfi, yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi ve 

mübarek vakitlerde her harfin nuru ve sevabı ve 

kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kudsî imtiyazları 

kazanmış, diye dünya seyyahı anladı ve kalbine dedi: 

İşte böyle her cihetle mu'cizatlı bu Kur'an; surelerinin 

icmaıyla ve âyâtının ittifakıyla ve esrar u envârının 

tevafukuyla ve semerat ve âsârının tetabukuyla birtek 

Vâcib-ül Vücud'un vücuduna ve vahdetine ve sıfât ve 

esmasına deliller ile isbat suretinde öyle şehadet etmiş 

ki, bütün ehl-i imanın hadsiz şehadetleri, onun 

şehadetinden tereşşuh etmişler. 

 İşte bu yolcunun Kur'andan aldığı ders-i 

tevhid ve imana kısa bir işaret olarak Birinci 

Makam'ın onyedinci mertebesinde böyle: 
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 denilmiştir. 

 Sonra, bir fakir insana değil fâni ve muvakkat bir 

tarlayı, bir haneyi, belki koca kâinatı ve dünya kadar 

bir mülk-ü bâkiyi kazandıran ve bir fâni adama ebedî 

bir hayatın levazımatını bulduran ve ecelin darağacını 

bekleyen bir bîçareyi i'dam-ı ebedîden kurtaran ve 

saadet-i sermediyenin hazinesini açan en kıymetdar 

sermaye-i insaniyenin iman olduğunu bilen mezkûr 

misafir ve hayat yolcusu, kendi nefsine dedi ki: 

"Haydi, ileri! İmanın hadsiz mertebelerinden bir 

mertebe daha kazanmak için kâinatın heyet-i 

mecmuasına müracaat edip, o da ne diyor, 

dinlemeliyiz; erkânından ve eczasından aldığımız 

dersleri tekmil ve tenvir etmeliyiz." diye, Kur'andan 

aldığı geniş ve ihatalı bir dûrbîn ile baktı, gördü: 

 Bu kâinat, o kadar manidar ve muntazamdır ki; 

mücessem bir kitab-ı Sübhanî ve cismanî bir Kur'an-ı 

Rabbanî ve müzeyyen bir saray-ı Samedanî ve 

muntazam bir şehr-i Rahmanî suretinde görünüyor. 

O kitabın bütün sureleri, âyetleri ve kelimatları, 

hattâ harfleri ve babları ve fasılları ve sayfaları ve 

satırları.. umumunun, her vakit manidarane mahv u 
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isbatları ve hakîmane tağyir ve tahvilleri; icma' ile, bir 

Alîm-i Külli Şey'in ve bir Kadîr-i Külli Şey'in ve bir 

musannıfın, herşeyde herşeyi gören ve herşeyin 

herşeyi ile münasebetini bilen, riayet eden bir 

Nakkaş-ı Zülcelal'in ve bir Kâtib-i Zülkemal'in 

vücudunu ve mevcudiyetini bilbedahe ifade ettikleri 

gibi, bütün erkân ve enva'ıyla ve ecza ve cüz'iyatıyla 

ve sekeneleri ve müştemilâtıyla ve vâridat ve 

masarıfatıyla ve onlarda maslahatkârane tebdilleriyle 

ve hikmetperverane tecdidleriyle, bil'ittifak hadsiz bir 

kudret ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören âlî bir 

ustanın ve misilsiz bir Sâni'in mevcudiyetini ve 

vahdetini bildiriyorlar.  

Ve kâinatın azametine münasib iki büyük ve geniş 

hakikatın şehadetleri, kâinatın bu büyük şehadetini 

isbat ediyorlar. 

  Birinci Hakikat: Usûl-üd din ve ilm-i Kelâm'ın 

dâhî ülemasının ve hükema-i İslâmiyenin gördükleri 

ve hadsiz bürhanlarla isbat ettikleri "hudûs" ve 

"imkân" hakikatlarıdır. Onlar demişler ki: "Madem 

âlemde ve herşeyde tegayyür ve tebeddül var; elbette 

fânidir, hâdistir, kadim olamaz. Madem hâdistir, 

elbette onu ihdas eden bir Sâni' var.  

Ve madem herşeyin zâtında vücudu ve ademi, bir 

sebeb bulunmazsa müsavidir; elbette vâcib ve ezelî 

olamaz.  

Ve madem muhal ve bâtıl olan devir ve teselsül ile 

birbirini icad etmek mümkün olmadığı kat'î 
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bürhanlarla isbat edilmiş; elbette öyle bir Vâcib-ül 

Vücud'un mevcudiyeti lâzımdır ki, naziri mümteni', 

misli muhal ve bütün maadası mümkün ve masivası 

mahluku olacak." 

 Evet hudûs hakikatı kâinatı istilâ etmiş. Çoğunu 

göz görüyor, diğer kısmını akıl görüyor. Çünki 

gözümüzün önünde her sene güz mevsiminde öyle bir 

âlem vefat eder ki; herbirisinin hadsiz efradı bulunan 

ve herbiri zîhayat bir kâinat hükmünde olan yüzbin 

nevi nebatat ve küçücük hayvanat, o âlem ile beraber 

vefat ederler. Fakat o kadar intizam ile bir vefattır ki; 

haşir ve neşirlerine medar olan ve rahmet ve hikmetin 

mu'cizeleri, kudret ve ilmin hârikaları bulunan 

çekirdekleri ve tohumları ve yumurtacıkları baharda 

yerlerinde bırakıp, defter-i a'mallerini ve gördükleri 

vazifelerin proğramlarını onların ellerine vererek, 

Hafîz-i Zülcelal'in himayesi altında, hikmetine emanet 

eder; sonra vefat ederler.  

Ve bahar mevsiminde, haşr-i a'zamın yüzbin 

misali ve nümune ve delilleri hükmünde olarak o 

vefat eden ağaçlar ve kökler ve bir kısım 

hayvancıklar, aynen ihya ve diriliyorlar. Ve bir 

kısmının dahi, kendi yerlerinde emsalleri ve aynen 

onlara benzeyenleri icad ve ihya olunuyor. Ve geçen 

baharın mevcudatı, işledikleri amellerin ve vazifelerin 

sahifelerini ilânat gibi neşredip,  

âyetinin bir misalini gösteriyorlar. 
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 Hem heyet-i mecmua cihetinde, her güzde ve her 

baharda büyük bir âlem vefat eder ve taze bir âlem 

vücuda gelir. Ve o vefat ve hudûs, o kadar muntazam 

cereyan ediyor ve o vefat ve hudûsta, gayet intizam 

ve mizanla o kadar nevilerin vefiyatları ve hudûsları 

oluyor ki; güya dünya öyle bir misafirhanedir ki, 

zîhayat kâinatlar ona misafir olurlar ve seyyah âlemler 

ve seyyar dünyalar ona gelirler, vazifelerini görürler, 

giderler. İşte, bu dünyada böyle hayatdar dünyaları 

ve vazifedar kâinatları kemal-i ilim ve hikmet ve 

mizanla ve müvazene ve intizam ve nizamla ihdas ve 

icad edip Rabbanî maksadlarda ve İlahî gayelerde ve 

Rahmanî hizmetlerde kadîrane istimal ve rahîmane 

istihdam eden bir Zât-ı Zülcelal'in vücub-u vücudu ve 

hadsiz kudreti ve nihayetsiz hikmeti, bilbedahe güneş 

gibi, akıllara görünüyor. "Hudûs" mesailini Risale-i 

Nur'a ve muhakkikîn-i Kelâmiyenin kitablarına havale 

ile o bahsi kapıyoruz. 

 Amma "imkân" ciheti ise; o da kâinatı istilâ ve 

ihata etmiş. Çünki görüyoruz ki; herşey, küllî ve cüz'î 

bulunsun, büyük ve küçük olsun arştan ferşe, 

zerrattan seyyarata kadar her mevcud; mahsus bir zât 

ve muayyen bir suret ve mümtaz bir şahsiyet ve has 

sıfatlar ve hikmetli keyfiyetler ve maslahatlı cihazlar ile 

dünyaya gönderiliyor.  

Halbuki o mahsus zâta ve o mahiyete, hadsiz 

imkânat içinde o hususiyeti vermek.. hem suretler 
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adedince imkânlar ve ihtimaller içinde o nakışlı ve 

farikalı ve münasib o muayyen sureti giydirmek..  

hem hemcinsinden olan eşhasın mikdarınca 

imkânlar içinde çalkanan o mevcuda, o lâyık şahsiyeti 

imtiyazla tahsis etmek.. hem sıfatların nevileri ve 

mertebeleri sayısınca imkânlar ve ihtimaller içinde 

şekilsiz ve mütereddid bulunan o masnua, o has ve 

muvafık, maslahatlı sıfatları yerleştirmek..  

hem hadsiz yollar ve tarzlarda bulunması mümkün 

olması noktasında hadsiz imkânat ve ihtimalat içinde 

mütehayyir, sergerdan, hedefsiz o mahluka, o 

hikmetli keyfiyetleri ve inayetli cihazları takmak ve 

teçhiz etmek; elbette küllî ve cüz'î bütün mümkinat 

adedince ve her mümkünün mezkûr mahiyet ve 

hüviyet, heyet ve suret, sıfat ve vaziyetinin imkânatı 

adedince tahsis edici, tercih edici, tayin edici, ihdas 

edici bir Vâcib-ül Vücud'un vücub-u vücuduna ve 

hadsiz kudretine ve nihayetsiz hikmetine ve hiçbir şey 

ve hiç bir şe'n ondan gizlenmediğine ve hiçbir şey ona 

ağır gelmediğine ve en büyük bir şey en küçük bir şey 

gibi ona kolay geldiğine ve bir baharı bir ağaç kadar 

ve bir ağacı bir çekirdek kadar sühuletle icad 

edebildiğine işaretler ve delaletler ve şehadetler, 

imkân hakikatından çıkıp kâinatın bu büyük 

şehadetinin bir kanadını teşkil ederler. Kâinatın 

şehadetini, her iki kanadı ve iki hakikatıyla Risale-i 

Nur eczaları ve bilhâssa Yirmi ikinci ve Otuz 

ikinci Sözler ve Yirminci ve Otuz üçüncü 
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Mektublar tamamıyla isbat ve izah ettiklerinden 

onlara havale ederek bu pek uzun kıssayı kısa kestik. 

 Kâinatın heyet-i mecmuasından gelen büyük 

ve küllî şehadetin ikinci kanadını isbat eden: 

  İkinci Hakikat: Bu mütemadiyen çalkanan 

inkılablar ve tahavvülâtlar içinde vücudunu ve 

hizmetini ve zîhayat ise hayatını muhafazaya ve 

vazifesini yerine getirmeğe çalışan mahlukatta, 

kuvvetlerinin bütün bütün haricinde bir teavün 

hakikatı görünüyor. Meselâ: Unsurları zîhayatın 

imdadına, hususan bulutları nebatatın mededine ve 

nebatatı dahi hayvanatın yardımına ve hayvanat ise 

insanların muavenetine ve memelerin kevser gibi 

sütleri, yavruların beslenmelerine ve zîhayatların 

iktidarları haricindeki pek çok hacetleri ve erzakları, 

umulmadık yerlerden onların ellerine verilmesi, hattâ 

zerrat-ı taamiye dahi hüceyrat-ı bedeniyenin tamirine 

koşmaları gibi teshir-i Rabbanî ile ve istihdam-ı 

Rahmanî ile, hakikat-ı teavünün pek çok misalleri 

doğrudan doğruya, bütün kâinatı bir saray gibi idare 

eden bir Rabb-ül Âlemîn'in umumî ve rahîmane 

rububiyetini gösteriyorlar. 

 Evet, camid ve şuursuz ve şefkatsiz olan ve 

birbirine şefkatkârane, şuurdarane vaziyet gösteren 

muavenetçiler, elbette gayet Rahîm ve Hakîm bir 

Rabb-i Zülcelal'in kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle 

yardıma koşturuluyorlar. 
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 İşte kâinatta cari olan teavün-ü umumî, 

seyyarattan tâ zîhayatın a'za ve cihazat ve zerrat-ı 

bedeniyesine kadar kemal-i intizamla cereyan eden 

müvazene-i âmme ve muhafaza-i şamile ve 

semavatın yaldızlı yüzünden ve zeminin zînetli 

yüzünden tâ çiçeklerin süslü yüzlerine kadar kalem 

gezdiren tezyin ve Kehkeşan'dan ve manzume-i 

şemsiyeden tâ mısır ve nar gibi meyvelere kadar 

hükmeden tanzim ve Güneş ve Kamer'den ve 

unsurlardan ve bulutlardan tâ bal arılarına kadar 

memuriyet veren tavzif gibi pek büyük hakikatların 

büyüklükleri nisbetindeki şehadetleri, kâinatın 

şehadetinin ikinci kanadını isbat ve teşkil ederler. 

Madem Risale-i Nur bu büyük şehadeti isbat ve izah 

etmiş, biz burada bu kısacık işaretle iktifa ederiz. 

 İşte dünya seyyahının kâinattan aldığı ders-i 

imanîye kısa bir işaret olarak, Birinci 

Makam'ın on sekizinci mertebesinde böyle: 
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 denilmiştir. 

 Sonra, dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını 

arayan ve onsekiz aded mertebelerden çıkan ve arş-ı 

hakikate yetişen bir mi'rac-ı imanî ile gaibane 

marifetten hazırane ve muhatabane bir makama 

terakki eden meraklı ve müştak yolcu adam, kendi 

ruhuna dedi ki: Fatiha-i Şerife'de başından tâ  

kelimesine kadar gaibane medh ü sena ile bir huzur 

gelip  hitabına çıkılması gibi, biz dahi doğrudan 

doğruya gaibane aramayı bırakıp, aradığımızı 

aradığımızdan sormalıyız; herşeyi gösteren güneşi, 

güneşten sormak gerektir.  



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

 
Evet, her şeyi gösteren, kendini herşeyden ziyade 

gösterir. Öyle ise şemsin şuaatı ile onu görmek ve 

tanımak gibi, Hâlıkımızın esma-i hüsnasıyla ve sıfât-ı 

kudsiyesiyle onu kabiliyetimizin nisbetinde tanımaya 

çalışabiliriz. 

 Bu maksadın hadsiz yollarından iki yolu ve o iki 

yolun hadsiz mertebelerinden iki mertebeyi ve o iki 

mertebenin pek çok hakikatlarından ve pek çok uzun 

tafsilâtından yalnız iki hakikatı icmal ve ihtisar ile bu 

risalede beyan edeceğiz. 

 

  Birinci Hakikat: Bilmüşahede gözümüzle 

görünen ve muhit ve daimî ve muntazam ve dehşetli 

ve semavî ve arzî olan bütün mevcudatı çeviren ve 

tebdil ve tecdid eden ve kâinatı kaplayan faaliyet-i 

müstevliye hakikatı görünmesi ve o her cihetle 

hikmet-medar faaliyet hakikatının içinde tezahür-ü 

rububiyet hakikatının bilbedahe hissedilmesi ve o her 

cihetle rahmet-feşan tezahür-ü rububiyet hakikatının 

içinde, tebarüz-ü uluhiyet hakikatı bizzarure bilinmiş 

olmasıdır. 

 İşte bu hâkimane ve hakîmane faaliyet-i daimeden 

ve perdesinin arkasında bir Fâil-i Kadîr ve Alîm'in 

ef'ali, görünür gibi hissedilir.  

Ve bu mürebbiyane ve müdebbirane ef'al-i 

Rabbaniyeden ve perdesinin arkasından, herşeyde 

cilveleri bulunan esma-i İlahiye, hissedilir derecesinde 

bedahetle bilinir.  
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Ve bu celaldarane ve cemalperverane cilvelenen 

esma-i hüsnadan ve perdesinin arkasında sıfât-ı seb'a-

i kudsiyenin ilmelyakîn, belki aynelyakîn, belki 

hakkalyakîn derecesinde vücudları ve tahakkukları 

anlaşılır.  

Ve bu yedi kudsî sıfatın dahi, bütün masnuatın 

şehadetiyle hem hayatdarane, hem kadîrane, hem 

alîmane, hem semîane, hem basîrane, hem 

mürîdane, hem mütekellimane nihayetsiz bir surette 

tecellileri ile bilbedahe ve bizzarure ve biilmelyakîn bir 

Mevsuf-u Vâcib-ül Vücud'un ve bir Müsemma-i 

Vâhid-i Ehad'in ve bir Fâil-i Ferd-i Samed'in 

mevcudiyeti, güneşten daha zahir, daha parlak bir 

tarzda kalbdeki iman gözüne görünür gibi kat'î bilinir. 

Çünki güzel ve manidar bir kitab ve muntazam bir 

hane, bedahetle yazmak ve yapmak fiillerini ve güzel 

yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi bedahetle 

yazıcı ve dülger namlarını, yazıcı ve dülger ünvanları 

ise bedahetle kitabet ve dülgerlik san'atlarını ve 

sıfatlarını ve bu san'at ve sıfatlar bedahetle herhalde 

bir zâtı istilzam eder ki, mevsuf ve sâni' ve müsemma 

ve fâil olsun. Fâilsiz bir fiil ve müsemmasız bir 

isim mümkün olmadığı gibi; mevsufsuz bir 

sıfat, san'atkârsız bir san'at dahi mümkün 

değildir. 

 İşte bu hakikat ve kaideye binaen, bu kâinat bütün 

mevcudatıyla beraber kaderin kalemiyle yazılmış, 

kudretin çekiciyle yapılmış manidar hadsiz kitablar, 
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mektublar, nihayetsiz binalar ve saraylar hükmünde -

herbiri binler vecihle ve beraber hadsiz vücuh ile- 

Rabbanî ve Rahmanî nihayetsiz fiilleri ve o fiillerin 

menşe'leri olan binbir esma-i İlahiyenin hadsiz 

cilveleriyle ve o güzel isimlerin menbaı olan yedi sıfât-

ı Sübhaniyenin nihayetsiz tecellileriyle, o yedi muhit 

ve kudsî sıfatların madeni ve mevsufu olan ezelî ve 

ebedî bir Zât-ı Zülcelal'in vücub-u vücuduna ve 

vahdetine hadsiz işaretler ve nihayetsiz şehadetler 

ettikleri gibi; bütün o mevcudatta bulunan bütün 

hüsünler, cemaller, kıymetler, kemaller dahi, ef'al-i 

Rabbaniyenin ve esma-i İlahiyenin ve sıfât-ı 

Samedaniyenin ve şuunat-ı Sübhaniyenin kendilerine 

lâyık ve muvafık kudsî cemallerine ve kemallerine ve 

hepsi birden Zât-ı Akdes'in kudsî cemaline ve 

kemaline bedahetle şehadet ederler. 

 İşte faaliyet hakikatı içinde tezahür eden rububiyet 

hakikatı; ilim ve hikmetle halk ve icad ve sun' ve 

ibda', nizam ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve 

tedvir, kasd ve irade ile tahvil ve tebdil ve tenzil ve 

tekmil, şefkat ve rahmetle it'am ve in'am ve ikram ve 

ihsan gibi şuunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir 

ve tanıttırır.  

Ve tezahür-ü rububiyet hakikatı içinde bedahetle 

hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikatı 

dahi; esma-i hüsnanın rahîmane ve kerimane 

cilveleriyle ve yedi sıfât-ı sübutiye olan Hayat, 

İlim, Kudret, İrade, Sem', Basar ve Kelâm 
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sıfatlarının celalli ve cemalli tecellileriyle kendini 

tanıttırır, bildirir. 

 Evet, nasılki kelâm sıfatı, vahiyler ve ilhamlar ile 

Zât-ı Akdes'i tanıttırır, öyle de; kudret sıfatı dahi, 

mücessem kelimeleri hükmünde olan san'atlı 

eserleriyle o Zât-ı Akdes'i bildirir ve kâinatı baştan 

başa bir Furkan-ı Cismanî mahiyetinde gösterip, bir 

Kadîr-i Zülcelal'i tavsif ve tarif eder.  

Ve ilim sıfatı dahi; hikmetli, intizamlı, mizanlı 

olan bütün masnuat mikdarınca ve ilim ile idare ve 

tedbir ve tezyin ve temyiz edilen bütün mahlukat 

adedince, mevsufları olan birtek Zât-ı Akdes'i bildirir.  

Ve Hayat Sıfatı İse; kudreti bildiren bütün 

eserler ve ilmin vücudunu bildiren bütün intizamlı ve 

hikmetli ve mizanlı ve zînetli suretler, haller ve sair 

sıfatları bildiren bütün deliller, sıfat-ı hayatın 

delilleriyle beraber, hayat sıfatının tahakkukuna 

delalet ettikleri gibi; hayat dahi, bütün o delilleriyle, 

âyineleri olan bütün zîhayatları şahid göstererek Zât-ı 

Hayy-u Kayyum'u bildirir.  

Ve kâinatı, serbeser her vakit taze taze ve 

ayrı ayrı cilveleri ve nakışları göstermek için 

daima değişen ve tazelenen ve hadsiz 

âyinelerden terekküb eden bir âyine-i ekber 

suretine çevirir.  

Ve bu kıyasla görmek ve işitmek, ihtiyar 

etmek ve konuşmak sıfatları dahi; herbiri birer 

kâinat kadar Zât-ı Akdes'i bildirir, tanıttırır. 
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 Hem o sıfatlar, Zât-ı Zülcelal'in vücuduna delalet 

ettikleri gibi, hayatın vücuduna ve tahakkukuna ve o 

zâtın hayatdar ve diri olduğuna dahi bedahetle delalet 

ederler. Çünki bilmek hayatın alâmeti, işitmek 

dirilik emaresi, görmek dirilere mahsus, irade 

hayat ile olabilir, ihtiyarî iktidar zîhayatlarda 

bulunur, tekellüm ise bilen dirilerin işidir. 

 İşte bu noktalardan anlaşılır ki; hayat 

sıfatının yedi defa kâinat kadar delilleri ve kendi 

vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren bürhanları 

vardır ki, bütün sıfatların esası ve menbaı ve ism-i 

a'zamın masdarı ve medarı olmuştur.  

Risale-i Nur, bu birinci hakikatı kuvvetli 

bürhanlar ile isbat ve bir derece izah 

ettiğinden, bu denizden bu mezkûr katre ile 

şimdilik iktifa ediyoruz. 

  İkinci Hakikat: Sıfat-ı kelâmdan gelen 

tekellüm-ü İlahîdir.  

âyetinin sırrıyla: Kelâm-ı İlahî, nihayetsizdir. Bir zâtın 

vücudunu bildiren en zahir alâmet, konuşmasıdır. 

Demek bu hakikat, nihayetsiz bir surette Mütekellim-i 

Ezelî'nin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet eder.  

Bu hakikatın iki kuvvetli şehadeti, bu risalenin on 

dördüncü ve on beşinci mertebelerinde beyan 

edilen vahiyler ve ilhamlar cihetiyle ve geniş bir 

şehadeti dahi, onuncu mertebesinde işaret edilen 

kütüb-ü mukaddese-i semaviye cihetiyle ve çok 
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parlak ve câmi' bir diğer şehadeti dahi, onyedinci 

mertebesinde Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan cihetiyle 

geldiğinden, bu hakikatın beyan ve şehadetini o 

mertebelere havale edip o hakikatı mu'cizane ilân 

eden ve şehadetini sair hakikatların şehadetleriyle 

beraber ifade eden 

 âyet-i muazzamanın 

envârı ve esrarı, bizim bu yolcuya kâfi ve vâfi gelmiş 

ki, daha ileri gidememiş. İşte bu yolcunun, bu 

makam-ı kudsîden aldığı dersin kısa bir mealine bir 

işaret olarak, Birinci Makam'ın on dokuzuncu 

mertebesinde: 
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 denilmiştir.   

* * * 
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