
MEVCUD - MAHLUK arasındaki fark 

 

 *burası cok ilginç* 

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 

 

Göreceksin ki, bir Sâni'-i Zülcelal'in, bir Fâtır-ı Zülcemal'in, o serilmiş ve serpilmiş masnuattan 

herbir *masnu üstünde* Hâlık-ı Küll-i Şey'e mahsus bir *sikkesi* ve herbir *mahluku üstünde* 

Sâni'-i Küll-i Şey'e has bir *hâtemi* ve kalem-i kudretin birer menşuru olan sahaif-i leyl ü nehar, 

yaz ve baharda yazılan tabakat-ı *mevcudat üstünde* taklid kabul etmez bir *turra*-i garrası 

vardır.  
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MASNU ÜSTÜNDE👉🏻SİKKE❣ 

 

MAHLUK ÜSTÜNDE👉🏻HATEM❣ 

 

MEVCUDAT ÜSTÜNDE👉🏻TURRA❣ 

 

Sikke Hatem Turra ne idi❓ 

 

Ve ağaç gibi her zîhayatın *evveli, âhiri, zahiri, bâtını* birer *sikke*-i tevhid, birer *hâtem*-i 

vahdet, birer *mühr*-ü ehadiyet, birer *turra*-i vahdaniyet taşıyor. 
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 İsm-i Evvel'in sikkesini..  
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İsm-i Âhir'in hâtemini..  
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İsm-i Zahir'in mührünü..  
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İsm-i Bâtın'ın turrasını  
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Evvel👉🏻Sikke 

Ahir👉🏻Hatem 

Zahir👉🏻Mühür 

Batın👉🏻Turra 

 

 MASNU👉🏻İ sm-i Evvel 

MAHLUK👉🏻İ sm-i Âhir 

MEVCUDAT👉🏻İ sm-i Batın 

 

 tohumlar, çekirdekler, kökler, İsm-i Evvel'in sikkesini..  
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MASNU👉🏻çekirdek 

 



 samedanî fabrikalar ve kaynayan rahmanî kazanlar ve yemekleri pişirttiren rabbanî matbahlar, 

İsm-i Bâtın'ın turrasını  
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MEVCUDAT👉🏻fabrika 

 

 meyveler, hububat ve sebzevatlar İsm-i Âhir'in hâtemini..  
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MAHLUK👉🏻meyve 

 

 Şimdi İsm-i zahire bakanı merak ettim🤔👇 

 sündüs-misal hulleler ve yüzbin nakışlar ile süslenmiş fıtrî libaslar İsm-i Zahir'in mührünü..  
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NAKIŞLAR VE LİBASLAR❓ 

 

 MASNU👉🏻Tevhid 

MAHLUK👉🏻Vahdet 

MEVCUDAT👉🏻Vahdaniyet 

 

 Ehadiyete bakan MÜHÜR nedir❓❓ 

 

 Çok heyecanlandım...baksanıza ehadiyete bakan mühur ne imiş❣❣❣ 



 

 İşte Kur'an-ı Hakîm, bu sırr-ı azîmi ifade içindir ki, 

 

 kâinatın daire-i a'zamından meselâ semavat ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit, 

 

👉🏻 birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüz'îden bahseder;  

 

👉🏻tâ ki, *zahir* bir surette hâtem-i *ehadiyeti* göstersin.  

 

Meselâ: Hilkat-i semavat ve arzdan bahsi içinde 

 

 hilkat-i insandan ve  

 

insanın sesinden ve *sîmasındaki* dekaik-ı nimet ve hikmetten bahis açar;  

 

👉🏻tâ ki, fikir dağılmasın, kalb boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun.  
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 Devam ediyorum... 

 

 Evet hadsiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette vahdet sikkeleri, mütedâhil daireler gibi en 

büyüğünden, en küçük sikkeye kadar enva'ı ve mertebeleri vardır. Fakat o vahdet ne kadar olsa 

yine kesret içinde bir vahdettir.  

 

Hakikî hitabı tam temin edemiyor. 



 

 Onun için, vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lâzımdır.  

 

Tâ ki, kesreti hatıra getirmesin.  

 

*Doğrudan doğruya Zât-ı Akdes'e karşı kalbe yol açsın.* 

 

 Hem sikke-i ehadiyete nazarları çevirmek ve kalbleri celbetmek için  

 

o sikke-i *ehadiyet* üstünde gayet cazibedar bir *nakış* ve gayet parlak bir *nur* ve gayet şirin 

bir *halâvet* ve gayet sevimli bir *cemal* ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve 

rahîmiyet hâtemini koymuştur.  

 

Evet o rahmetin kuvvetidir ki, zîşuurun nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine 

îsal eder  
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 Devam ediyorum... 

 

 Hem tevhid sırrıyla,  

 

şecere-i hilkatin meyveleri olan zîhayatta  

 

*bir şahsiyet-i İlahiye,* 

 



 *bir ehadiyet-i Rabbaniye* ve  

 

sıfât-ı seb'aca *manevî bir sîma-i Rahmanî* 

 

 ve *temerküz-ü esmaî* 

 

 ve  🤔🤔🤔🤔🤔ا ا�🤔🤔🤔🤔🤔🤔� �🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔� �🤔� ي�🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔� �🤔� 🤔🤔deki hitaba muhatab olan zâtın 

 

👉🏻 bir cilve-i taayyünü ve teşahhusu tezahür eder. 

 

 Yoksa  

🔹o şahsiyet,  

🔹o ehadiyet,  

🔹o sîma,  

🔹o taayyünün cilvesi 

 

 inbisat ederek kâinat nisbetinde genişlenir, dağılır, gizlenir.  
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 *SİMALARDA* 

👉🏻MÜHÜR VAR 

👉🏻İ SM-İ ZAHIRE BAKAR 

👉🏻EHADİYETE BAKAR 

 



SİMA NE İDİ❓❓ 

 

 "Bismillahirrahmanirrahîm"in bir cilvesini şöyle gördüm ki: 

 

 *Kâinat sîmasında,* 

 *arz sîmasında* ve  

*insan sîmasında* 

 

 birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. 
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Ehadiyete bakan MÜHÜR nedir❓❓ 

 

 Elcevap👉🏻SİMALAR 

 

 


