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<.;:ok aziz ve s1dd1k karde§lerim, 
61_,;. _,;. j beyanlanndaki _,;. [Hiive] kelimesinde, 

hayali ve' fikri bir seyahatte hava sayfasmm yalrnz maddi y6nden mii-
talaas1yla aniden g6riinen zarif bir tevhid niiktesinde, iman yolunun 
sonsuz derecede, viic0.b63 mertebesinde kolayhgm1; §irk ve dalalet yo-
lunda ise say1s1z zorluk ve binlerce imkansizhk bulundugunu gordiim. 
0 geni§ ve uzun niikteyi gayet k1sa bir i§aretle beyan edecegim. 

Evet, nasil ki, yiizlerce <;;i<;;ege nobetle saks1hk eden bir avu<;; topra-
gm yarabh§I tabiata, sebeplere verilirse, ya o toprakta kii<;;iik 6l<;;ekte 
yiizlerce, belki <;;i<;;ekler say1smca manevi makineler, fabrikalar bulun-
mas1 ya da bir par<;;a topraktaki her zerrenin biitiin o <;;i<;;ekleri ayn 
ayn hususiyetleriyle, canh donarnmlanyla yapmay1 bilmesi, hepsinin 
adeta birer ilah gibi sonsuz ilim ve kudret sahibi olmas1 gerekir. 

Aynen 6yle de: Emir ve iradenin bir makam1 olan havada, riizgarm 
her zerresinde ve bir nefes, bir brnak kadar olan _,;. kelimesindeki hava 
zerrelerinde, kii<;;iik 6l<;;ekte diinyadaki biitiin telefonlann, telgraflann, 

58 Hiive: 0, Allah. 
59 "Hi<;bir §ey yoktur ki Allah'1 hamd ile tenzih etmesin." (isra suresi, 17/44) 
60 Allah'm selam1, rahmeti ve bereketi sonsuza kadar siirekli iizerinize olsun. 
61 "Allah, o hak Mabud'dur ki, kendisinden ba:ika ilah yoktur." (Bakara suresi, 

2/163, 255; Al-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87; En'am suresi, 6/102, 
106; A'raf suresi, 7/158; Tevbe suresi, 9/31, 129; HU.cl suresi, 11/14; Ra'd suresi, 
13/30; Taha suresi, 20/8, 98; Mii'minun suresi, 23/116; Nern! suresi, 27/26; Kasas 
suresi, 28/70, 88; Fatir suresi, 35/3; Ziimer suresi, 39/6; Mii'min suresi, 40/3, 62, 
65; Duhan suresi, 44/8; Ha§ir suresi, 59/22, 23; Tegabiin suresi, 64/13; Miizzem-
mil suresi, 73/9) 

62 "De ki: O, Allah'tir, Tektir." (ihlas suresi, 112/1) 
63 Vacip, zorunlu, varhg1 kendinden alma. 
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radyolann ve hadsiz, muhtelif konu§malann merkezi, santrali, ahizesi 
ve vericisi bulunmas1 ve o say1s1z i§i beraber ve bir anda yapabilmeleri 
laz1md1r. Veyahut o kelimesindeki havanm, hatta hava unsurunun 
her bir zerresinin, bi.iti.in telefoncular, ayn ayn bi.iti.in telgrafc:;tlar ve 
radyo vas1tas1yla konu§anlar kadar manevi §ahsiyetleri ve kabiliyetleri 
bulunmas1, her zerrenin onlann dilini bilmesi ve aym zamanda ba§-
ka zerrelere de bildirmesi, yaymas1 gerekir. Ci.inku bilfiil bu vaziyet 
klsmen gori.ini.iyor ve havanm bi.iti.in zerrelerinde o kabiliyet var. i§te 
kafirlerin, tabiatc:;1lann ve maddecilerin yolunda sadece bir imkans1zhk 
degil, havadaki zerreler adedince imkans1zhk ve zorluk oldugu ac:;1kc:;a 
gori.ili.iyor. 

Eger Sani-i Zi.ilcelal'e verilirse hava, bi.iti.in zerreleriyle onun ita-
atkar bir askeri olur. Bi.iti.in zerrelerin say1s1z ki.illi vazifesi, bir tek zer-
renin bir tek di.izenli vazifesi kadar kolayca, Hahk'm izni ve kuvvetiy-
le, O'na baglamp dayanarak ve O'nun kudret tecellisiyle bir anda, 
§im§ek si.iratinde, kelimesinin telaffuzu ve havadaki dalgalanmas1 
kadar kolay bir §ekilde yerine getirilir. 0 zaman hava, kudret kalemi-
nin say1s1z, harika ve muntazam yaztlanna bir sayfa olur. Zerreleri o 
kalemin uc:;lan; zerrelerin vazif eleri de kader kaleminin noktalan haline 
gelir. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay c:;ah§tr. 

i§te ben J.>.1 j ifadelerindeki fikri seyahatimde 
hava alemini seyredip 0 unsurun sayfalanm di.i§i.ini.irken, bu ozetlenen 
hakikate ac:;1kc:;a, etrafhca, aynelyakin §ahit oldum. kelimesinde, ha-
vasmda boyle parlak bir deli! ve Cenab-1 Hakk'm her §eyde gori.inen 
birliginin panltts1 bulundugu gibi, manasmda ve i§aretinde de gayet 
nurani bir ehadiyet tecellisi, c:;ok kuvvetli bir tevhid delili g6rdi.im. Ve 

zamirinin mutlak ve orti.ili.i bir §ekilde hangi Zat' a bakttgmm bir 
i§areti o delilde bulundugu ic:;in, hem Kur'an-1 Mucizi.i'l Beyan'm hem 
de zikir ehlinin tevhid makammda bu kutsi kelimeyi neden c:;ok tekrar 
ettiklerini ilmelyakin anlad1m. 

Evet, mesela i.izerinde bir nokta bulunan beyaz kag1da iki-i.ic:; nokta 
daha konulsa hepsi birbirine kan§lr. Bir adam, birc:;ok farkh vazifeyi ay-
m anda yaparsa §a§mr. Ki.ic:;i.ik bir canhya fazla yi.ik yi.iklenirse altmda 
ezilir. Birc:;ok kelimenin ag1zdan beraber c:;1kmas1 ve kulaga aym anda 
girmesi intizam1 bozup kan§tmr. Hal boyleyken, aynelyakin g6rdi.im 
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ki, Y, anahtan ve pusulas1yla fikren seyahat ettigim hava unsurunun 
her bir parc;asmm, hatta her bir zerresinin ic;ine binlerce farkh nokta, 
harf, kelime konuldugu veya konulabilecegi halde, hic;:biri kan§maz 
ve intizam1 bozmaz. Ayn ayn pek c;:ok vazife hie;: §a§madan yap1hr. Bir 
hava zerresi, pek c;:ok agir yuk yuklendigi halde hie; zaaf gostermeden, 
geri kalmadan hepsini duzenli bir §ekilde ta§Ir. 

Hem ayn ayn tarzda, manada binlerce farkh kelime birbirine ka-
n§madan, kusursuz bir intizamla o kuc;ucuk kulaklara girer ve ince-
cik dillerden c;1kar. Her zerre, her parc;ac1k bu hayret verici vazifeleri 
gormekle beraber cezbeli bir ha! diliyle, zikredilen hakikatin §ahitligi 
ve lisamyla Y, '1 ve l,d Y, j deyip tam bir serbestlik ic;inde 
gezer. F1rtma, §im§ek ve gok gurultusu gibi havay1 c;arp1§tinc1 hadise-
ler Sirasmda hic;biri intizamm1 ve vazifesini bozmaz, §a§Irmaz ve bir i§ 
digerine mani olmaz. Ben bunu aynelyakin g6rdum. 

Demek, havamn her bir zerresinde sonsuz bir hikmet, ilim, irade, 
kuvvet, kudret ve butun zerrelere hukmeden bir hususiyet bulunmas1 
laz1mdir ki, bu i§lere vesile olabilsin. Oysa bu ihtimal, zerreler say1smca 
imkans1z ve batild1r. bile bunu ak1llanna getiremez. 

Oyleyse bu hava sayfas1, hakkalyakin,64 aynelyakin, ilmelyakin de-
recesinde ac;1kc;a, Zat-1 Zulcelal'in sonsuz ilim ve hikmetiyle c;ah§tird1g1 
kudret ve kader kaleminin surekli degi§en sayfas1d1r. Levh-i Mahfuz'un 
§U degi§ip duran alemde ve icraatlarmda "levh-i mahv-isbat" 65 adm-
daki yaz-boz tahtas1 hukmundedir. 

i§te hava unsuru, yalmz seslerin nakli vazifesinde, Allah'm birligi-
nin zikredilen tecellisini ve hayret verici §eyleri gosterir, dalaletin ne 
kadar ak1l dI§I oldugunu ortaya koyar. Bunun gibi, havay1 meydana 
getiren unsurlarm muhim vazifelerinden biri de, elektrik, c;ekme-it-
me kuvveti, I§Ik gibi ba§ka §eylerin naklinde §a§Irmadan, muntaza-
man, seslerin naklindeki vazifeyi gbrmesidir. Aym zamanda, butun 
bitki ve hayvanlara hava ve a§ilama gibi hayat ic;in luzumlu §eyleri 
de tam bir intizamla yeti§tirir. ilahi emir ve iradenin bir makam1 
oldugunu kesinlikle ispat eder; serseri tesadufUn, kor kuvvetin, sagir 

64 Hakkalyakin: Marifet mertebesinin en yi.iksegi. Hakikati bizzat ya§ayarak g6r-
me hali. 

65 E§ya ve hadiselerin yaz1hp silindigi zaman levhasi. 
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tabiatm, kan§Ik, hedefsiz sebeplerin ve aciz, cans1z, cahil maddele-
rin bu hava sayfasmm yaz1lmasma, intizamma ve vazifelerine kan§-
masma hic;bir §ekilde ihtimal ve imkan bulunmad1gm1 aynelyakln 
gosterir. Ben buna kesin kanaat getirdim. Her bir zerrenin ve her bir 
parc;anm ha! diliyle '1 ve J;..t j dedigini bildim. 
anahtan ile havanm maddl yonden bu hayret verici hususiyetlerini 
gordiigiim gibi, hava unsuru da bir hiikmiine gec;erek misal66 ve 
mana alemine bir anahtar oldu. 

(Gerisi §imdilik yazdznlmad1. Herkese binlerce selam.) 

66 Misal alemi: Maddi alem ile ruhlar alemi arasmdaki gec;:i§ yeri. 


