
(OLUMDEN SONRA BAHSi 

Bir Hatirlatma: Bu risaledeki hakikatleri hikaye §eklinde, te§bih ve 
temsillerle yazmamm sebebi, hem okuyana kolayhk saglamak hem 
de islam esaslannm ne kadar akla uygun, saglam, birbiriyle uyumlu 
ve birbirini destekleyen hakikatler oldugunu gostermektir. Hikayelerin 
manalan, sonlanndaki hakikatlerdedir; temsiller, ustu kapah bir §e-
kilde o hakikatlere i§aret eder. Demek, bunlar hayall hikayeler degil, 
hakikatin ta kendisidir. 

Ey karde§, ha§rin, yani olumden sonra diriltilip mah§erde toplan-
manm ve ahiretin basit, herkesin anlayacag1 dille, ac;;1k bir §ekilde iza-
hm1 istersen §U temsill hikayeyi nefsimle beraber dinle: 

Bir zaman iki adam, cennet gibi guzel bir memlekete (bu dunyaya 
i§arettir) giderler. Bakarlar ki, herkes ev ve dukkanlannm kap1lanm 
ac;;1k b1rakm1§, kimse onlann korunmasma dikkat etmiyor. Mal ve pa-
ralann meydanda sahipsiz oldugunu gorurler. 

"i§te bak, Allah'm rahmetinin eserlerine, olmii§ topraga nasil hayat veriyor! i§te bun-
lan yapan kim ise oluleri de 0 diriltecektir. 0, her §eye hakkiyla kadirdir." (Rum 
suresi, 30/50) 
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0 iki adamdan biri, her istedigi §eye elini uzahp ya c;alar ya da gasp 
eder. Hevesine uyup her turlu fen al@ ve yasak §eyi ya par. Kimse de 
ona pek ili§mez. 

Arkada§I, "Ne yap1yorsun? Cezalandmlacaksm, benim de ba§1m1 
belaya sokacaksm. Bunlar devlet mahd1r. Buradaki herkes, c;oluk c;o-
cuguyla padi§ahm askeri veya memurudur. $u i§lerde sivil olarak c;a-
h§tmhyor, onun ic;in sana c;ok ili§miyorlar. Fakat bu memlekette duzen 
c;ok s1k1dir. Padi§ahm her yerde telefonu, memurlan bulunur. C::abuk 
git, onun himayesine gir." deyince o sersem inat edip, "Hayir, bunlar 
devlet mah degil, belki vak1f mahdir, sahipsizdir. Herkes bunlardan 
istedigi gibi faydalanabilir. Bu gilzel §eylere el surmemek ic;in hic;bir 
sebep g6remiyorum. Gozumle g6rmezsem inanmayacag1m." diye 
kar§1hk verir ve pek c;ok felsefi safsata anlahr. iki adam arasmda ciddi 
bir munazara ba§lar. 

Once o sersem der ki: "Padi§ah kimdir? Tammam." 
Arkada§I cevap verir: "Bir k6y muhtars1z olmaz. Bir igne ustas1z, 

sahipsiz; bir harf katipsiz olamaz, biliyorsun. $u son derece duzenli 
memleket nasil hukumdars1z olabilir? Buraya her saat, adeta gaipten 
yollanan, k1ymetli, sanath mallarla dolu bir tren2 geliyor, ic;indeki-
leri dokup gidiyor. Bu kadar c;ok servet, her yerde gorunen §U ilanlar, 
fermanlar, her maim ustundeki imzalar, damgalar ve her k6§ede salla-
nan bayraklar nasil sahipsiz olur? Anla§ilan, sen biraz firengi3 okumu§-
sun; bu islam yaz1lanm okuyam1yor, bilene de sormuyorsun. 0 zaman 
gel, sana en buyuk fermam okuyacag1m." 

0 sersem de d6nup, "Haydi, diyelim ki padi§ah var, fakat benim 
§U servetten az1c1k faydalanmam ona ne zarar verir, hazinesinden neyi 
eksiltir? Hem burada hapis falan da yok, ceza g6runmilyor." der. 

Arkada§I ona, "Yahu, §U g6rdugiln memleket herkesin gelip gec;tigi 
bir meydand1r. Bir sultanm hayret verici sanatlarmm sergilendigi yer-
dir. Gec;ici, temelsiz bir misafirhanedir. Her gun bir kafilenin gelip bir 
ba§kasmm gittigini, kayboldugunu g6rmuyor musun? Devamh dolup 
bo§alan §U memleket, bir zaman sonra tamamen degi§tirilecek. Burada 

2 Seneye i§arettir. Evet, her bahar, ic;:inde nz1klann, nimetlerin bulundugu bir 
vagondur, gaipten gelir. 
Firengi okumak: Latin harflerini 6grenip Kur'an'1 okuyamamak gibi Bah felsefesi 
nazanyla bak1p kainattaki ilahl hikmeti tamyamamak. 
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ya§ayanlar ba§ka ve daiml bir yere nakledilecek. Orada herkes hizme-
tine kar§1hk ya ceza ya da mukafat gorecek." diye cevap verir. 

0 hain sersem yine inat edip der ki: "inanmam! Bu memleketin 
harap edilmesi ve ic;inde ya§ayanlann ba§ka bir memlekete goc; etmesi 
hie; mumkun mudur?" 

Bunun uzerine emin, guvenilir arkada§I §6yle cevap verir: "Madem 
bu kadar inat edip direniyorsun. Gel, haddi hesab1 olmayan deliller 
ii:;inden on iki 'suret' ile sana gosterecegim ki, her gun biraz bo§alan 
bu memleket, bir gun tamamen bo§alhhp harap edilecek. Buyuk bir 
mahkeme kurulacak. Ltituf gorulen bir mukafat yurdu ve ceza c;ekilen 
bir zindan var, oraya gidilecek." 

[ON iKi SURET] 
BiRiNCi SURET 

Hie; mumkun mudur ki, bir saltanatm, hele boyle muhte§em bir sal-
tanatm, guzelce hizmet eden itaatkarlara mukafah ve isyan edenlere 
cezas1 bulunmasm? Burada yok hukmundedir. 

Demek, ba§ka yerde bi.iyi.ik bir mahkeme var. 

iKiNCi SURET 

;Ju memleketin nasil idare edildigine bak! En fakirden, en zay1ftan 
ba§layarak herkese mukemmelce haz1rlanm1§ nz1klan nasil da verili-
yor! Kimsesiz hastalara c;ok guzel bak1hyor. Hem burada gayet leziz 
ve benzersiz yiyecekler, §ahane kaplar, k1ymetli ta§larla bezenmi§ ni-
§anlar, suslu elbiseler, muhte§em ziyafet sofralan var. i§te bak! Senin 
gibi sersemlerden ba§ka herkes vazifesine c;ok dikkat ediyor. Kimse 
haddini zerrece a§m1yor. En buyuk §ah1s, kusursuz bir itaatle, tevazu 
ii:;inde bir korkuyla, o saltanatm heybetini hissederek hizmet ediyor. 

Demek ki, §U saltanat sahibinin smirs1z comertligi, pek geni§ bir 
merhameti, pek buyuk bir izzeti, pek yuce bir haysiyeti ve namusu 
var. Comertlik, nimet vermek ister. Merhamet, lutufsuz olamaz. izzet, 
gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin terbiye edilmesini ge-
rektirir. 
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Halbuki §U memlekette o vas1flara lay1k i§lerin binde biri bile yapil-
m1yor. Zalim izzetiyle, mazlum zilletiyle buradan go<;ilp gidiyor. 

Demek, buyuk bir mahkemeye b1rak1lzyor. 

0<;0NC0 SURET 

Bak, §U memleket ne kadar yilce bir hikmet ve kusursuz bir diizenle 
idare ediliyor. i§ler tam bir adalet ve dengeyle goriiliiyor. Hiikiimetin 
hikmeti, saltanatmm himayesine s1gmanlarm liituf gormesini gerek-
tirir. Adalet ise idare altmdakilerin hukukunun gozetilmesini ister ki, 
hukumetin haysiyeti ve saltanatm ha§meti korunsun. 

Halbuki §U memlekette o hikmete, o adalete lay1k icraatm binde 
biri bile yerine getirilmiyor. Senin gibi sersemlerin <;ogu buradan ceza 
gormeden g6<;ilp gidiyor. 

Demek, bUyuk bir mahkemeye b1rakzl1yor. 

DORDUNCU SURET 

Bak, §U had ve hesaba gelmez sergilerdeki e§siz milcevherler ve 
sofralardaki benzersiz yiyecekler, bu memleketin padi§ahmm smirsIZ 
comertligini, sonsuz hazinelerini gosteriyor. Boyle bir comertlik ve 
boyle tiikenmez hazineler, i<;inde her §eyin bulundugu, daim1 bir ziya-
fet yurdu ister. Hem ister ki, o ziyafetten lezzet alanlar orada kalmaya 
devam etsin, yokluk ve aynhk ile elem <;ekmesinler. <:;unkil elemin 
bitmesi lezzet oldugu gibi, lezzetin sona ermesi de elemdir. 

sergilere bak, ilanlara dikkat et ve ilancilara kulak ver; hepsi, 
mucize sahibi bir padi§ahm benzersiz sanatland1r. O'nun kusursuzlu-
gunu gosteriyor, benzersiz manevi cemalini anlatiyor, gizli giizellikleri-
nin inceliklerinden bahsediyorlar. 

Demek ki o padi§ahm pek milhim, hayret verici, kusursuz vas1flan 
ve manevi bir giizelligi vardir. Gizli, kusursuz vas1flar kendisini takdir 
edenlerin, begenip "ma§allah" diyerek seyredenlerin kar§1smda ser-
gilenmek ister. Gizli, e§siz bir gilzellik ise goriinmek ve gormek ister. 
Yani, kendi giizelligini iki §ekilde gormeyi arzu eder: Ce§itli aynalarda 
bizzat seyrederek ve onu arzulayan seyircilerin, hayranhk duyup be-
genenlerin goziiyle ... 0 sonsuz giizellik, hem gormek hem gorilnmek 
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hem claim! bir seyir hem de ebedl §ahitler ister. Kendisini arzulayan ve 
takdir eden seyircilerin varhklarmm devamm1 diler. <;unkil daimi bir 
gilzellik, a§tklannm ge15iciligine, yokluga gitmesine raz1 olamaz. Zira 
donmemek ilzere yokluga mahkOm olanm sevgisi, yokluk dii§ilnce-
siyle dii§manhga <loner; hayreti ve hilrmeti, hor gormeye meyleder. 
<;unkii insan, bilmedigi ve elinin yeti§medigi §eye dii§mandir. 

Halbuki herkes §U misafirhanede biraz dump soma hemen kaybo-
luyor. 0 mukemmelligin ve gilzelligin bir l§tgma, belki zay1f bir golge-
sine bir an bak1p doymadan gidiyor. 

Demek, daimf bir seyir yerine gidiliyor. 

SURET 

Bak, her §eyde o benzersiz Zat'm pek biiyilk §efkati gorilnilyor. 
<;unkil 0, musibete ugrayan herkesin imdadma yeti§iyor, her istege 
ve ihtiyaca cevap veriyor. Hatta idaresi altmdakilerin en kii<;ilgilniln 
en basit bir ihtiyacm1 gorse §efkatle yard1m ediyor.4 Bir <;obanm koyu-
nunun ayag1 incinse §ifa gonderiyor. 

Simdi gel, gidelim, §U adada biiyilk bir kalabahk var, oraya baka-
hm. Memleketin biillin ileri gelenleri toplanmt§. Bak! Padi§ahm pek 
biiyilk bir ni§an ta§tyan yaver-i ekremi, en yilksek memuru bir nutuk 
okuyor, §efkatli padi§ahmdan bir §eyler istiyor. Bullin ahali de, "Evet, 
evet biz de istiyoruz." diyerek onu tasdik ediyor, destekliyor. Simdi 
dinle, padi§ahm o en sevgili memuru: 

"Ey bizi nimetleriyle donatan Sultamm12! Bize burada numunele-
rini ve golgelerini gosterdigin nimetlerin as1llanm, kaynaklanm goster. 
Bizi saltanatmm makamma eri§tir. Bu <;ollerde mahvettirme, huzuruna 
al. Bize merhamet et. Burada tattird1gm leziz nimetleri orada yedir. 
Yoklukla, rahmetinden uzakla§brmakla bize azap etme. Sana arzu du-
yan, §likreden itaatkar kullanm ba§ibo§ b1rak1p yokluga atma." diyor 
ve <;ok yalvanyor. Sen de i§itiyorsun. 

Hi15 mi.imkiin mi.idi.ir ki, bu kadar §efkatli ve kudretli bir padi§ah, en 
basit bir adamm en ki.i<;i.ik istegini itina ile yerine getirsin de, o en sevgili, 
en bi.iyiik memurunun en gi.izel dilegini kar§1hks12 biraksm? Halbuki o 

4 Allah T eala' nm her canhya nzkm1 gonderdigine <lair bkz. Hud suresi, 11/6; Ankebut 
sO.resi, 29/60. 
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sevgilinin dilegi, herkesin dilegidir; hem padi§ahm ho§nutlugunu kazan-
ma vesilesi hem de O'nun merhamet ve adaletinin geregidir. Hem o is-
tegi yerine getirmek, padi§ah ii:;in i:;ok kolayd1r. O'na bu misafirhanedeki 
gei:;ici seyir yerlerini hazirlamak kadar bile agir gelmez. Madem nimetle-
rinin numunelerini gostermek ii:;in §U memleketi kurdu, be§-altt gtinltik 
§U misafirhaneye bu kadar masraf ediyor. Elbette hakiki hazinelerini, 
kusursuz eserlerini ve htinerlerini saltanat makammda oyle bir tarzda 
gosterecek, oyle seyir yerleri ai:;acaktir ki, ak1llan hayrette birakacaktir. 

Demek, bu imtihan meydanzndakiler ba§zbo§ degil. Saadet saray-
larz ve zindanlar onlan bek/iyor. 

ALTINCI SURET 

i§te bak, §U muhte§em trenler, ui:;aklar, tec;hizat, depolar, sergiler 
ve icraat gosteriyor ki, perde arkasmda hukmeden pek muhte§em bir 
saltanat var. 5 Boyle bir saltanat, idaresi altmda, kendisine lay1k 
kimseler ister. Halbuki gortiyorsun, herkes bu misafirhanede toplan-
m1§. Misafirhane ise her gun dolar, bo§ahr. Herkes tecrtibe edilmek i<:;in 
bu imtihan meydanmda bulunuyor. Meydan her saat degi§tiriliyor. Bu-
ttin bu insanlar, padi§ahm k1ymetli ltituflannm numunelerini ve harika 
sanatmm benzersiz orneklerini §U sergide sadece birkai:; dakika durup 
seyrediyor. Sergi ise her dakika yenileniyor. Gelen gider, giden gelmez. 

5 HA$iYE Mesela, bir sava§ s1rasmda, "Silah al, silngil tak!" emriyle koca bir ordu ba§tan 
ba§a dikenli bir me§elige benzedigi gibi ve her bayram gilnilnde gec:;it resmi ic:;in, 
"Uniformalanmz1 giyip ni§anlanmz1 takm1z!" emriyle buhln bir ordu ba§tan ba§a 
rengarenk c:;ic:;ek ac:;mi§, si.islu bir bahc:;eyi hatirlatt1g1 gibi; yeryilzil meydanmda, o 
Ezell Sultan'm c:;e§it c:;e§it, say1s1z askerinden melek, cin, insan ve hayvanlann yam 
s1ra §Uursuz bitkiler dahi hayatlanm koruma milcadelesinde 0 };j :} emriyle, 
"Mudafaa ic:;in silahlanmz1 ve tec:;hizatm1z1 takm1z." dendiginde silngilcuklerini tak-
tiklan zaman, yeryilzil bi.ihln dikenli agac:; ve bitkileriyle ba§tan a§ag1 aynen silngil 
takml§ muhte§em bir orduya benziyor. 
Hem bahann her bir gilnil, her bir haftas1, birer bitki cinsinin bayram1 hi.ikmiln-
dedir. Her topluluk da Sultanlarmm kendilerine ihsan ettigi gilzel hediyeleri, silslil 
ni§anlan, birer gec:;it resmi §eklinde o Ezell Sultan'm nazanna arz ettiginden, bi.ihln 
bitkiler ve agac:;lar adeta "Rabbani sanatm si.islerini, c:;ic:;ek ve meyve denilen ilahi 
yarahh§ ni§anlanm takm1z, c:;ic:;ek ac:;m1z." emrini dinliyor. Yeryilzil gayet muhte§em 
bir bayram gilnilnde, §ahane bir gec:;it resminde, silrmeli ilniformalan ve silslil ni-
§anlan parlayan bir orduya benziyor. 
i§te bu kadar hikmetli, di.izenli tec:;hizat ve si.isler, bu i§lerin elbette kudreti sonsuz bir 
Sultan'm ve hikmeti smirsIZ bir Hakim' in emriyle yapild1gm1 kor olmayanlara gosterir. 
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i§te bu vaziyet kesin bir §ekilde gbsteriyor ki, §U misafirhanenin, 
imtihan meydanmm ve sergilerin arkasmda ebedi saraylar, claim! 
meskenler, ornekleri ve suretleri gori.ilen §U nimetlerin halis, benzersiz 
as1llanyla dolu bag ve hazineler vard1r. 

Demek, buradaki <;abalar orasr i<;indir. 0 padi§ah burada <;alr§trnr, 
orada ilcret verir. Herkesin hazrrlrgrna gore orada bir saadeti olacaktir. 

YEDiNCi SURET 

Gel, biraz gezelim. medeni toplum i<;inde ne var, ne yok gbrelim. 
i§te bak! Her yerde, her kb§ede c;;e§it c;;e§it fotografhaneler kurul-

mu§, suretler ahmyor. Her yerde ti.irlil ti.irli.i katipler oturmu§, bir §eyler 
yaz1yor, her §eyi kaydediyorlar. En bnemsiz bir hizmeti, en basit bir 
hadiseyi bile kay1t altma ahyorlar. 6 Bir de §U yilksek dagda padi§aha 
has bi.iyilk bir fotografhane nerede bir §ey olursa sureti ahm-
yor. Demek ki o Yi.ice Zat, millki.inde olup biten her §eyin kaydedilme-
sini emretmi§; bi.itiln hadiseleri kay1t altma aldmyor, hepsinin suretini 
sakhyor. i§te §U dikkatli muhafaza, elbette bir hesap ic;;indir. 

idaresi altmdaki en bas it bir f erdin en bas it i§ini ihmal etme-
yen, her §eyi kay1t altma alan bir Hakim ve Hafiz, hie;; milmkiln mi.idi.ir 
ki, en bi.iyilk memurlannm en mi.ihim amellerini kaydetmesin, onlara 
hesap sormasm, milkafat ve ceza vermesin? Halbuki o Zat'm izzetine 
ve gayretine dokunacak ve merhametinin hie;; kabul etmeyecegi i§ler, 
o bi.iyilk memurlar tarafmdan yap1hyor. Fakat padi§ah, onlan burada 
cezaya c;;arphrm1yor. 

Demek, buyuk bir mahkemeye b1rak1/1yor. 

Bkz. Kehf suresi, 18/49; Kaf suresi, 50/17-18; infitar suresi, 82/10-12. 
7 HA$iYE Bu Suret'in i§aret ettigi manalarm bir k1sm1 Yedinci Hakikat'te anlahlacak. 

Yalrnz burada §U kadanrn soyleyelim, padi§aha has bi.iyi.ik fotografhane, "Levh-i 
Mahfuz"'a i§aret ediyor. Levh-i Mahfuz'un varhgmm kesinligi Yirmi Altmc1 Soz'de 
§6yle ispat edilmi§tir: Nasil ki, ki.ic;i.ik ki.ic;i.ik ci.izdanlar bi.iyi.ik bir ki.iti.ik defterinin 
varhgm1 hissettirir, ki.ic;i.ik ki.ic;ilk senetler bi.iyi.ik bir kay1t defterinin var oldugunu 
bildirir ve c;ok say1daki s1zmh bi.iyi.ik bir su kaynagm1 haber verir. Aynen oyle de, 
ki.ic;i.ik ki.ic;i.ik cuzdanlar hukmunde, birer kuc;ilk Levh-i Mahfuz manasmda ve bu-
yi.ik Levh-i Mahfuz'u yazan kalemden damlayan kuc;i.ik noktalar suretinde olan 
insanlann hafizalan, agac;lann meyveleri, meyvelerin c;ekirdekleri, tohumlan elbet-
te buyuk bir haf1zay1, defteri, yi.ice Levh-i Mahfuz'u hissettirir, haber verir ve ispat 
eder. Belki, keskin zekalara gosterir. .. 
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SEKiZiNCi SURET 

$imdi sana O'ndan gelen fermam okuyacag1m. Bak, vaatlerini 
tekrar tekrar bildiriyor ve §iddetli tehdit ediyor: "Sizi oradan ahp sal-
tanatimm makamma getirecegim ve itaatkarlan sevindirip asileri hap-
sedecegim. 0 ge<;ici meydam y1k1p ebedl saraylan, zindanlan olan 
ba§ka bir memleket kuracag1m." $u vaat ettigi §eyleri yapmak, O'nun 
i<;in gayet kolay, idaresi altmdakiler i<;in gayet muhimdir. Vaadinde 
durmamak ise o padi§ahm iktidannm yuceligine 21tt1r. 8 

i§te bak ey sersem! Sen yalanc1 vehmini, sa<;malayan akhm, alda-
ttc1 nefsini tasdik ediyorsun. Hem hi<;bir §ekilde sozunden donmeye 
ve yalana mecburiyeti olmayan, sozunu tutmamak hi<;bir §ekilde hay-
siyetine yaki§mayan ve dogruluguna her §eyin §ahitlik ettigi bir Zat' 1 
yalan!tyorsun. Elbette, buyuk bir cezay1 hak edersin. Bu halinle, gu-
ne§in t§tgma gozunu kapay1p kendi hayaline bakan bir yolcuya ben-
ziyorsun. Vehmin, bir y!ldtz bocegi gibi, kafa fenerinin t§tg1yla deh§etli 
yolunu aydmlatmak istiyor. 

0 Zat madem vaat etmi§, elbette yapacakt1r. Hem vaadini yerine 
getirmesi <;ok kolaydir, O'nun saltanatmm geregidir; bize ve her §eye 
ise <;ok laz1md1r. 

Demek, buyuk bir mahkeme, daimf bir saadet makam1 vard1r. 

DOKUZUNCU SURET 

$imdi gel, §U dairelerin ve topluluklann baz1 reislerine bak! 9 HA$iYE 

Her birinin padi§ah ile bizzat gorii§mek i<;in hususi birer telefonu 
var. Hatta baz1lan O'nun huzuruna <;1km1§. Ne diyorlar dinle, hepsi 
ittifakla o Zat'm mukafat ve ceza i<;in pek muhte§em ve deh§etli 
bir yer hazirlad1gm1, <;ok kuvvetli vaatlerini ve §iddetli tehditleri-
ni bildiriyorlar. O'nun izzetinin ve celalinin, sozunde durmamaya 

Cenab-1 Hakk'm (cel/e ce/a/Uh) vaat ettigi §eyden asla donmeyecegine dair bkz. Ba-
kara suresi, 2/80; Al-i imran suresi, 3/9, 194; Ra'd suresi, 13/31; ibrahim suresi, 
14/47; Hae suresi, 22/47; Rum suresi, 30/6; Zumer suresi, 39/20. 

9 HA$iYE Bu suretin ispat ettigi manalar Sekizinci Hakikat'te gorunecek. Mesela, temsil-
deki dairelerin reisleri peygamberlere ve evliyaya i§aret eder. Telefon ise vahyin 
aksettigi yer, ilhama mazhar olan kalbden uzanan Rabbani bir bagd1r. Kalb, o 
telefonun ahizesi hukmundedir. 
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tenezzulil ve zillete dil§meyi hic;bir §ekilde kabul etmeyecegini haber 
veriyorlar. 

Halbuki o elc;iler, dogrulugu farkh yollarla ispatlanmt§, yanh§hgma 
ihtimal verilmeyecek bir kesinlikle, ittifakla, baz1 eserleri gbrilnen §U 
yilce saltanatm kaynagmm ve makammm, buradan uzak ba§ka bir 
memlekette bulundugunu ve §U imtihan meydanmdaki binalarm gec;i-
ci oldugunu bildiriyor. Vakti gelince bu binalarm daiml saraylara do-
nil§tilrillecegini, bu yerlerin degi§ecegini naklediyorlar. 

<:;unkil buyilklilgil eserleriyle anla§tlan §U muhte§em, silrekli salta-
nat; boyle gec;ici, devams1z, karars1z, 6nemsiz, degi§ken, fani, eksik, 
kusurlu §eyler ilzerine kurulmaz, onlann ilzerinde durmaz. 0 saltanat, 
kendisine lay1k, claim!, sabit, baki, mukemmel ve muhte§em §eylerin 
ilzerinde durur. 

Demek, ba§ka bir diyar var, elbette oraya gidilecektir. 

ONUNCU SURET 

Gel, bugiln o sultanm nevruzu, bahann ilk gilnildilr. 10 HA$iYE Burada 
bir degi§im olacak, garip i§ler gorillecek. $u tath bahar gilnilnde, §U 
gilzel c;ic;ekli, ye§il ovaya gidip biraz gezelim. 

i§te bak, ahali de bu tarafa geliyor. Sanki bir sihirle oradaki binalar 
birden harap oldu, ova ba§ka bir §ekil aldt. Bak, bir mucizeyle o y1k1-
lan binalar, birden burada yap1ld1. $u bo§ ova adeta medeni bir §ehir 
haline geldi; sinema perdeleri gibi, her saat ba§ka bir alemi gosteriyor, 
ba§ka bir §ekle bilrilnilyor. 

0 kadar kan§tk, h1zla degi§en say1s1z hakiki perdenin ic;inde ne 
kadar milkemmel bir duzen olduguna dikkat et! Her §ey yerli yerine 
konuluyor. Haya!! suretleri gosteren sinema perdeleri bile bu kadar 
kusursuz olamaz. Milyonlarca usta sihirbaz bir araya gelse bu sanati 
gosteremez. Demek ki, gozilmilzle goremedigimiz o padi§ahm c;ok bu-
yilk mucizeleri var. 

10 HAsiYE Bu suretin i§aret ettigi manay1 Dokuzuncu Hakikat'te gbreceksin. Mesela, 0 

yeni gun bahar mevsimine i§arettir. C::i<:;ekli, ye§il ova, bahar mevsimindeki yeryiizii-
diir. Degi§en perdeler, manzaralar ise bahann ba§mdan yazm sonuna kadar Sani-i 
Kadir-i Ziilcelal'in, Fahr-1 Hakim-i Ziilcemal'in kusursuz bir intizamla degi§tirdigi, 
miikemmel rahmetiyle tazeledigi ve birbiri ardmca gonderdigi varhk tabakalarma, 
canhlara ve onlann nzk1 olan nimetlere i§arettir. 
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Ey sersem! Sen, "Bu koca memleket nas1l y1k1hp ba§ka yere kuru-
lacak?" diyorsun. 

i§te g6ruyorsun ki, her saat, bunun gibi, senin aklmm kabul et-
med@ degi§iklikler oluyor. Bu g6runen suratli toplanmalann, dagil-
malarm, §ekil vermelerin, yap1p y1kmalann ic:;inde ba§ka bir maksat 
oldugu anla§1ltyor. Bir saatlik seyir ic:;in on senelik masraf yap1hyor. 
Demek, bu gorduklerin as1l maksat degil, birer temsil, birer taklittir. 
0 Zat, suretler alm1p duzene konulsun ve neticeleri kaydedilsin diye 
mucizeler g6steriyor, tipk1 o imtihan meydanmda her §ey kay1t alh-
na alm1p yazild1g1 gibi. .. Demek, buyuk bir toplanma yerinde, hesap 
meydanmda muameleler bunlar uzerine g6rtilecek, neticeleri buyuk 
bir sergide ebediyen g6sterilecek. i§te §U gec:;ici ve karars1z vaziyetler, 
sabit suretleri ve baki meyveleri netice verecek. 

Demek, butun bu merasimler ve a/up bitenler ebedf bir saadet, 
buyuk bir mahkeme ve bilmedigimiz yuce gayeler i<;indir. 

ON BiRiNCi SURET 

Gel, ey inat eden arkada§! Doguya ve bahya -yani gec:;mi§e ve 
gelecege- giden uc:;ak, tren gibi bir vas1taya binelim. $u mucize sahibi 
Zat'm, ba§ka yerlerde ne c:;e§it mucizeler g6sterdigini g6relim. 

i§te her tarafta menziller, meydanlar ve sergi gibi hayret verici §ey-
ler bulunuyor. Fakat bunlar sanatc:;a, suretc:;e birbirinden farkhdir. $u-
na iyice dikkat et: 0 gec:;ici menzillerde, devams1z meydanlarda ve 
fani sergilerde ne kadar ac:;ik bir hikmetin intizam1, g6zle g6ri.ili.ir bir 
inayetin i§aretleri, yuce bir adaletin izleri ve ne derece geni§ bir mer-
hametin neticeleri g6ri.ini.iyor. Basiret sahibi herkes §i.iphesiz anlar ki, 
O'nun hikmetinden daha kusursuz bir hikmet, inayetinden daha gi.izel 
bir inayet, merhametinden daha ku§ahc1 bir merhamet ve adaletinden 
daha i.istun bir adalet olamaz, di.i§tini.ilemez. 

Eger senin sand1gm gibi, O'nun memleketinde claim! menzillerin, 
yi.ice mekanlann, sabit makamlann, baki meskenlerin ve oralarda 
mutlu bir §ekilde ikamet edenlerin bulunmad1gm1 varsayarsak; §U 
gec:;ici memleketin o hikmetin, inayetin, merhamet ve adaletin haki-
katlerine mazhar olamad1g1 malum ... Bunlara mazhar olacak ba§ka 
bir yer de bulunmad1gma gore, gi.indi.iz ortasmda I§@nt gordugumi.iz 
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halde giine§i inkar etmek derecesinde bir ahmakhkla, §U goziimiiziin 
oniindeki hikmeti, inayeti, merhameti ve §U pek kuvvetli izleri, i§a-
retleri goriinen adaleti inkar etmemiz gerekir. Ve bu gordiigiimiiz 
hikmetli icraatm, ancak comert bir Zat' a yakt§Ir i§lerin, §efkat ve 
merhamet eseri liituflann sahibi olan Zat'm -ha§a, si.imme ha§a!-
zevk ve eglence di.i§ki.inii bir oyuncu, gaddar bir zalim oldugunu 
kabul etmek laz1m gelir. Bu ise hakikatin z1ddma donmesidir ve bi.i-
ti.in aktl sahiplerinin ittifak1yla imkans1zd1r. Buna ancak her §eyin 
varhgm1 inkar eden Sofist ahmaklar inamr. 

Demek, buradan ba§ka bir diyar var. Orada buyuk bir mahkeme 
kurulacak, adaletin yerini bulacag1 bir makam ve bayuk bir ikram 
yurdu olacakt1r ki, §U merhamet, hikmet, inayet ve adalet tamamen 
ortaya 

ON iKiNCi SURET 

Gel, §imdi donelim. ;;u topluluklarm reisleriyle ve kumandanla-
nyla gori.i§elim, onlarm te<;;hizatma bakahm. Acaba o te<;;hizat, yal-
mz §U tecri.ibe meydanmdaki k1sa zamanda ge<;;inmek i<;;in mi, yoksa 
ba§ka yerde uzun bir saadet hayab elde etmek i<;;in mi verilmi§tir, 
gorelim. Herkese ve her te<;;hizata bakamayacag1m1z i<;;in ornek ola-
rak bir kumandanm ciizdamna ve defterine bakacag1z. Bu ci.izdanda 
onun ri.itbesi, maa§t, vazifesi, kendisinden talep edilen §eyler ve ha-
reket di.isturlan yaz1hdir. 

Bak, bu riitbe birka<;; gi.inli.igi.ine degil ancak pek uzun bir zaman 
i<;;in verilmi§ olabilir. Ci.izdanda, "Maa§Im padi§ahm hususi hazine-
sinden filan tarihte alacaksm." diye yazar. Halbuki o tarih, <;;ok za-
man sonra, bu meydamn kapanmasmm ardmdan gelecektir. Demek 
ki, o kumandana vazifesi bu ge<;;ici meydana gore degil, padi§ahm 
yakmmda daimi bir saadeti kazanmas1 i<.;in verilmi§tir. Ondan talep 
edilenler, §U birka<;; gi.inli.ik misafirhanede ge<;;inmek i<;;in degil, ancak 
uzun ve mesut bir hayat i<;;in olabilir. Hareket di.isturlan ise ci.izdan 
sahibinin ba§ka bir yere haz1rland1gm1, ba§ka bir alem i<;;in <;;ah§hgm1 
tamamen ortaya koyar. 

Ci.izdanda o ri.itbeli askerin vazifeleri ve te<;;hizatmdaki filetlerin kul-
lamm §ekli de yaz1hdir. Eger bu meydandan ba§ka, yiice, claim! bir yer 
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bulunmazsa, kesin buyruklan olan o cuzdan tamamen manas1z kahr. Ve 
§U muhterem asker, hurmete lay1k kumandan, aziz reis; herkesten daha 
a§ag1, bedbaht, c;;aresiz, zelil, musibetli, fakir ve zay1f bir seviyeye dti§er. 

i§te bunlan dti§tin. Neye dikkat etsen, bu fani memleketten sonra 
baki bir diyar oldugunu gosterir. 

Ey arkada§! Demek, bu ge<:;ici memleket bir tar/a hUkmundedir. 
Bir talim yeri, bir pazardzr. Elbette arkasmdan buyuk bir mahkeme ve 
ebedf bir saadet gelecektir. Eger bunu inkar edersen, butun o rutbeli 
askerlerin cuzdanlanm, tec;;hizatm1, dusturlanm, hatta §U memleketteki 
duzeni ve hukumeti de inkar etmeye mecbur kahrsm. Gortilen butun 
icraatm varhgm1 yalanlaman gerekir. 0 vakit sana insan ve §UUr sahibi 
denemez. Sofistlerden11 daha akils1z olursun. 

Sakm bu memleketin degi§ecegini gosteren delillerin "On iki Su-
ret'' ile smirh oldugunu zannetme! ;>u karars1z, degi§ken memleketin 
yak olmayacak, baki bir diyara donti§ttirulecegine dair i§aret ve delil-
ler hadde hesaba gelmez. Hem say1s1z i§aret ve deli! var ki, burada bu-
lunanlann §U gec;;ici misafirhaneden ahmp saltanatm daimi makamma 
gonderilecegini ispat eder. 

Bilhassa, sana bu "On iki Suret"ten de kuwetli bir deli! daha gos-
terecegim. 

i§te bak! ;>u uzakta gorunen buyuk topluluk ic;;inde, padi§ahm daha 
once bir adada gordtigumuz yuksek ni§an sahibi yaver-i ekremi bir 
§ey ilan ediyor. Gidelim, dinleyelim. 0 parlak, §erefli zat, yuksek bir 
makamda buyrulmu§ ve yuksege as1lm1§ yuce bir fermam insanlara 
bildiriyor, diyor ki: 

"Haz1rlammz, ba§ka, daiml bir memlekete gideceksiniz. Oyle bir 
memleket ki, buras1 oraya k1yasla bir zindan hukmundedir. 12 Eger bu 
fermam guzelce dinleyip itaat ederseniz, padi§ah1m1zm saltanat maka-
mma c;;1k1p merhametine, ihsanlarma kavu§acaksm1z. isyan edip onu 
dinlemezseniz deh§etli zindanlara atilacaksm1z." 

0 yuce fermanda hic;;bir §ekilde taklidi mumkun olmayan mucizevi 
bir muhur bulundugunu sen de goruyorsun. Senin gibi sersemlerden 

11 Sofistler: Her §eyi, hatta kendi varhklanm dahi inkar eden, §Upheciligi esas alan 
felsefe anlay1§mm mensuplan. 

12 Dunyanm mumin ic;in zindan, kafir ic;in cennet hukmunde olduguna <lair bkz. Mus-
lim, zuhd l; Tirmizi, zuhd 16; ibn Mace, zuhd 3; Musned 2/197, 323, 389, 485. 
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ba§ka herkes o fermanm padi§aha ait oldugunu kesinlikle bilir. 0 par-
lak yaver-i ekremde oyle ni§anlar var ki, senin gibi korlerden ba§ka 
herkes o zatm, padi§ahm emirlerinin pek dogru bir tercOmam oldugu-
nu §0.phesiz anlar. 

Acaba o yaver-i ekremin ve yuce fermanm, butun kuvvetleriyle <la-
va edip bildirdikleri §U meseleye itiraz etmek mumkun mudur? Elbette 
hayir! Aksi halde, gordugumuz her §eyi inkar etmek gerekir. 

Ey arkada§! soz sende, ne diyorsan de! 
- Ne diyeyim, buna kar§l bir §ey denebilir mi? Gunduzun orta-

smda gune§e kar§1 soz soylenir mi? Yalmz §6yle derim: "Elhamdulil-
lah, yuz bin defa §iikurler olsun ki, vehimlerimin ve kotu arzulanmm 
bask1smdan, nefsime ve heveslerime esir olmaktan, ebedi hapis ve 
zindandan kurtuldum. Ve inand1m ki: Bu karmakan§ik, karars1z mi-
safirhaneden ba§ka, o padi§aha yakm bir saadet diyan vardir, biz de 
oraya gidecegiz." 

* * * 
i§te ha§ir ve ahiretten kinaye ve ibaret olan temsili hikaye bura-

da tamamlandi. Cenab-1 Hakk'm yard1m1 ile o buyuk hakika-
te gec:;ecegiz. Bu on iki "suret'' e kar§1hk birbirini destekleyen on iki 
"hakikat"i ve bir "mukaddime" k1sm1m beyan edecegiz. 
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[ON iKi HAKiKAT] 
MUKADDiME13 

Birkar; i§aretle, Yirmi ikinci, On Dokuzuncu ve Yirmi Altmc1 Sozler-
de izah edilen baz1 meseleleri bildirecegiz. 

Birinci i§aret 

Hikayedeki sersem adam ve emin arkada§I ii<; hakikati, k1yaslama-
y1 temsil eder. 

Birincisi: Nefs-i emmarem14 ile kalbim arasmdadir. 
ikincisi: Yolunu §a§IrmI§ dinsiz felsefenin takipr;ileriyle Kur'an-1 

Haklm'in talebeleri arasmdadir. 
islam ilmmetiyle kilfur milleti arasmdadir. 

Nefs-i emmarenin, o felsefecilerin ve kilfur milletinin en milt-
hi§ sapkmhg1, Cenab-1 Hakk'1 tarnmamakhr. Hikayede nasil ki emin 
adam, "Bir harf katipsiz olmaz, bir koy muhtarsIZ olamaz." demi§ti. 

Biz de §6yle deriz: Nasil ki bir kitabm, bilhassa her kelimesinin ir;in-
de kilr;ilk kalemle yazilmI§ birer eser ve her harfinde muntazam birer 
kaside bulunan bir kitabm katipsiz olmas1 dil§ilnillemez. Aynen oyle 
de, §U kainatm bir Nakka§mm, bir Yarahc1smm olmamas1 tamamen 
akil d1§1dir, imkansIZdir. 

Zira bu kainat oyle bir kitaphr ki, her sayfas1 pek r;ok kitab1 ir;erir. 
Hatta her kelimesinin ir;inde bir kitap, her harfinin ir;inde bir kaside 
vardir. Yeryilzil, ir;inde say1s1z kitap bulunan bir sayfadir. Bir agar;, 
pek r;ok sayfas1 olan bir kelimedir. Bir meyve bir harf, bir r;ekirdek bir 
noktadir. 0 noktada koca agacm program1, fihristi bulunur. i§te boyle 
bir kitap ancak celal ve cemal vas1flarma, sonsuz kudrete ve hikmete 
sahip yilce bir Zat'm kudret kaleminden r;1km1§ olabilir. Demek, bil-
tiln alemin §ahitligiyle, her §ey O'na imam gerektirir. Yeter ki insan 
dalaletten sarho§ olmasm ... 

Nas1l ki bir bina ustas1z olamaz. Hele harika sanatlarla, hayret veri-
ci naki§larla, garip silslerle donatilm1§, hatta her bir ta§ma bir saray ka-
dar sanat i§lenmi§ bir binanm ustas1z olmasm1 hir;bir ak1l kabul etmez. 

13 Mukaddime: Giri§. 
14 Nefs-i emmare: insam daima k6tiih1ge sevk eden nefis. 
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O bina, gayet mahir bir sanatkarm varhgmt gerektirir. Hem i<:;inde her 
saat sinema perdeleri gibi, hakiki manzaralar haztrlanan o bina, tam 
bir intizamla bir elbise gibi degi§tirilir. Hatta her bir hakiki perde i<:;in-
de, ki.i<:;i.ik ki.i<:;i.ik, <:;e§itli menziller var edilir. 

0 bina gibi §U kainat da sonsuz hikmet, ilim ve kudret sahibi bir 
Yarattcmm varltgm1 gerektirir. <;unki.i §U muhte§em kainat oyle bir sa-
raydtr ki, ay ve gi.ine§ onun lambalan, y1ld1zlar mumlandtr. Zaman, 
Sani-i Zi.ilcelal'in ona her sene bir ba§ka alemi taktp gosterdigi bir ip, 
bir §erittir. 0 Zat, §U alemlerin i<:;indeki suretleri her gun muntazam bir 
§ekilde yeniler, hikmetle degi§tirir. Bir nimet sofrast yapttgt yeryi.izi.ini.i 
her bahar mevsiminde, il<:; yi.iz bin <:;e§it sanatlt eseriyle si.isler. Had ve 
hesaba gelmez turli.i ihsanlanyla doldurur. Bunu oyle bir tarzda yapar 
ki, o eserler tamamen birbirine kan§ffit§ oldugu halde, nihayet dere-
cede farkltltklanyla birbirinden aynltr. Bunlar gibi ba§ka ornekleri de 
di.i§iln ... Boyle bir saraym Sani'inden nastl gafil olunabilir? 

Nasti ki, bulutsuz bir gi.inde denizin yi.izi.indeki bi.iti.in kabarctklarda, 
karadaki bi.iti.in parlak §eylerde ve bi.iti.in kar tanelerinde gi.ine§in te-
cellisi, yans1mas1 gori.ildi.igi.i halde onu inkar etmek tuhaf bir divanelik 
ve hezeyan olur. <;unki.i o vakit, bir tek gi.ine§i inkar ederken damlalar, 
kabarc1klar, kar taneleri saytsmca hakiki gi.ine§<:;ikleri kabul etmek laztm 
gelir. Her zerrecigin i<:;ine ancak bir zerre stgabildigi halde, onda koca 
bir gi.ine§in hususiyetlerinin var olduguna inanmak gerekir. Aynen oy-
le de, adeta bir strayla, her zaman hikmetle degi§en ve bir di.izen i<:;inde 
tazelenen §U muntazam kainatt gori.ip de Haltk-1 Zulcelal'i kusursuz 
s1fatlanyla tasdik etmemek, bundan daha berbat bir dalalettir, divane-
liktir, bir deli sa<:;mas1d1r. <;unki.i aksi takdirde, her §eyde, hatta her bir 
zerrede mutlak bir ilahltk oldugunu kabul etmek laz1mdtr. 

Mesela, her bir hava zerresi, her <:;i<:;ege, meyveye, yapraga girip 
i§leyebilir. Eger Cenab-1 Hakk'm memuru olmazsa o zerrenin, i<:;ine 
gird@ her §eyin nas1l meydana geldigini, suretini ve mahiyetini bilme-
si gerekir ki onlarda i§ini gorebilsin. Yani o zerre her §eyi ku§atan bir 
ilim ve kudrete sahip olmaltd1r. 

Ya da mesela, topragm her bir zerresinin birbirinden farkl1 bi.iti.in 
tohum ve <:;ekirdeklere yuva olmas1, onlann bi.iyi.imesini saglamas1 
mi.imki.indi.ir. Eger toprak Cenab-1 Hakk'm memuru olmazsa, otlar ve 
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agac;lar say1smca, onlarm boy atmasm1 saglayacak manevl donamma 
ve makinelere sahip bulunmas1 gerekir. Veyahut onlarm nas1l meyda-
na geldigini bilmesi, hepsine giydirilen suretleri tammas1, o agac;lara 
ve otlara bu suretleri dikebilecek bir sanat ve kudret vermesi laz1m ge-
lir. Daha ba§ka varhklan da dii§lin; anlayacaksm ki, her §eyde ac;1kc;a, 
Cenab-1 Hakk'm birliginin c;ok delili var. 

Evet, bir §eyden her §eyi yapmak ve her §eyi bir tek §ey yapmak 
ancak her §eyin Halzk'zna has bir i§tir. 8 yuce 
fermanzna dikkat et. Demek, Vahid ve Ehad Yarat1c1 kabul edilmezse 
varlzklar sayzsznca i/ahz kabul etmek gerekir. 

ikinci i§aret 

Hikayede padi§ahm yaver-i ekreminden, en buyuk memurun-
dan bahsedilmi§ ve §6yle denilmi§ti: Kor olmayan herkes, ni§anlan-
m gorunce o zatm, padi§ahm emriyle hareket ettigini ve onun has 
hizmetkan oldugunu anlar. i§te o yaver-i ekrem, Res0.1-u Ekrem'dir 
( aleyhissa/6.W vessel am). 

Evet, l§lk nasil gune§i gerektiriyorsa, bu §ekilde donatilm1§ kainatm 
oyle mukaddes Sani'inin de boyle bir Res0.1-u Ekrem'i bulunma-
hd1r. <;unku nas1l gune§in varhg1 l§lk vermeksizin mumkun degilse, 
ulO.hiyetin de peygamberler gondermeyip kendini gostermemesi 
mumkun degildir. 

• Hem kusursuz bir guzelligin, tarif ve i§aret edici bir vas1ta ile ken-
dini gostermek istememesi hie; mumkun mudur? 

• Gayet guzel, benzersiz bir sanatm, bir ilan edici vas1tas1yla butun 
dikkatleri uzerine c;ekip sergilenmek istememesi mumkun mudur? 

• Cenab-1 Hakk'm her §eyi ic;ine alan rubO.biyet saltanatmm, ku-
c;uk varhklardan olu§an say1s1z tabakada, birligini ve her §ey kendisine 
muhtac; oldugu halde hic;bir §eye muhtac; bulunmad1gm1, iki yonlu bir 
elc;i vas1tas1yla ilan etmek istememesi mumkun mudur? Evet, o zat 
(aleyhissa/6.W vesselam) iki yonludur: Engin kullugu yonuyle yaratilm1§la-
rm ilahi dergahta elc;isi oldugu gibi, Allah' a yakmhg1 ve peygamberligi 
noktasmdan da o dergahm teblig memurudur. 

15 "Hic;bir §ey yoktur ki Allah'1 hamd ile tesbih (tenzih) ediyor olmasm." (isra suresi, 
17/44) 
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• Hem hi<:; mumkun mudur ki, sonsuz guzellige sahip bir Zat, gu-
zelliginin inceliklerini, latifelerini birtak1m aynalarda gormek ve gos-
termek istemesin! Yani o Zat, isimlerinin gilzelliklerini sevgili bir resul 
vas1tas1yla gosterir. 0 resul hem O'nun sevgilisidir, kulluguyla kendini 
o Zat'a sevdirir, O'nun gilzelliklerine ayna olur; hem de el<:;isidir, O'nu 
mahlukatma sevdirir. 

• Hi<:; mumkun mudur ki, benzeri olmayan mucizelerle, hayret ve-
rici ve k1ymetli §eylerle dolu hazinelerin sahibi o Zat, ehil bir soz ustas1 
ve milkemmel bir tarif edici vas1tas1yla gizli, kusursuz vas1flanm herke-
sin nazanna sunmay1 dilemesin! 

• Hi<:; mumkun mudur ki, bu kainah, butun isimlerinin kemalini bil-
diren e§siz varhklarla donatarak seyir i<:;in, hayret verici ve ince sanat-
larla suslenmi§ bir saraya benzetsin de ona bir rehber tayin etmesin!16 

• Hi<:; mumkun mudur ki, §U kainatm sahibi, onun yarahh§mdaki 
ve y1k1hp yeniden kurulacak olmasmdaki gayenin ne oldugunu, anla-
§Ilmas1 zor smm1 ve mevcudatla alakah "Nereden? Nereye? Necisin?" 
gibi il<:; zor sorunun cevabm1 bir el<:;i vas1tas1yla haber vermesin! 

• Hi<:; milmkiln mudur ki, §UUr sahiplerine kendini bu gilzel, sa-
nath varhklarla tamtan ve k1ymetli nimetlerle sevdiren Sani-i Zulcelal, 
buna kar§ihk nzasmm ve onlardan isteklerinin ne oldugunu bir el<:;iyle 
bildirmesin! 

• Hi<:; mumkun mudur ki, insam §UUruyla pek <:;ok §eye muptela, 
kabiliyetleriyle engin bir kulluga haz1r surette yarahp da onun yuzu-
nu bir rehber vas1tas1yla kesretten vahdete, yani insam Yarahc1smdan 
uzakla§hran say1s1z varhklann bulundugu alemden O'nun birligine <:;e-
virmek istemesin! 

Daha bunlar gibi pek <:;ok peygamberlik vazifesi var ki, hepsi 
uluhiyetin peygambersiz olamayacagma kesin birer delildir. 

Acaba alemde §U vas1flara ve vazifelere Hazreti Muhammed' den 
(aleyhissaldti.i vesse/am) daha ehil ve butiln bu s1fatlan kendinde topla-
yan bir insan ortaya <:;1km1§ m1d1r? Zaman, peygamberlik rutbesine ve 
teblig vazifesine ondan daha lay1k, daha uygun bir kimseyi gostermi§ 

16 Peygamber Efendimiz (sallallahu a/eyhi ve sellem), bir rehber olarak gonderildigini 
buyurmaktad1r: ibn Mace, mukaddime 17; Darimi, mukaddime 32; et-Tayalisi, 
el-Milsned s. 298; ibni.i'l-Mi.ibarek, ez-Zilhd s. 488. 
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midir? Hayir, asla ve kat'a! .. 0, biltiln resullerin efendisidir. Bullin 
peygamberlerin imam1, bilrun asfiyanm reisidir, 17 Cenab-1 Hakk'a en 
yakm zattir, yaratilml§larm en mi.ikemmeli, rehberlerin sultamdir. 

Evet, hakikatleri ara§hnp delilleriyle bilen zatlarm ittifakla haber 
verdigi, aym yanlmas1 ve parmaklanndan su akmas1 gibi bine varan 
mucizesindeki had ve hesaba gelmez peygamberlik delillerinden ba§-
ka, kirk yoni.iyle bi.iyi.ik bir mucize ve bir hakikat denizi olan Kur'an-1 
Azimi.i§§an, onun peygamberligini gi.ine§ gibi gostermeye yeter. Ba§ka 
risalelerde, bilhassa Yirmi Be§inci Soz'de Kur'an'm kirka yakm muci-
zelik yoni.inden bahsettigimiz ic;in burada klsa kesiyoruz. 

Sakm, ";iu kilc;i.ici.ik insanm ne onemi var ki, bu koca di.inya onun, 
amellerinin hesabm1 vermesi ic;in kapansm ve ba§ka bir alem kurul-
sun?" diye di.i§ilnme. <.;i.inki.i §U ki.ic;i.ici.ik insan, yaratil1§1mn ku§ahc1hg1 
itiban ile bi.irun varhklar ic;inde bir ustaba§l, ilahi saltanatm bir ilanc1s1 
ve ki.illi bir kulluga mazhar oldugundan bi.iyi.ik klymete sahiptir. 

"insan klsac1k bir 6mi.irde nasil ebedi azaba mi.istahak olur?" diye 
de di.i§i.inme. Zira ki.ifi.ir, Samed Yarahcmm muhte§em sanatm1 an-
latan bir mektup derecesindeki ve klymetindeki §U kainah manas1z, 
gayesiz bir seviyeye di.i§i.iri.ir. Ki.ifi.ir, kainah hor gorme oldugu gibi, her 
§eyde cilveleri, nak1§lan gorilnen, Cenab-1 Hakk'm bi.itiln mukaddes 
isimlerini inkar, ret ve O'nun adaletini, dogrulugunu gosteren smirs!Z 
delilleri yalanlama manasma geldiginden sonsuz bir cinayettir. Sonsuz 
cinayet ise sonsuz azab1 gerektirir. 

Dordiincii i§aret 

Nasil ki hikayede gec;en on iki "suret'' ile §Unu gormi.i§llik: Boyle 
gec;ici misafirhane gibi bir memleketi bulunan padi§ahm, ha§metine 
ve bilyi.ik saltanatma yak1§Ir ba§ka, sabit, daimi bir memleketinin bu-
lunmamas1 hic;bir §ekilde mi.imki.in degildir. 

Bu fani alemin baki Yarahc1smm buray1 var edip ebedi bir alemi 
yaratmamas1 da aym §ekilde mi.imki.in degildir. 

Evet, §U benzersiz fakat gec;ici kainatm ebedi Sani'inin buray1 

17 Asfiya: Safiyet, takva ve kemal sahibi, peygamber varisi zatlar. 
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vlicuda getirip de ba§ka, daiml' bir kainah yaratmamas1 hie;; milmkiln 
miidiir? 

Bir sergi, imtihan meydam ve tarla hilkmilndeki bu dilnyanm 
Hakim, Kadir ve Rahim Fatir' mm buray1 yarahp onun biltiln gayeleri-
ne mazhar olacak ahiret yurdunu yaratmamas1 imkans12dir! 

i§te bu hakikate on iki "kap1"dan girilir. 0 kapilar on iki "hakikat" 
ile ac;;1hr. En k1sa ve basit olandan ba§layahm: 

BiRiNCi HAKiKAT 
Rububiyet ve saltanat kaprsrdrr. 

Rab isminin cilvesidir. 
Hie;; milmkiln mildilr ki, tecellisi olan fiillerle rububiyet, saltanahy-

la da uluhiyet, kusursuzlugunu g6stermek ic;;in boyle bir kainah gayet 
yilce gayeler ve yilksek maksatlarla yaratsm da o gayelere iman ve 
kullukla veren milminleri milkafatlandirmasm; inkar ve hor 
g6rmekle kar§1hk veren dalalet ehlini cezalandirmasm! 

iKiNCi HAKiKAT 
Kerem ve rahmet kaprsrdrr. 

Kerim ve Rahim isimlerinin cilvesidir. 
Hie;; milmkiln mildilr ki, g6sterdigi eserlerle sonsuz c6mertlik, rah-

met, izzet ve gayret sahibi olan §U alemin Rabbi, c6mertligine ve rah-
metine lay1k milkafatlar, izzetine ve gayretine yakJ§Jr cezalar vermesin! 

Evet, §U dilnyanm haline bakmca, en aciz ve zay1ftan18 HA$iYE en kuv-
vetliye kadar her canhya ihtiyac1 olan rJZkm verildigi g6rillilyor. En 
zay1f ve en aciz canhya en iyi nz1k veriliyor. Her dertliye ummad1g1 
yerden derman yeti§tiriliyor. Oyle yilce bir c6mertlikle ziyafetler, ik-
ramlar oluyor ki, her §eyde sonsuz bir kerem sahibinin elinin i§ledigini 
ac;;1kc;;a g6steriyor. 

18 HA$iYE Helal nzkm iktidar ile elde edilmedigine, aczden dolay1 verildigine kesin bir de-
lil, gii«Siiz yavrulann nziklanm kolayca kazanmas1 ve kuwetli canavarlarm yiyecek 
s1kmhs1 c;ekmesi; zekasIZ bahklarm semizligi ve zeki, kurnaz olan tilki ve maymun 
gibi hayvanlarm nz1k derdiyle viicutc;a zay1f dii§mesidir. Demek ki nz1k, kuwet ve 
irade ile ters oranhhdir. Kuwetine ve iradesine giivenen, o derece gec;im derdine 
dii§er. 
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Mesela o Zat, bahar mevsiminde butun agac;;lan cennet hurileri gibi 
adeta parlak ipekli elbiselerle giydirip, c;;ic;;ek ve meyvelerle susleyip 
bize hizmetkar yapar. Onlarm nazik hirer eli olan dallanyla c;;e§it c;;e§it, 
en tath, benzersiz yemi§leri bize ikram eder. Zehirli bir sinegin eliyle 
§ifah, tath bah yedirir. En guzel ve yumu§ak elbiseyi bize elsiz bir bocek 
vas1tas1yla giydirir. Buyuk bir rahmet hazinesini kuc;;uk bir c;;ekirdekte 
bizim ic;;in saklar. Butun bunlarm nasil giizel bir comertlik, ne kadar 
tath bir rahmet eseri oldugu ac;;1kc;;a goriilur. 

insandan ve baz1 canavarlardan ba§ka -giine§, ay ve yerkureden 
en kuc;;uk varhklara kadar- her §eyin vazifesini tam bir dikkatle yap-
mas1, hic;;birinin haddini zerrece a§mamas1 ve muazzam bir heybet al-
tmda umumi bir itaatin bulunmas1, hepsinin buyuk bir Celal ve izzet 
Sahibi'nin emriyle hareket ettigini gosteriyor. 

ister bitki veya hayvan isterse insan olsun, butun varhklarm aciz ve 
zay1f yavrulanm §efkatle,19 HA$iYE silt gibi ho§ bir g1da ile beslemesinde 
ne kadar geni§ bir rahmetin cilvesinin i§ledigi ac;;1kc;;a anla§1hr. 

Madem bu alemde tasarruf eden Zat'm boyle sonsuz comertligi, 
rahmeti, celal ve izzeti vardir. Elbette sonsuz celal ve izzet, edepsizlere 
hadlerinin bildirilmesini ister. Sonsuz comertlik, sonsuz ikram1 gerekti-
rir. Sonsuz rahmet ise kendine lay1k ihsanda bulunmak ister. 

Halbuki bu fani dunyada ve k1sa omurde, denizden bir damla gibi, 
§U icraatm milyonlarca k1smmdan ancak biri gerc;;ekle§iyor, gorunuyor. 

Demek ki, o comertlige, o rahmete yak1§an bir saadet yurdu ola-
cakhr. Y oksa gunduzu I§1g1yla dolduran giine§in varhgm1 inkar eder 
gibi, bu goriinen rahmetin varhgm1 inkar etmek gerekir. 

<;unku mutlak yokluk, §efkati belaya, sevgiyi yak1c1 bir ate§e, nime-
ti §iddetli bir cezaya, akh ugursuz bir alete ve lezzeti eleme c;;evirir. 0 
zaman da rahmet hakikatinin ortadan kalkmas1 gerekir. 

Hem o celal ve izzete uygun bir ceza yeri olacakhr. <;unku c;;ogu 

19 HA$iYE Evet, mesela ac; bir aslanm zay1f yavrusunu kendi nefsine tercih ederek, buldugu 
eti yemeyip yavrusuna b1rakmas1, korkak tavugun yavrusunu korumak ic;in kopege, 
aslana saldirmas1 ve incir agacmm c;amur yiyerek yavrusu olan meyvelerine hfilis silt 
vermesi, sonsuz Rahim, Kerim, §efkat sahibi bir Zat'm emriyle hareket ettiklerini kor 
olmayana ac;1kc;a gosteriyor. Bitki ve hayvan gibi §Uursuz varhklann gayet §Uurlu ve 
hikmetli i§ler gormesi, onlan idare eden sonsuz ilim ve hikmet sahibi bir Zat'm varhg1-
na, zorunlu olarak, i§arettir. Onlar, o 2at'm ad1yla hareket ediyorlar. 
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kez, zalim izzetiyle, mazlum zilletiyle kahyor, bu dtinyadan oyle goc;:tip 
gidiyorlar. Demek, hesap buyuk bir mahkemeye bzrak1/1yor, erteleni-
yor; yoksa gorulmeyecek degi/. 

0 Zat bazen dtinyada da ceza verir. Gec;:mi§ c;:aglarda asi ve inatc;:1 
kavimlerin helak olmas1 gosteriyor ki, insan ba§1bo§ degildir, her vakit 
bir celal ve gayret tokadma maruz kalabilir. 

Evet, btittin varhklar ic;:inde mtihim bir vazifesi ve kabiliyeti bulunan 
insana Rabbi bu kadar kusursuz, sanath nimetleriyle kendini tambr da, 
kar§1hgmda insan iman ile O'nu tammazsa; o Zat rahmetinin bunca 
stislti meyveleriyle kendini sevdirir de, kar§ihgmda insan ibadetle ken-
dini O'na sevdirmezse; Rabbi ttirlti nimetleriyle sevgisini ve rahmetini 
gosterir, kar§ihgmda insan §tiktir ve hamd ile O'na htirmet etmezse 
hie;: mtimktin mtidtir ki cezas1z kalsm, ba§1bo§ b1rakilsm! izzet ve gayret 
sahibi Zat-1 Ztilcelal ona ceza c;:ekecegi bir zindan haz1rlamasm! 

Hem hie;: mtimktin mtidtir ki, o Rahman ve Rahim Zat; kendini tamt-
masma kar§ihk iman ile O'nu tarnyan, kendini sevdirmesine kar§1hk iba-
detle O'nu seven, sevdiren ve rahmetine §tiktirle, htirmetle kar§1hk ve-
ren mtiminlere bir mtikafat yurdu hazirlamasm, ebedi saadet vermesin! 

0<;0NCU HAKiKA T 
Hikmet ve adalet kapis1d1r. 

Hakim ve Adil isimlerinin cilvesidir. 
Hie;: mtimktin mtidtir ki, 20 HAsivE zerrelerden gtine§lere kadar i§leyen 

hikmet, intizam, adalet ve dengeyle rububiyetinin saltanabm gosteren 
Zat-1 Ztilcelal, himayesine s1gman, iman ve kullukla o hikmete, adalete 
uygun hareket eden mtiminlere ikramda bulunmasm; ktiftir ve azgm-
hkla isyan eden edepsizlere hadlerini bildirmesin! 

20 HAsiYE Bu risalede "hi<; mi.imki.in mi.idi.ir ki" ifadesi <;ok<;a tekrar ediliyor, <;i.inki.i mi.ihim 
bir s1rn ifade eder. ki: Kufilr ve inkarm <;ogu, iman esaslanrn akla uzak gbrmek-
ten ileri gelir. inkarcilar, ha§ri akildan uzak ve imkans1z gori.ir. i§te Hw1ir Risalesi'nde, 
asil ak1ldan uzakl1gm, imkans1zhgm, manhks1zhgm, hatta mutlak imkans1zhk derece-
sinde zorlugun ki.ifi.ir ve inkar yolunda oldugu a<;1k bir §ekilde gbsterilmi§tir. Hakiki 
imkan ve akla uygunluk, hatta vi.icub (zorunluluk) derecesinde kolayhk, iman yolun-
da ve islamiyet caddesindedir. Kisacas1, yolunu §a§IrffiI§ felsefeciler imam akildan 
uzak gbrmekle inkara gider. Onuncu Soz, akildan uzakhgm ve manhks1zhgm hangi 
tarafta oldugunu "hi<; mi.imki.in mi.idi.ir ki" tabiriyle gosteriyor. inkarc1lann agzma bir 
§amar vuruyor. 
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Halbuki bu gec:;ici dunyada o hikmete ve adalete lay1k i§lerin binde 
biri bile yerine getirilmiyor, hesap erteleniyor. Dalalet yolundakilerin 
c:;ogu cezasm1 c:;ekmeden, hidayet yolundakilerin c:;ogu da mukafat gor-
meden bu dunyadan goc:;up gidiyor. 

Demek, buyuk bir mahkemeye, daimf bir saadet yurduna bira-
k1lzyor. 

Ac:;1ktir ki, §U alemde tasarruf eden Zat, sonsuz bir hikmetle i§ g6-
ruyor. Buna deli! mi istersin? Her §eyde bir fayda gozetilmesi bunun 
delilidir. insanm butun uzuvlannda, kemiklerinde, damarlannda, 
hatta butun hucrelerinde fayda ve hikmetler gozetildigini gormuyor 
musun? Hatta baz1 uzuvlara bir agacm meyveleri kadar hikmet ve 
fayda konulmas1, her §eyin yarahh§tnda son derece intizam bulun-
mas1, bu i§lerin sonsuz hikmet sahibi bir el tarafmdan goruldugunun 
delilidir. 

Evet, guzel bir c:;ic:;egin hassas programmm kuc:;ucuk bir tohuma yer-
le§tirilmesi, buyuk bir agacm fihristinin kuc:;ucuk bir c:;ekirdekte manevi 
kader kalemiyle yaz1lmas1, onlarda sonsuz hikmete sahip bir kalemin 
i§ledigini gosterir. 

Her §eyin yaratih§mda benzersiz bir sanat bulunmas1, onlann son 
derece hikmetle i§ goren bir Sani'in naki§lan olduguna i§aret eder. 0 
Zat'm, §U kuc:;ucuk insan bedenine butun kainatm programm1, butun 
rahmet hazinelerinin anahtarlanm, butun isimlerinin aynalanm yerle§-
tirmesi, son derece guzel bir sanat ic:;indeki hikmeti gosterir. 

Acaba o Zat'm rububiyetinde hakim olan hikmetin; o rububiyetin 
kanatlan altma s1gmanlarm ve ona iman ile itaat edenlerin lutuf gor-
mesini istememesi ve onlara ebedi ihsanlarda bulunmamas1 hie:; mum-
kun mudur? 

Kainatta i§lerin adalet ve denge ile goruldugune deli! mi istiyorsun? 
Her §eyin hassas mizanlarla, hususi olc:;ulerle var edilmesi, yerli yerine 
konulmas1, her §eye bu §ekilde suret giydirilmesi, bu i§lerin sonsuz bir 
adalet ve denge ile goruldugunu gosterir. 

Her hak sahibine kabiliyeti olc:;usunde hakkmm verilmesi, yani vu-
cudunun butun ihtiyac:;lannm kar§Ilanmas1, ya§amas1 ic:;in gerekenlerin 
en uygun §ekilde yerine getirilmesi, sonsuz adalet sahibi bir elin varh-
gma i§aret eder. 
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Kabiliyet, fitri ihtiya<;; ve <;;aresizlik lisanlanyla istenen her §eye dai-
ma cevap verilmesi, smtrstz bir adaleti ve hikmeti gosterir. 

Acaba en kuc;uk bir canlmm en kuc;uk ihtiyacma yeti§en boyle bir 
adaletin ve hikmetin, insan gibi en buyuk canlmm beka gibi en buyuk 
ihtiyacm1 ihmal etmesi hi<;; mumkun mudur? Onun en buyuk talebini 
ve arzusunu cevapstz b1rakmas1, rububiyetin ha§metini ve kullannm 
hukukunu gozetmemesi mumkun mudur? Halbuki §U fani dunyada 
k1sa bir hayat gec;iren insan, oyle bir adaletin hakikatine mazhar ola-
maz ve olam1yor. 

Demek, bayilk bir mahkemeye b1rak1/1yor. 
Zira hakiki adalet, §U kuc;ucuk insanm, kuc;uklugu olc;usunde degil, 

vazifesinin ve i§ledigi cinayetin buyuklugu, mahiyetinin onemi olc;u-
sunde mukafat ve ceza gormesini gerektirir. Madem ebediyet i<;;in ya-
rattlan insan §U fani, gec;ici dunyada oyle bir adalete ve hikmete maz-
har olmaktan c;ok uzakttr. Elbette Adil olan o Celll-i Zulcemal, Hakim 
olan o Cemll-i Zulcelal Zat'm ebedi bir cehennemi ve cenneti vardtr. 

DORDUNCO HAKiKAT 
Comertlik ve giizellik kaprsrdrr. 

Cevacl21 ve Cemil isimlerinin cilvesidir. 
Hie; mumkun mudur ki, sonsuz bir comertlik, tukenmez servet, bit-

mez hazineler, benzersiz, olumsuz bir gilzellik ve kusursuz, baki bir 
kemal; bir saadet yurdu ve ziyafet makammda ebediyen kalacak muh-
tac; §ilkredenleri, kendisine arzu ve hayranhk duyan, ayna olan seyir-
cileri istemesin? 

Evet, dunyay1 bu kadar nakt§h, sanath nimetlerle suslemek, ay ile 
gune§i ona lamba k1lmak, yeryuzunu bir nimet sofrast haline getirerek 
en gilzel yiyeceklerle doldurmak, meyveli agac;lan birer kap yaptp her 
mevsimde birc;ok defa yenilemek smtrstz bir comertligi gosterir. 

Boyle sonsuz bir comertlik, oyle tukenmez hazineler ve engin bir 
rahmet, ic;inde arzu edilen her §eyin bulundugu daimi bir ziyafet sof-
rast ve saadet yurdu ister. 

Hem kesinlikle ister ki, o ziyafetten lezzet alanlar orada ebediyen 
kalsm, yokluk ve aynhkla elem c;ekmesinler. Zira elemin bitmesi lezzet 

21 Cevad: <;ok ihsan eden, comert. 
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oldugu gibi, lezzetin sona ermesi de elemdir. Halbuki oyle bir comert-
lik, elem c,;ektirmek istemez. Demek, baki bir cennet ve ic,;inde ebedi-
yen kalacak muhtac,; misafirler ister. 

<;;unku sonsuz bir comertlik, sm1rs12ca ihsan etmeyi, nimet vermeyi 
diler. Sm1rs12 ihsan, sonsuz minnettarhk ve nimetler ister. Bu ise ih-
sana mazhar olan §ahsm varhgmm devamm1 ister, ta ki nimetlerden 
devamh istifade ederek o daimi nimetlere kar§t §likrunu ve minnettar-
hgm1 gostersin. Yoksa k1sa suren, yokluk ile ac1la§an az bir lezzet, oyle 
bir comertlige yakt§maz. 

alemin her tarafmdaki, ilahi sanatm gortildugu sergilere bak. 
Bullin bitki ve hayvanlardaki Rab bani muhurlere dikkat et, 22 HN>iYE 

rubO.biyetin gtizelliklerini ilan eden peygamberlere ve evliyaya kulak 
ver. Nasil hep beraber Sani-i Zulcelal'in kusursuz icraatm1,23 harika 
sanatlarma i§aret ederek gosteriyor, bildiriyor ve bakt§lan O'na c,;evi-
riyorlar! 

Demek, bu alemin Sani'inin pek muhim, hayret verici, gizli ve ku-
sursuz vas1flan vard1r. Bu harika sanatlarla onlan gostermek ister. <;;un-
ku gizli, kusursuz kemal, kendisini takdir edenlerin, begenip ma§allah 
diyerek seyredenlerin kar§tsmda sergilenmek ister. Daimi kemal, da-
ima gorunmek ister; kendisini takdir edip begenenlerin devamh var 
olmasm1 diler. Zira fani bir takdir edicinin nazannda, kemalah vas1fla-
rmm k1ymeti dti§er.24 HN?iYE 

Hem kainatm yuzune yayilmt§ §U gayet glizel, sanatl1, parlak ve 
suslu varhklar, l§tgm gune§i gostermesi gibi, benzersiz, manevi bir 
22 HN>iYE Evet, kemik gibi kuru bir agacm ucundaki tel gibi incecik bir dalda bulunan 

gayet naki§h, siislii bir <;;ic;;ek ve gayet sanath, benzersiz bir meyve, elbette gayet 
sanatkar, mucize ve hikmet sahibi bir Yaraticmm sanatmm giizelligini §uur sahiple-
rine ilan eder. i§te bitkilere hayvanlan da kiyasla ... 

23 Bkz. "Yedi kat gogii birbiriyle tam uyum i<;;inde yaratan O'dur. Rahman'm yarat-
masmda hic;bir nizamsizhk goremezsin. <;evir de bak goziinii, gorebilir misin bir 
kusur? Sonra tekrar tekrar goziinii c;;evir de bak, goziin bulamad1gmdan bir kusur, 
eli bo§ ve bitkin geri doner." (Miilk suresi, 67/3-4) 

24 HA$iYE Evet, darb1mesellerde gec;tigi gibi: Bir diinya giizeli, bir zaman kendisine a§lk 
olan basit bir adam1 huzurundan kovmu§. Adam teselli bulmak i<;;in onun hakkm-
da, "Ne kadar c;;irkindi!" demi§. 0 giizelin giizelligini inkar etmi§. Yine bir vakit bir 
ay1, gayet tath bir iiziim asmasmm altina girmi§. Oziimleri yemek istemi§ ama eli 
yeti§memi§. Asmaya da c;;1kamaymca teselli bulmak ic;;in kendi diliyle, "Bu iiziim 
ek§idir." diyerek giimleyip gitmi§. 
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cemalin inceliklerini bildirir, e§siz ve sakh bir giizelligin latifelerini ha-
ber verirler. 25 Kusurdan, noksandan armm1§ o giizellik, o mukad-
des cemalin cilvesiyle, Cenab-1 Hakk'm her bir isminde c,;ok gizli defi-
neler bulunduguna i§aret eder. 

i§te bu kadar e§siz, yuce, gizli bir giizellik; inceliklerini ve derecesini 
k1yaslayacag1 §eyleri, §UUr sahibi ve kendisine arzu duyan bir aynada 
seyretmek ister. Sevgili cemaline ba§kalannm nazanyla bakmak ic,;in 
gorlinmeyi de arzu eder. Yani kendi giizelligine iki §ekilde bakmak 
ister: Ba§ka ba§ka renkteki aynalarda bizzat seyrederek ve kendisine 
i§tiyak duyan seyircilerin, hayran takdir edicilerin gozuyle ... Demek 
ki, guzellik ve cemal, gormek ve gorlinmek ister. Gormek ve gorlin-
mek ise arzulu seyircilerin ve hayran takdir edicilerin varhgm1 gerekti-
rir. Guzellik, ebedi oldugundan, kendisine arzu duyanlarm varhgmm 
devamm1 ister. <;unkti daimi bir glizellik, gec,;ici bir a§Iga razI oJariaz. 

Zira donmemek lizere yokluga mahkum olan bir seyircinin sev-
gisi, yokluk dli§lincesiyle dli§manhga cloner. Hayreti, hafife almaya; 
hurmeti, hor gormeye meyleder. <;unku bencil insan, bilmedigi §eye 
dti§man oldugu gibi, elinin yeti§medigine de kar§Idir. Sonsuz bir sev-
giye, hadsiz bir §evk ve takdire lay1k olan bir guzellige, usru kapah bir 
dti§manhk, kin ve inkar ile kar§Ihk verir. i§te kafirin, Allah'm dli§mam 
olmasmm s1rn buradan anla§ihyor. 

Madem o sonsuz comertlik, o benzersiz giizellik ve o kusursuz va-
s1flar; §likredenlerin, onlara arzu duyanlarm ve takdir edicilerin ebedi 
olmasm1 gerektirir. Halbuki §U dunya misafirhanesinde herkesin biraz 
durup sonra hemen kayboldugunu goruyoruz. insan, o comertligin 
ihsamm ancak bir parc,;a tadar. i§tah1 ac,;1hr fakat yiyemeden gider. 0 
gtizelligin ve kemalin de az bir I§Igma, belki zay1f bir golgesine ancak 
bir an bak1p doymadan dunyadan aynhr. 

Demek, daimf bir seyir yerine gidiliyor. 
Krsacasr: $u alem her §eyiyle Sani-i Ziilcelal'in varlzgmm kesin 

delili oldugu gibi, o Yiice Sani'in szfatlan ve kutsf isimleri de ahirete 
i§aret eder, onu gosterir ve gerektirir. 

25 HAfiiYE Ayna gibi varhklar birbiri ardmca yok olup gittikten sonra arkalarmdan gelen-
lerin ustiinde ve yuzlerinde aym gtizelligin cilvesinin bulunmas1, o giizelligin onlara 
ait olmad1gm1, onlarm munezzeh ve mukaddes bir cemale i§aret ettiklerini gosterir. 
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HAKiKA T 
Hazreti Muhammed'in (a/eyhissa/ata vesselam) 

kullugu ve kap1s1dir. 
Mucib26 ve Rahim isimlerinin cilvesidir. 

En kuc;:uk canlmm en basit ihtiyac1m g6rup tam bir §efkatle, um-
mad1g1 yerden ona el uzatan ve en gizli bir mahhlkunun en gizli sesini 
i§itip ona yard1m eden, ha! diliyle ve s6zle istenen her §eye cevap 
veren sonsuz §efkat ve merhamet sahibi bir Rab; hi<; mumkun mudur 
ki, en buyuk en sevgili mahhlkunun en buyuk ihtiya-
cm1 g6rup de kar§tlamasm, en yuce duay1 i§itip kabul etmesin! Evet, 
mesela zay1f, yavru hayvanlann nz1k ve terbiyelerinde g6rlilen !Utuf ve 
kolayhk, §U kainatm Malikinin rubO.biyetindeki sonsuz rahmeti g6ste-
riyor. Rububiyetinde bu derece rahmet ve §efkat bulunan bir Zat, hi<; 
mumkun mudur ki, varhklarm en faziletlisinin, en ustununun en guzel 
duasm1 kabul buyurmasm! On Dokuzuncu Soz' de izah edilen §U haki-
kati burada tekrar §6yle s6yleyelim: 

Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkada§! Temsill hikayede, 
"Herkes bir adada toplanm1§. Padi§ahm yaver-i ekremi, en buyuk 
memuru bir nutuk okuyor." demi§tik. 0 hikayenin i§aret ettigi hakikat 
§Udur: Gel! Bu zamandan s1ynltp hayalen Saadet Asn' nave Arap yan-
madasma gidelim. Resul-u Ekrem'i (aleyhissa/ata vesselam) vazife ba§tn-
da, kullugunu yerine getirirken g6rup ziyaret edelim. Bak! 0 zat nas1l 
peygamberligiyle, hidayetiyle ebecli saadetin var edilmesinin ve ona 
ula§manm sebebiyse, kullugu ve duas1yla da o saadete ve cennetin 
yarahlmasma vesiledir. 

26 Mucib: Her duaya cevap veren. 
27 Evet, bin uc; yuz elli sene suren saltanah bugQn de devam eden, o zamandan 

beri uc; yliz elli milyondan fazla insanm yolundan gittigi [bu rakam buglin dort mis-
line 9km1§hr], ummetinin her gun kendisine baghhgm1 yeniledigi, mukemmelligine 
§ahitlik ettigi, tam bir itaatle emirlerine boyun egdigi, yeryuzunun yansm1 ve insan-
hgm be§te birini manevi rengine boyayan, onlann kalblerinin sevgilisi ve ruhlanmn 
terbiye edicisi olan o zat, elbette, §U kainatta tasarruf eden Rabbin en buyuk kuludur. 
Kainattaki pek c;ok varhk o zatm mucizesinin birer meyvesini ta§imak suretiyle 
onun vazifesini ve memuriyetini alki§hyor. Elbette o zat, §U kainatm Hahk'mm en 
sevgili kuludur. insanhgm her §eyiyle arzulad1g1 beka gibi insam en a§ag1 seviyeden 
en yuce mertebeye c;1karan bir dilegi, elbette o en buyuk kul herkes adma, butun 
ihtiyac;lara cevap veren Cenab-1 Hak'tan isteyecektir. 



ONuNcu Soz 97 

i§te bak! 0 zat, dairesi oyle geni§ bir namazda, oyle yuce bir iba-
detle ebedi saadet ic_;in dua ediyor ki, adeta bu yanmada, hatta butun 
yeryuzu onunla birlikte namaz k1lar, niyaz eder. <:;unku onun kullugu, 
ummetinin kullugunu kapsad1g1 gibi, muvafakat (birbirine uygunluk) 
sirr1yla, butun peygamberlerin kulluk hikmetlerini de ic;erir. 

Hem o geni§ dairedeki namaz1 oyle buyuk bir cemaatle k1lar ve 
dua eder ki, adeta Hazreti Adem' den asnm1za kadar gelmi§, hatta kt-
yamete kadar gelecek butun nurani ve kamil insanlar ona uyup dua-
sma "amin" derler. 28 HA$iYE 

Bak! 0 zat herkesin muhtac_; oldugu beka ic_;in dua ediyor. Sadece 
yeryuzundekiler degil, belki gok ehli, hatta butun varhklar duasma or-
tak olup hal diliyle, "Ey Rabbimiz! Evet, onun istediklerini ver, duasm1 
kabul et. Biz de istiyoruz." diyorlar. 

Hem bak, ebedi saadeti oyle huzunle, a§kla, i§tiyakla, oyle tevazu 
ile yalvararak istiyor ki, 29 bu tun kainatt aglattp duasma ortak ediyor. 

Oyle bir gaye ic_;in saadet dileyip dua ediyor ki, insam ve butun 
varhklan a§ag1lann en a§ag1s1 olan mutlak fanilik seviyesine dli§mek-
ten, k1ymetsizlikten, faydas1zhktan, gayesizlikten; en yuksek mertebe 
olan bekaya, k1ymete, yuce vazifeye, Samed Yarattcmm bir mektubu 
derecesine 9kanyor. 

Bak! Oyle yuksek, oyle yakaran bir sesle istiyor ve oyle tat11, oyle 
merhamet dileyen bir niyaz ile yalvanyor ki, adeta sesini butun varhk-
lara, goklere, ar§a i§ittirip onlan kendinden gec_;irerek duasma "Amin 
Allah1m, am in" dedirtiyor. 30 HA$iYE 

28 HA$iYE Evet, saadet asrmdan bugtine kadar timmetin btittin salat ve selamlan ResCtl-u 
Ekrem'in (aleyhissa/atii vesse/am) duasma birer amin ve umumi bir i§tiraktir. Hatta ona 
getirilen her salavat, timmetinin her bir ferdinin her namazda ona salat ti selam 
getirmesi, kametten soma $afiilerin dua etmesi onun ebedi saadet hususundaki 
duasma gayet kuvvetli ve umumi bir "amin"dir. i§te btittin insanhgm hal diliyle, 
btittin kuwetiyle istedigi beki'ty1 ve ebedi saadeti, insanhk adma Zi'tt-1 Ahmediye 
(aleyhissa/atii vesse/am) istiyor ve insanhgm hayirhlan, onun arkasmda amin diyor. 
Acaba §U duanm kabule lay1k olmamas1 hie; mtimktin mtidtir? 

29 Bkz. Tirmizi, deavat 30. 
30 HA$iYE Evet, §U alemi idare eden Zat'm btittin tasarruflarmm §UUrla, ilimle, hikmetle 

gerc;ekle§tigi ac;1kc;a gortildtigti halde, o Zat'm, kullan ic;indeki en sec;kin ferdin ha-
reketlerinden habersiz olmas1 hic;bir §ekilde mtimktin degildir. 
Hem o Mutasarnf-1 Alim' in, o sec;kin kulunun hareketlerinden ve dualanndan haber-
dar oldugu halde ona kar§I kay1ts1z kalmas1, hic;bir §ekilde mtimktin degildir. = > 
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Saadeti ve bekay1 oyle Semi (her §eyi i§iten) ve Kerim bir Kadir' den, 
oyle Basir (her §eyi duyan) ve Rahim bir Alim' den istiyor ki, o Zat, en 
kuc;uk canlmm en gizli arzusunu, yakan§ml gorur, i§itir, kabul buyurur 
ve ona merhamet eder. Yap1lan dua hal diliyle de olsa cevap verir. 
Bunu, her §eyi gbrerek byle hikmetle, merhametle yapar ki, o terbiye-
nin ve idarenin Semi', Basir, Kerim ve Rahim bir Zat'a has olduguna 
§tiphe b1rakmaz. 

Btittin insanhg1 arkasma ahp, §U yerytiztinde Ar§-1 Azama dogru 
el kaldmp insanm kullugunun bztinti ic;eren "ubudiyet-i Ahmediye" 31 

( aleyhissa/ata vessel am) hakikati ic;;inde dua eden, insanhgm en §ereflisi, 
zaman ve mekanm ic;;inde benzeri olmayan Fahr-i Kainat32 (aleyhissa/ata 

vesse/am) acaba ne istiyor, dinleyelim: 
Bak! Kendine ve timmetine ebedi saadet istiyor. Beka ve cennet isti-

yor. Hem de bunu, varhklann aynasmda gtizelliklerini gbsteren, Cenab-1 
Hakk'm btittin kutsi isimleriyle istiyor, o isimlerden §efaat talep ediyor, 
gortiyorsun. Eger ahireti gerektiren say1s1z sebep ve delil olmasayd1, 
yalmz o zatm tek duas1 bile, Hahk-1 Rahlm'in kudretine bahanm1zm 
yaratlh§l kadar hafif gelen cennetin var edilmesine vesile olurdu.33 HA$iYE 

Evet, baharda yerytiztinti bir mah§er haline getiren, oltimden sonra 

Hem her §eyi diledigince idare eden Kad:ir-i Rah:im'in, o kulunun dualarma kay1ts1z 
kalmad1g1 halde o dualan kabul etmemesi mumkun degildir. 
Evet, Zat-1 Ahmediye'nin !aleyhissaliltu vesselam) nuruyla alemin §ekli degi§mi§-
tir. insamn ve butun kainatm hakiki mahiyetleri o nur ile meydana <;1km1§ttr. !';iu 
kainattaki varhklarm, Samed Yarattcmm isimlerini okutan birer mektup, birer vazi-
feli memur ve bekaya mazhar, k1ymetli, manidar birer mahluk olduklan anla§1lm1§-
ttr. Eger o nur olmasayd1, her §ey mutlak fanilige mahkum ve ktymetsiz, manas1z, 
faydastz, abes, karmakart§Ik, tesad\if oyuncagt, evhamh bir karanhk i<;inde kahrdt. 
i§te §U sirdandtr ki: insanlar Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/iltii vesselam) duasma amin 
dedikleri gibi, yerden goklere, seradan sureyyaya kadar butun varhklar da onun 
nuruyla iftihar edip ona alaka gosteriyor. Zaten Allah ResulU'nun (aleyhissaliltii vesse-
lam) kullugunun ruhu, duad1r. Kainattaki hareketler ve gorUlen vazifeler de bir <;e§it 
duad1r. Mesela bir <;ekirdegin hareketi, bir aga<; olmak i<;in Yarattc1sma bir duad1r. 

31 Peygamber Efendimiz'in kullugu. 
32 Fahr-i Kainat: Kainatm iftihar vesilesi. 
33 HA$iYE Evet, ahirete nispeten gayet dar bir sayfa hukmunde olan yeryuzunde had ve 

hesaba gelmez harika sanat numunelerini, ha§ir ve kiyametin misallerini gostermek 
ve li<; yuz bin kitap hukmundeki muntazam eserleri, o tek sayfada hatas1z yaz1p 
i§lemek, elbette geni§ ahiret aleminde g\izel ve muntazam cennetin yarattlmasm-
dan daha zordur. Evet, cennet bahardan ne kadar yuksek ise bahar bah<;elerinin 
yarattlmas1 da cennetin yaratilmasmdan o derece zor ve hayret vericidir, denilebilir. 
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dirili§in yuz binlerce numunesini gosteren Kadir-i Mutlak'a, cennetin 
yarattlmas1 nasil ag1r gelebilir? 

Nas1l ki Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/atu vesse/am) peygamberligi, §U 
imtihan meydanmm ac;1lmasma sebebiyet vermi§ ve o, L<l .3'1 j .3'1 j 
34.!J')J\11 smma eri§mi§tir. Aym §ekilde, onun kullugu da ebedl 
saadet a\eminin yarahlmasma vesiJe oJmu§tUr. 

Hie; mumkun mudur ki, §U alemin butun ak1llan hayrette b1rakan 
duzeni, geni§ rahmet ic;indeki kusursuz sanat ve rububiyetin benzersiz 
guzelligi, o duaya cevap vermemekle c;irkinligi, merhametsizligi, inti-
zams1zhg1 kabul etsin! En ufak, en onemsiz istekleri, sesleri noksans1z 
i§itip ihtiyac;lan kar§Ilasm da, en muhim, luzumlu arzulan k1ymetsiz 
gorup i§itmesin, anlamasm, cevaps1z b1raksm! Ha§a ve kella, yuz bin 
defa ha§a! Boyle bir guzellik, oyle bir c;irkinligi kabul edip c;irkin hale 
gelemez. 3s HN;iYE 

Demek, Resul-u Ekrem (aleyhissa/atu vesselam) peygamberligiyle 
dunyamn kap1sm1 ac;hg1 gibi, kulluguyla da ahiretin kap1sm1 ac;m1§hr. 

->bj lj.iJ1 
·"I.ti , : , _,:j5d1, ,, lll di1 di , , , lf-> • .) • , c:.p :. r , .. , 'J'"" ->.J 

JY::,)j 3;j 

36-; \-; ,q\\; ..(,\,'·\ T.::.:-; J\ ;;:., 
3 ,, '-5'""'3 

34 "Sen olmasaydm, alemleri yaratmazd1m.": AliyyUlkari, el-Esraru'l-Merfua s. 385; 
el-Acluni, Ke§fu'/-Hafa 2/214; e§-$evkani, el-Fevaidu'l-Mecmua s. 326. Ayn-
ca yakm ifadeler ic;;in bkz. et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat 6/314; et-Taberani, 
el-Mu'cemu's-Sagfr 2/182; el-Halla!, es-Sunne 1/237; el-Hakim, e/-Mustedrek 
2/672; el-Beyhaki, De/ailu'n-Nubuvve 5/489; ed-Deylemi, el-Musned 5/227. 

35 HAsiYE Evet, hakikatlerin ba§ka bir §eye donii§mesi, ittifakla, imkans1zd1r. Bir §eyin 
kendi z1ddma donmesi ise imkans1z ic;;inde imkans1zdir. Ve bin derece imkans1z 
olan, bir §eyin hem kendi mahiyetinde kalmas1 hem de z1ddmm ayms1 olmas1d1r. 
Me5ela., 5omuz bir gtizellik, ha.kiki guzellik iken ha.kiki c;irkinlik ola.maz. i§te §U or-
nekte, gozle gorulen ve varhg1 kesin olan bir rububiyetin guzelligi, kendi mahiye-
tinde daim iken, c;;irkinlige donii§emez. Bunun aksini soylemek, ak1l dI§I ve bah! 
orneklerin en tuhafid1r. 

36 Rahman olan Cenab-1 Hakk'm (celle celdlilh), dunya ve cennetler dolusu rahmeti, Pey-
gamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) uzerine olsun. Allah1m! Kulun ve resulun, 
iki cihanm efendisi, iki alemin iftihar kaynag1, iki dunyamn hayati, iki cihan saadetinin 
vesilesi, zulcenaheyn (iki tarafh), cinlerin ve insanlann peygamberi olan Habibine, bu-
hln al ve ashabma, nebi ve resul karde§lerine salat ve selam et. Amin. 
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ALTINCI HAKiKAT 
ve ebediyet kap1s1d1r. 

Celil ve Baki isimlerinin cilvesidir. 
Hi<; miimkiin miidiir ki, giine§lerden, aga<;lardan zerrelere kadar 

biitiin varhklan itaatkar birer asker hiikmiine getirip idare eden bir 
rububiyetin ha§meti, §U diinya misafirhanesinde ge<;ici bir hayat sii-
ren peri§an fanilerin iistiinde dursun da, baki bir saltanat dairesini ve 
rububiyetin tecelli edecegi ebedi, yiice bir makam1 yaratmasm! 

Evet, §U kainatta mevsimlerin degi§mesi gibi ha§metli icraatlar, 
gezegenlerin u<;ak misali hareketleri gibi muazzam i§ler, yerkiirenin 
insana be§ik, giine§in lamba olmas1 gibi emirle meydana gelen miithi§ 
haller ve olmii§, kurumu§ yeryiiziinii diriltmek, siislemek gibi biiyiik 
degi§imler, perde arkasmda her §eye giicii yeten bir terbiye edicinin 
muhte§em bir saltanatla hiikmettigini gosteriyor. Boyle bir rububiyet 
saltanati, kendine lay1k kullar ve mazharlar ister. 

Halbuki mahiyeti her §eyi i<;ine alan en kiymetli kullarm, §U diinya 
misafirhanesinde peri§an bir surette, ge<;ici olarak topland1klanm gorii-
yorsun. Bu misafirhane her giin dolar, bo§altr. Bullin o kullar, hizmet ve 
tecriibe i<;in §imdilik §U imtihan meydanmda bulunuyorlar. Meydan, her 
saat degi§iyor. Hepsi, Sani-i Ziilcelal'in k1ymetli ikramlannm orneklerini 
ve harika, benzersiz bir sanatla yaratilm1§ eserlerini alem <;ar§tsmm ser -
gilerinde, ticaret nazanyla birka<; dakika durup seyrediyor, sonra kay-
boluyor. Su sergiler ise her an degi§tiriliyor. Gelen gider, giden gelmez. 

i§te bu vaziyet a<;1k<;a gosteriyor ki, §U misafirhanenin, §U meyda-
nm ve sergilerin arkasmda, ebedi bir saltanata mazhar olacak daimi 
saraylar, meskenler, §U diinyada gordiigiimiiz numunelerin ve suret-
lerin en halis, en yiiksek as1llanyla dolu baglar ve hazineler vardir. 
Demek, buradaki <;abalar oras1 i<;indir. Cenab-1 Hak burada <;ah§tmr, 
orada iicret verir. Herkesin orada, hazirhgma gore -eger kaybetmez-
se- bir saadeti olacaktir. Evet, oyle ebedi bir saltanatm §U fani, ge<;ici 
§eylerin iistiinde durmas1 imkans1zdir. 

Bu hakikate, §U temsilin diirbiiniiyle bak: Mesela sen yolda gider-
ken bir han goriiyorsun. Biiyiik bir zat o ham misafirlerine yapmt§. 
Onlann bir gece gezmeleri ve ibret almalan i<;in hanm siislenmesine 
milyonlarca altm sarf etmi§. 



ONuNcu Soz 101 

Misafirler o suslemelerin pek azma k1sa bir sure bak1p, o nimet-
lerden biraz tad1p doymadan gidiyorlar. Fakat her misafir kendine 
has fotograf makinesiyle handa gordtiklerinin suretini ahyor. Hamn 
sahibi olan buyuk zatm hizmetkarlan da misafirlerin hareketlerini 
c;;ok dikkatle kaydediyor. Ve goruyorsun ki, o zat her gun, o k1ymetli 
suslerin c;;ogunu bozup gelecek yeni misafirler ic;;in ba§ka suslemeler 
yap1yor. 

Bunu gbrdukten sonra, yola §U ham yapan zatm daimi, pek ih-
ti§amh meskenlerinin, tukenmez, k1ymetli hazinelerinin bulundugun-
dan ve onun sonsuz comertliginden hie;; §Uphen kahr m1? 0 zat, §U 
handa yaptig1 ikram ile kendi makammda bulunan asil nimetlerine 
kar§I misafirlerinin i§tahm1 ac;;iyor ve onlar ic;;in haz1rlad1g1 hediyelere 
heveslerini uyandmyor. 

Aynen bunun gibi, dunya misafirhanesindeki vaziyete sarho§c;;a 
degil dikkatlice baksan §U dokuz esas1 anlarsm: 

Birinci Esas: 0 han gibi bu dunya da kendisi ic;;in var edilme-
mi§tir. Onun, bu sureti kendi kendine almas1 imkans1zd1r. Dunya, 
canhlann kafile kafile gelerek konup goc;;tukleri, surekli dolup bo§alan, 
hikmetle yap1lm1§ bir misafirhanedir. 

ikinci Esas: $u hanm ic;;inde oturanlar misafirdir. Rabb-1 Kerim, 
onlan selamet yeri olan cennete davet ediyor.37 

Esas: $u dunyadaki suslemeler, guzellikler yalmz lezzet 
almak veya gezip gbrmek ic;;in degildir. <;unku biraz lezzet verse, ayn-
hkla uzun zaman elem c;;ektirir. Dunya lezzetlerini tattmr, i§tahm1 ac;;ar 
fakat seni doyurmaz. Zira ya onun omru k1sad1r ya da senin ... Doy-
maya yetmez. Demek, k1ymeti yuksek, muddeti k1sa olan §U susler 
ve guzellikler, ibret38 ve §Ukur ic;;indir; daimi olan asil guzelliklere 
te§vik ve ba§ka, c;;ok yuce gayeler ic;;indir. 

37 Selamet yeri olan cennet (daru's-selam) bkz. YD.nus sD.resi, 10/25; En'am 
sD.resi, 6/127. 

38 Evet, madem her §eyin k1ymeti, ince sanati gayet yuksek ve guzel oldugu 
halde muddeti k1sa, omru azd1r. Demek ki, bunlar numunelerdir, ba§ka §eylerin 
sureti hukmundedirler. Ve madem bunlar, misafirlerin bak1§lanrn as1llanna 
bir mahiyettedir. Oyleyse §U dunyadaki o gQzellikler, nimetler, elbette bir 
Rahman-1 Rahim'in rahmetiyle, sevdigi kullanna hazirlad1g1 cennet nimetlerinin 
numuneleridir, denilebilir ve oyledir. 
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Dordiincii Esas: Su dilnyadaki goz ahc1 nimetler,39 HN?iYE cennette 
milminler ic;;in Rahman'm rahmetiyle hazirlanan nimetlerin ornekleri, 
suretleri hiikmiindedir. 

Esas: Su sanat11, fani §eyler, biraz gorilniip kaybolmak 
ic;;in degil; k1sa bir zaman var olup istenen vaziyetlere girmeleri, su-
retlerinin ahnmas1, manalarmm bilinmesi, neticelerinin kaydedilmesi, 
mesela cennette ebediyen kalacaklara daimi manzaralar haz1rlanmas1 
ve beka aleminde ba§ka gayelere vesile olmak ic;;in yaratilm1§hr. 

Her §eyin beka ic;;in yaratild1g1, g6rilnii§teki faniligin vazifenin 

39 HNJiYE Evet, her varhgm c;e§itli gayeleri ve hayatmm tiirlii neticeleri vardir. Onlarm 
varhg1, inkarctlarm ve dalalet yolundakiiklerin zannettigi gibi diinyaya, nefse bakan 
gayelerden ibaret degildir. Oyle olsayd1, abes ve hikmetsiz bir hal ahrd1. Her §eyin 
varolu§ gayesi ve hayatmm neticeleri ii<; k1s1md1r: 
Birincisi ve en yiicesi, Yarattc1sma bakar: 0 §eye takttg1 sanat harikalanm 

Ezeli'nin nazarma gec;it resmi suretinde arz etmektir. Zira o nazara kar§I 
bir an ya§amak yeter. Hatta viicuda gelmeden, potansiyel halde, niyet hiikmiin-
de olan kabiliyet yine kafidir. i§te hizla yok olup giden giizel varhklar ve viicuda 
gelmeyen, yani siimbiil vermeyen birer sanat harikas1 olan c;ekirdekler, tohumlar 
tamamen bu gayeyi g6sterir. Faydasizhk ve abes onlara ugramaz. Demek, haya-
ttyla, varhg1yla Yilce Yarattc1'nm kudret mucizelerini ve sanat eserlerini sergileyip 
yine o Sultan'm nazarma arz etmek her §eyin birinci gayesidir. 
ikinci krsrm, §Uur sahibi varhklara bakar. Her §ey, Sani-i Ziilcelal'in hakikatleri 
bildiren birer mektubu, tatl1 birer kasidesi, hikmetli birer kelimesi hiikmiindedir 
ki, meleklerin, cinlerin, hayvanlann ve insanlann nazarma sunulur, onlan durup 
dii§iinmeye davet eder. Demek ki, ona bakan biitiin §uur sahibi varhklar ic;in ibretli 
bir tefekkiir vesilesidir. 
Ufiincii krsrm, o §eyin nefsine bakar. Lezzet ic;inde, rahat ya§amak gibi kiic;iik 
neticelerdir. Mesela, bir sultanm biiyiik gemisinde diimencilik eden bir hizmetkarm 
vazifesindeki gayenin yiizde biri kendi kiic;iik iicretine, yiizde doksan dokuzu sul-
tana aittir. Bunun gibi, her §eyin nefsine ve diinyaya ait gayesi bir ise, Yarattc1sma 
ait gayesi doksan dokuzdur. 
Gayelerin c;oklugunda, birbirine zit g6riinen hikmet ve iktisat ile sonsuz c6rriertligin 
bir arada bulunmasmm s1m §Udur: Bir gayede comertlik hiikmeder, Cevad (c;ok 
ihsan eden, c6mert) ismi tecelli eder. Meyveler, tohumlar, o tek gaye ic;in hesaps1z-
d1r, sonsuz c6mertligi g6sterirler. Fakat umumi gayeler bak1mmdan hikmet hiikme-
der, Hakim ismi tecelli eder. Bir agacm ne kadar meyvesi varsa belki her meyvenin 
o kadar gayesi vardir. Bunlar soyledigimiz §U ii<; k1sma aynhr. Bullin bu gayeler, 
sonsuz bir hikmeti ve iktisad1 g6steriyor. Zit gibi g6riinen sonsuz hikmet, sonsuz 
c6mertlikle bir arada bulunuyor. Mesela ordunun bir gayesi, asayi§i saglamakttr. 
Bu gaye ic;in yeterli say1da, hatta daha fazla asker vard1r. Fakat smm korumak ve 
dii§manla sava§ gibi diger vazifeler ic;in, bu mevcut ancak yeter. Bunlar tam bir 
hikmetle dengededir. i§te hiikiimetin hikmeti, ha§met ile bir arada bulunuyor. 0 
halde, o orduda fazlahk yoktur, denilebilir. 
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tamamlanmas1 ve terhis manasma geld@ §Uradan anla§thyor: Fani 
bir §ey, bir yoniiyle yokluga gider fakat pek c;:ok yoniiyle baki kahr. 

Mesela, kudret kelimelerinden olan §U c;:ic;:ege bak! Bize k1sa bir su-
re tebessiim ederek bakar, sonra hemen yokluk perdesinde saklamr. 
Ag1zdan c;:1kan fakat binlerce misalini kulaklara btrakan bir kelime gibi-
dir; kendisini gorenler say1smca, manalanm bakile§tirir. Vazifesi olan 
manay1 ifade ettikten sonra, onu goren her §eyin haf1zasmda resmini 
ve her bir tohumunda manevi mahiyetini b1rak1p oyle gider. Adeta her 
haf1za ve her tohum, onun guzel suretini muhafaza etmek ic;:in birer 
fotograf makinesi ve varhgmm devam1 ic;:in birer menzildir. 

En basit hayat mertebesindeki sanath bir varhk boyleyse, en yiiksek 
hayat tabakasmdaki, olumsuz bir ruha sahip insanm beka ile ne kadar 
alakadar oldugu anla§thr. <;ic;:ekli ve meyveli koca bitkilerin hel' birinin 
ruha bir parc;:a benzeyen olu§um kanunlan ve sureti, tam bir intizamla, 
karmakan§tk degi§imler strasmda, zerre kadar tohumlarda saklamr. Oy-
leyse her §eyi ic;:inde bannd1ran ve yuksek bir mahiyetteki, haricl bir vu-
cut giydirilmi§, §UUr sahibi, nuranl bir kanun-u emrfl0 olan insan ruhu-
nun da beka ile ne derece irtibatmm ve alakasmm bulundugu anla§thr. 

Altmci Esas: insan, istedigi yerde gezinmesi ic;:in ipi bogazma 
dolamp da ba§tbo§ b1rak1lm1§ bir hayvan gibi degildir. Aksine, butun 
amellerinin sureti ahmr ve butun fiilleri bir hesap ic;:in kaydedilir. 41 

Yedinci Esas: Guz mevsiminde, yaz ve bahar aleminin guzel var-
hklarmm yak olmast idam degil, vazifelerinin tamamlanmas1yla terhis-
leridir. 42 HA$iYE Y eni baharda gelecek canhlar ve yeni vazifeliler ic;:in yer 
haz1rlamaktir. sahiplerine vazifesini unutturan gaflete ve §likru 
unutturan sarho§luga kar§I ilahl bir ikazd1r. 

Sekizinci Esas: fani alemin ebedi Sani'inin ba§ka, baki bir 
alemi vardtr, kullanm oraya sevk ve te§vik eder. 

4° Kanun-u emri: Cenab- Hakk'm emir aleminden gelen kanun. 
41 Bkz. Kehf suresi, 18/49; Kaf suresi, 50/17-18; infitar suresi, 82/10-12. 
42 HA$iYE Evet, rahmetin erzak hazinelerinden olan bir agacm dallarmm ucundaki mey-

veler, c;ic;ekler, yapraklar ihtiyarlay1p vazifeleri sona erince gitmelidirler ki, arkala-
rmdan gelenlere kap1 kapanmasm. Y oksa rahmetin enginligine ve arkadan gelecek 
benzerlerinin hizmetine set c;ekilir. Hem o meyveler, tazeliklerinin sona ermesiyle 
c;ilrilr. i§te bahar da, mah§er gibi kalabahk, meyveli bir agac;hr. Her asirdaki insan-
hk alemi, ibret veren birer agac;hr. Y eryilzil ise ic;inde benzersiz eserlerin topland1g1, 
meyveleri ahiret pazanna gbnderilen, hayret uyandiran bir agac;hr. 
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Dokuzuncu Esas: Oyle bir Rahman, oyle bir alemde, has kulla-
rma oyle ikramlar sunacak ki, ne goz g6rm0.§, ne kulak i§itmi§, ne de 
§imdiye kadar kimsenin aklmdan ge<;mi§tir.43 Amenna ... 

YEDiNCi HAKiKAT 
Muhafaza ve goriip gozetme kap1s1d1r. 
Hafiz44 ve Rakib45 isimlerinin cilvesidir. 

Hi<; mumkun mudur ki, yuce bir fitrattaki, yeryuzunun halifeligi gi-
bi yuksek bir rutbedeki46 ve 'emanet-i kubra'ya47 sahip <;1kmakla vazi-
feli insanm kainattaki rububiyete temas eden amelleri; gokte ve yerde, 
karada ve denizde, ya§ kuru, ku<;ilk buyuk, basit veya k1ymetli her §eyi 
tam bir intizam ve dengeyle koruyup gozeten, bir tur hesapla onlarm 
neticelerini eleyen bir muhafaza i<;inde kaydedilmesin! Yaphklan he-
sap eleginden ge<;irilmesin, adalet terazisinde tarhlmasm ve insan hak 
ettigi cezay1 <;ekip mukafah g6rmesin! Hayir, asla!.. 

Evet, §U kainah idare eden Zat, her §eyi bir duzen ve denge i<;inde 
kaydediyor. Bu, ilim ile hikmetin, irade ile kudretin neticesidir. Her 
varhgm gayet sanath, muntazam ve dengeli yarahld1gm1 g6ruyoruz. 
Bir canlmm hayah boyunca degi§tirdigi suretler muntazam oldugu gi-
bi, gene! hali de bir ahenk i<;indedir. 

Zira goruyoruz ki, Hafiz-1 Zulcelal, vazifesinin bitmesiyle 6mrune son 
verilen ve §U gorunen alemden g6<;ilp giden her §eyin bir<;ok suretini 
koruyucu levhalar hukmundeki488A$iYE haf1zalarda ve bir llir misali' ayna-
larda sakhyor. Onlann hayat programlanm <;ekirdeklerine, meyvelerine 
nak§edip yaz1yor. Gbrunen ve gorunmeyen aynalarda bakile§tiriyor. 
Mesela, insanm haf1zas1, agacm meyvesi, meyvenin <;ekirdegi ve <;i<;egin 
tohumu, bu muhafaza kanununun ne <;ok §eyi ku§att1g1m g6steriyor. 

43 Bkz. Secde sO.resi, 32/17; Zuhruf sO.resi, 43/71; Buhari, bed'u'l-halk 8, tefsfru sure 
(32) 1, teuhid 35; Muslim, fmc'ln 312, cennet 2-5; Tirmizi, cennet 15, tefsfru sure 
(32) 2, (56) 1; ibn Mace, zuhd 39; Darimi, rikak 98, 105; Musned 2/313, 370, 407, 
416, 438, 462, 466, 495, 506, 5/334. 

44 Hafiz: Esirgeyen, muhafaza eden. 
45 Rakib: Daima goriip gozeten. 
46 Bkz. Bakara sO.resi, 2/30; En' am sO.resi: 6/165; YCmus sO.resi, 10/14; Enbiya sO.resi, 

21/105; Nern! sO.resi, 27/62; Kasas sO.resi, 28/5; Fatir sO.resi, 35/39. 
47 Bkz. Ahzab sO.resi, 33/72. 
48 HA$iYE Yedinci Suret'in ha§iyesine bakm1z. 
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Gormuyor musun, koca bahann hep c;ic;ekli, meyveli butun bitki-
leri ve onlann kendilerine gore butun programlan, olu§um kanunlan 
ve suretleri, belli say1daki tohumcuklarm i<;inde yaz1hyor, saklamyor. 
Cenab-1 Hak, yeni bir mevsimde, onlara g6re bir hesap i<;inde prog-
ramlanm ne§redip tam bir intizam ve hikmetle koca bir bahar alemini 
daha meydana getiriyor, muhafaza kanununun ne derece geni§ bir 
dairede cereyan ettigini gosteriyor. Acaba gec_;:ici, basit, 6nemsiz §eyler 
boyle muhafaza edilirse, insanm gayb, ahiret ve ruhlar aleminde, her 
§eyi ku§atan bir rubO.biyet i<;inde muhim neticeler verecek amellerinin 
korunup g6zetilmek suretiyle eksiksiz kaydedilmemesi mumkun mu-
dur? Hayir ve asla! 

Evet, §U muhafaza ediciligin bu §ekilde tecellisinden anla§1hyor ki, 
§U varhklann Maliki, mulkunde olup biten her §eyin yolunda gitmesine 
buyuk 6zen gosterir. Hakimiyetine son derece dikkat eder. Saltanati-
nm rubO.biyetinde de azam! dikkati gozetir. 0 kadar ki, en kti<;tik bir 
hadiseyi, en ufak bir hizmeti bile kaydettirir. Mulkunde olup biten her 
§eyin suretini turlu turlu §eylerde saklar. 

muhafaza, miihim bir hesap ve amel defterinin a<;1lacagma, 
bilhassa mahiyet<;e en yuksek, en aziz, en §erefli varhk olan insanm 
buyuk amellerinin, muhim fiillerinin muhim bir hesaptan ve teraziden 
gec;irilecegine, amel defterinin sayfalannm sergilenecegine i§arettir. 

Acaba hilafet49 ve emanetle50 aziz olan, rubO.biyetin kulll icraatma 
§ahitlik yaparak kesret dairelerinde, yani say1s1z varhgm bulundugu 
alemde Cenab-1 Hakk'm birligini ilan eden, pek <;ok varhgm tesbihat 
ve ibadetlerine miidahale edip kumandan ve §ahit derecesine <;1kan 
insanm kabre girip rahat<;a yatmas1 ve uyandmlmamas1 hi<; mumkun 
mudur? Kti<;tik-buyuk her amelinden hesaba <;ekilmemesi, mah§ere 
gidip o buyuk mahkemeyi gormemesi mumkun mudur? Hayir, asla! .. 

Gelecekte ger<;ekle§mesi51 HAgiYE mumkun olan her §eye gucu yeten, 

49 Bkz. Bakara sO.resi, 2/30; En' am sO.resi: 6/165; YO.nus sO.resi, 10/14; Enbiya sO.resi, 
21/105; Nern! sO.resi, 27/62; Kasas suresi, 28/5; FatJr suresi, 35/39. 

50 Bkz. Ahzab suresi, 33/72. 
51 HAgiYE Evet, bugi.inden alemin yarahh§mm ba§lang1cma kadar olan gec;mi§ zaman, 

bi.itilni.iyle vakalardan meydana gelir. Her bir giln, her bir sene, her bir asJr, kud-
ret kalemiyle yaz1lan birer sahr, birer sayfa, birer kitaphr. Kudret eli, ayetlerinin 
mucizelerini onlarda tam bir hikmet ve intizam ile yazmt§hr. zamandan k1ya-
mete, cennete, ebediyete kadar olan gelecek zaman ise bi.itilni.iyle imkanattJr, yani 
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gec;mi§ zamandaki butun olup bitenler kudret mucizelerine §ahitlik 
eden, k1yamet ve ha§re benzer k1§ ile bahan her vakit g6zi.imi.izi.in 
6ni.inde var eden bir Kadlr-i Zulcelal'den, insan nas1l yokluga gidip 
kac;abilir, topraga girip saklanabilir? 

Modem dunyada bunlarzn hesab1 gerektigi gibi gora/Ctp hukum ue-
rilmiyor; elbette buyuk bir mahkemeye, daimf bir saadet makamzna 
gidilecektir. 

SEKiZiNCi HAKiKAT 
Vaat ve tehdit kap1s1d1r. 

Cemil ve Celil isimlerinin cilvesidir. 

Hie; mi.imki.in mi.idi.ir ki, mutlak Alim ve Kadir olan, §U sanath eserle-
rin Sani'i, bi.iti.in peygamberlerin yanh§hgma ihtimal bulunmayacak bir 
kesinlikle haber verdikleri, bi.iti.in s1dd1klann ve evliyanm ittifakla §ahit-
lik ettikleri, s1kc;a tekrarlanan ilahl vaat ve tehditlerini yerine getirmeyip 
-ha§a- acz ve cehalet g6stersin! Halbuki vaat ettigi ve tehditle bildir-
digi §eyler, kudretine hie; agir gelmez, O'nun ic;in pek hafif ve kolaydir. 

olmas1 imkan dahilindeki §eylerden meydana gelir. Ge<;;mi§ zaman, vakalard1r; 
gelecek ise imkanlardan ibarettir. i§te zamanm o iki silsilesi kar§ila§hnlsa, dilnil ve 
dune mahsus varhklan yaratan Zat'm, yanm da yaratmaya gilcilniln yettigi a<;;ik 
bir §ekilde g6rillilr. Aynen oyle de, ge<;;mi§ zamanm varhklarmm ve harikalannm, 
bir Kadir-i Zillcelal'in mucizeleri olduguna §ilphe yoktur. 0 varhklar, o Kadir Zat'm 
gilcilniln, biltiln gelecegin ve olmas1 milmkiln §eylerin yarahlmasma yettigine ke-
sin bir §ekilde §ahitlik eder. 
Evet, nasil ki bir elmay1 yaratacak zatm, elbette dilnyadaki biltiln elmalan yarat-
maya ve koca bahan var etmeye muktedir olmas1 gerekir. Bahan yaratamayan, 
bir elmay1 yaratamaz. Zira elma, o tezgahta dokunur. Bir elmay1 yaratan, bahan 
da yaratabilir. Bir elma bir agacm, bir bah<;;enin, hatta kainatm kil<;;ilk bir 6rnegidir. 
Koca bir agacm biltiln programm1 ta§iyan <;;ekirdegi itiban ile o elma oyle bir sanat 
harikas1d1r ki, onu yaratamn her §eye gilcil yetmelidir. Aynen oyle de, bugilnil 
yaratan, k1yamet gilnilnil de yaratabilir ve bahan var edecek Zat, ancak ha§ri ya-
ratmaya gilcil yeten Zat olabilir. Ge<;;mi§teki biltiln alemleri zamanm §eridine tam 
bir hikmet ve intizam ile tak1p gosteren, elbette istikbal §eridine de ba§ka alemleri 
tak1p gosterebilir ve gosterecektir. Pek <;;ok Soz' de, bilhassa Yirmi ikinci Soz' de 
kesin bir §ekilde ispat ettigimiz gibi: Her §eyi yapamayan, hi<;;bir §eyi yapamaz ve 
bir tek §eyi yaratan, her §eyi yaratabilir. E§yamn yarahh§l bir tek zata verilse, biltiln 
e§yamn varhg1m a<;;1klamak, bir tek §eyin varhg1m a<;;iklamak kadar kolay olur. Eger 
<;;e§itli sebeplere dayandmlsa, bir tek §eyin yarahh§l, kainattaki her §eyin yarahlma-
s1 kadar zahmetli olur ve imkans1zhk derecesinde zorla§lr. 
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Gec:;mi§ bahardaki say1s1z varhg1, gelecek baharda k1smen aym52 HA$iYE 

k1smen benzer53 HA$iYE §ekilde yeniden yaratmas1 kadar kolaydir. 
O'nun vaadini yerine getirrnesi, bize ve her §eye c:;ok laz1mdir. 

O'na, rububiyetinin saltanatma yakt§an budur. 
Vaadinde durmamas1 ise iktidannm izzetine z1ttir, ilminin enginli-

gine aykmdir. Zira vaadinde durrnamak ya cehaletten ya da aczden 
ileri gelir. 

Ey inkarc1! Ktifrtin ve inkann ile ne kadar ahmakc:;a bir cinayet 
i§ledigini biliyor musun? Kendi yalanc1 vehmini, sac:;malayan aklm1, 
aldatic1 nefsini tasdik edip, hic:;bir §ekilde soztinde durmarnaya ve ya-
lana rnecburiyeti olrnayan, bunlar hic:;bir §ekilde izzetine, haysiyetine 
yakt§mayan; her §eyin, dogruluguna ve adaletine §ahitlik ettigi bir 
Zat'1 yalanhyorsun! Sonsuz ktic:;tikltigtin ic:;inde sonsuz btiytik bir cina-
yet i§liyorsun! Elbette ebedl, btiytik bir cezay1 hak edersin. Cehennem 
ehlinden baz1lannm bir di§inin dag kadar olacag1 haber verilmi§.54 Bu, 
cinayetlerinin btiytikltigtine bir olc:;ti olarak soylenmi§tir. Sen, gtine§in 
t§tgma goztinti kapayan bir yolcuya benziyorsun. 0 yolcu, kafasmm 
ic:;indeki hayale bakar da vehmi, bir y1ld1z bocegi gibi kafa fenerinin 
t§1g1yla deh§etli yolunu aydmlatmak ister. 

Btittin varhklar hak soyleyen dosdogru kelimeleri, kainattaki hadi-
seler dogru soyleyen, konu§an birer ayeti olan Cenab-1 Hak, madem 
vaat etmi§, elbette yapacaktir. Buyuk bir mahkeme kuracak, daimf bir 
saadet makam1 verecektir. 

DOKUZUNCU HAKiKAT 
Hayat verme ve Oldiirme kap1s1d1r. 

Hayy-1 Kayyum, Muhyi55 ve Miimit56 isimlerinin cilvesidir. 
Hie:; mtimktin mtidtir ki; olmti§, kururnU§ koca yerytiztine hayat 

veren ve o diriltme i<;inde her birinin ha§ri insanm ha§ri gibi hayret 
verici olan tic:; ytiz binden fazla canh ttirtinti ha§r ti ne§redip kudretini 

52 HA$iYE Agac:; ve otlarm kokleri gibi... 
53 HA$iYE Yapraklar, meyveler gibi ... 
54 Bkz. Muslim, cennet 44; Tirmizi, s1fatil cehennem 3; ibn Mace, zuhd 38; Musned 

2/26, 328, 334, 537, 3/29, 366. 
55 Muhyi: Hayat veren, dirilten. 
56 Miimit: Olumii yaratan ve veren. 
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gosteren .. o son derece kan§1k ha§r u ne§r sirasmda her §eyi birbirin-
den ay1rt ederek ilminin enginligini bildiren .. biihln semavi fermanla-
nyla insamn da oldiikten sonra diriltilecegini vaat edip kullarmm ba-
k1§m1 ebedi saadete <;;eviren .. butun varhklan ba§ ba§a, omuz omuza, 
el ele verdirip emir ve iradesi dairesinde donduren .. onlan birbirine 
yard1mc1 ve itaatkar kilmakla rubO.biyetinin buyuklugunu gosteren ve 
insam kainat agacmm en kapsamh, en nazik, en nazenin, en nazh, 
niyaz eden meyvesi suretinde yarabp kendine muhatap kabul ede-
rek her §eyi ona boyun egdirmekle insana ne kadar k1ymet verdigini 
gosteren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Hakim, k1yameti yaratmasm! 
Oli.ileri diriltmesin veya diriltemesin! insana yeniden hayat vermesin 
veya veremesin! Buyuk bir mahkeme kuramasm, cennet ve cehenne-
mi yaratamasm! Ha§a ve kella! .. 

Evet, §U alemi idaresi altmda tutan yuce Zat her asirda, her sene, 
her gun bu dar, ge<;;ici yeryuzunde, o buyuk ha§rin ve k1yamet meyda-
mnm pek <;;ok benzerini, omegini, i§aretlerini yarabyor. 

Mesela: Bahardaki yeniden dirili§te, be§-alb gun i<;;inde ku<;;uk ve 
buyuk hayvanlarm, bitkilerin ii<;; yiiz binden fazla hlriinun ha§r u ne§-
redildigini goriiyoruz. 0 Zat, buhln aga<;;lann, otlann koklerini ve baz1 
hayvanlan aynen diriltiyor. Ba§kalanm da aymymi§<;;asma bir benzer-
likle var ediyor. Goriinu§te farklan pek az olan tohumcuklar o kadar 
kan§ml§ken, birbirlerinden kusursuzca ay1rt edilerek o kadar surat, ge-
ni§lik ve kolayhk i<;;inde tam bir duzen ve denge ile alb gun veya alb 
haftada ihya ediliyor. Bu i§leri yapan Zat'a bir §eyin agir gelmesi hi<;; 
mumkiin miidiir? O'nun, gokleri ve yeri alb gi.inde yaratamamasm1, 
insam bir seda ile diriltememesini akil kabul eder mi? Ha§a! 

Acaba mucizeler gosteren bir katip, harfleri kan§ml§ veya silinmi§ 
ii<;; yiiz bin kitab1 tek bir sayfada birbirine kan§tlrmaks1zm, hatas1z, ek-
siksiz, gayet gi.izel bir §ekilde, beraberce, bir saatte yazsa ve biri sana, 

katip kendi telif ettigi, senin suya du§en kitabm1 yeniden, bir da-
kika i<;;inde haf1zasmdan yazacak." dese, "Yapamaz, inanmam." diye-
bilir misin? 

Veya kendi iktidanm gostermek ya da ibret ve seyir i<;;in bir i§a-
retle daglan kaldiran, memleketleri degi§tiren, denizi karaya <;;eviren 
mucizeler sahibi bir sultan dii§iinelim. Onu tamd1gm halde gorsen ki, 
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buyuk bir ta§ dereye yuvarlanm1§, o sultanm ziyafete davet ettigi mi-
safirlerinin yolunu kesmi§, ge<;;emiyorlar. Biri sana, "O zat o ta§l, ne 
kadar buyuk olursa olsun, bir i§aretle kaldiracak. Misafirlerini yolda 
birakmayacak." dese, sen "Hayir, kaldirmaz." veya "Kaldiramaz!" di-
ye cevap versen ... 

Veyahut bir zat buyuk bir orduyu bir gunde ba§tan meydana getir-
digi halde biri sana, "O zat bir boru sesiyle, istirahat i<;;in dagilm1§ olan 
taburlan toplar, emri altma ahr." dese, sen de "inanmam!" desen ne 
kadar ak1ls1zca hareket ettigini anlarsm ... 

i§te §U u<;; temsili anlad1ysan, bak: Nakka§-1 Ezell, gozumuzun 
onunde k1§m beyaz sayfasm1 <;;evirip bahar ve yazm ye§il yapragm1 
a<;;ar. Y eryuzu sayfasmda li<;; yuz binden fazla <;;e§idi, kudret ve kader 
kalemiyle en guzel surette yazar. i<;; i<;;e olduklan halde, hi<;;biri digerine 
kan§maz. Beraber yazar, fakat biri otekine mani olmaz. Mahiyet ve 
gorunu§ bak1mmdan birbirlerinden aynd1rlar, fakat o Zat hi<;; §a§irmaz, 
yanh§ yazmaz. 

Evet, koca bir agacm programm1 bir nokta gibi ku<;;ucuk bir <;;ekir-
dege yerle§tirip orada saklayan Hakim-i Hafiz hakkmda, "Vefat eden-
lerin ruhlanm nas1! muhafaza eder?" diye sorulur mu? 

Yerkureyi bir sapan ta§l gibi <;;eviren Kadir Zat i<;;in, "Ahirete giden 
misafirlerinin yolundan bu dunyay1 nas1! kaldiracak?" denir mi? 

Butun canhlan cisimlerinin taburlannda hi<;;ten, ba§tan, kusursuz 
bir intizamla toplayan, zerreleri 570 :} emriyle kaydedip yerle§ti-
ren, ordular var eden Zat-1 Zulcelal i<;;in, "Bir vucutta birbiriyle tam§an 
asli zerreleri ve unsurlan bir seda ile tekrar nas1l bir araya getirebilir?" 
diye sorulur mu? Bahardaki yeniden dirili§ gibi, dunyanm her devrin-
de, her asnnda, hatta gece ile gunduzun degi§iminde, havada bulut-
larm yaratihp yok edilmesinde ha§re misal ve i§aret olacak ne kadar 
c;ok nak1§ bulundugunu gbztinle gbrtiyorsun. Hatta kendini hayalen 
bin sene oncesinde farz etsen, sonra zamanm iki taraf1 olan ge<;;mi§ ile 
gelecegi kar§1la§hrsan; asirlar, gunler adedince ha§ir ve k1yamet misal-
lerini goreceksin. Bu kadar misale ragmen bedenen tekrar dirilmeyi 

57 "(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 
2/117; Al-i imran suresi, 3/47, 59; En' am suresi, 6/73; Nahl sO.resi, 16/40; Meryem 
suresi, 19/35; Yasin suresi, 36/82; Mi.i'min suresi, 40/68) 
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hala akildan uzak gori.ip inkar edersen, bunun ne kadar divanelik ol-
dugunu sen de anlarsm. 

Bak, en bi.iyi.ik ferman olan Kur'an, bahsettigimiz hakikate <lair ne 
diyor: 

K1sacas1: Hm;re memi §ey yoktur ve her §ey onu gerektirir. 
Evet, hayret verici §eylerin bir mah§eri olan §U koca yeryi.izi.ini.i 

ki.ic;;i.ik bir canh gibi oldi.iri.ip ona hayat veren, insan ve hayvanlara ho§ 
bir be§ik, gi.izel bir gemi yapan, §U misafirhanede gi.ine§i onlara l§lk 
ve lSl verici bir lamba haline getiren, goklerdeki ki.ireleri meleklerine 
b.inek kilan bir Zat'm, bu kadar muhte§em ve ebedl rububiyeti, bu de-
rece muazzam ve geni§ hakimiyeti elbette, yalmz bu gec;;ici, devamsiz, 
kararsiz, onemsiz, degi§ken, fani, eksik, kusurlu di.inya i§leri i.izerine 
kurulamaz ve onlarm i.izerinde durmaz. 

Demek, o Zat'a yara§ir, daiml, sabit, yok olmaz, muhte§em bir ba§-
ka diyar, baki ba§ka bir memleket vard1r. Bizi onun ic;;in c;;ah§tinyor, 
oraya davet ediyor. Oraya gidecegimize, zahirden hakikate gec;;en ve 
o Zat'm huzuruna yakmhkla §ereflenen bi.iti.in nuranl ruh sahipleri, 
kalbi mi.inewer kutub zatlar ve akh nurlanml§ bi.iti.in alimler §ahitlik 
ediyor. Bir mi.ikafat ve ceza haz1rland1gm1 ittifakla haber veriyor, o 
Zat'm tekrar tekrar bildirdigi pek kuwetli vaatlerini ve pek §iddetli teh-
ditlerini naklediyorlar. 

Vaadinde durmamak, hem zillet hem de zilleti kabul etmektir; hic;;-
bir §ekilde O'nun mukaddes celaline yana§amaz. Tehdidinden don-
mek ise ya affetmekten ya da acizlikten ileri gelir. Halbuki ki.ifi.ir, mut-
lak bir cinayettir,59 HA9iYE aff1 mi.imki.in degil. Ve Kadir-i Mutlak, aczden 
munezzeh ve uzakhr. 

58 "i§te bak, Allah'm rahmetinin eserlerine, olmil§ topraga nasil hayat veriyor! i§te 
bunlan yapan kim ise, oluleri de 0 diriltecektir. 0, her §eye hakk1yla kadirdir." 
(RO.m sO.resi, 30/50) 

59 Evet, kufor, her §eyin k1ymetini dil§urup her §eyi manas1zhkla itham eder. 
Bullin kainab a§agilama, ilahi isimlerin varhklarm aynalarmdaki cilvelerini inkar ve 
onlan hor gormedir. KU.for, varhklarm Cenab-1 Hakk'm birligine §ehadetlerini red-
dettiginden ve buhln yaratilmi§lan yalanla itham ettiginden, insanm kabiliyetlerini 
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ve haberciler, yollan, me§repleri, mezhepleri farkh oldugu 
halde tam bir ittifakla bu meselenin oziinde birle§irler. Say1ca tevatiir6° 
derecesinde, mahiyetc;e icma61 kuvvetindedirler. Her biri insanhgm 
birer yild1Z1, bir toplulugun reisi, bir milletin azizi konumundadir. 
meselede soz sahibi ve ispat ehlidirler. 

Hem bir ilimde veya sanatta iki ihtisas sahibi, ba§ka binlerce ki§iye 
yegdir. Bir haberi dogrulayan iki ki§i, binlerce inkarc1ya tercih edilir. 
Mesela, ramazan hilfilinin goriindiigiinii haber veren iki adam, binler-
ce inkarcmm soziinii gec;ersiz kilar. 

Sozi.in ozi.i: Dunyada bundan daha dogru bir haber, daha sag/am 
bir dava, daha bir hakikat olamaz. Demek, dunya §Uphesiz bir 
tarladzr. 62 Mah§er bir harman yeridir. Cennet ve cehennem ise birer 
mahzendir. 

ONUNCU HAKiKAT 
Hikmet, inayet, rahmet ve adalet kap1srdrr. 

Hakim, Kerim, Adil ve Rahim isimlerinin cilvesidir. 
Hie; miimkiin miidiir ki, §U gec;ici diinya misafirhanesinde, §U de-

vams1z imtihan meydanmda ve §U degi§en yeryiizii sergisinde bu de-
rece ac;1k bir hikrnetin, inayetin, bu derece iishln bir adaletin ve geni§ 
bir merhametin eserlerini gosteren, biitiin miilkiin gerc;ek sahibi yiice 
Allah'm memleketi dairesinde, miilk ve melekOt alemlerinde daimi 
meskenleri, baki makamlan ve oralarda ikamet eden mahluklan bu-
lunmasm! Ve §U g6riinen hikmetin, inayetin, adaletin ve merhametin 
hakikatleri hic;e insin!.. 

oyle bozar ki, hayn kabul etmeye liyakat birakmaz. Hem kilfilr, bilyilk bir zulilm-
dilr. Biltiln varhklarm ve ilahi isimlerin hukukuna tecavilzdilr. i§te bu hukukun mu-
hafazas1 ve kafirin nefsinin hayra kabiliyetsizligi, kilfriln affedilmemesini-gerektirir. 

!l).Ji beyam bu manay1 ifade eder. 
60 Tevatiir: Yanh§hgma ihtimal bulunmayacak derecede kuvvetle nakledilen haber. 
61 icma: Mil«<tehit alimlerin bir meselede ittifak etmesi. (Ozerinde icma edilen mesele 

<linen deli! say1hr). 
62 "Dilnya, ahiretin tarlas1dir." manasmdaki hadis i«<in bkz. el-Gaza!!, ihyau U/Ctmi'd-

Dfn 4/19; es-Sehavi, e/-Makds1dii'/-Hasene s. 497; Aliyyillkari, e/-Esraru'/-MerfCta 
s. 205; el-Acluni, Ke§fii'l-Hafa 1/495. Aynca, aym hususu degi§ik §ekilde ifade 
eden ;iura sO.resi, 42/20. ayete ve el-Hakim, e/-Mustedrek 4/348; Ebu Nuaym, 
Hi/yetii'l-Evliya 10/53; ed-Deylemi, el-Musned 2/228'e de bakilabilir. 
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Hie_; mi.imki.in mi.idi.ir ki, o Hakim Zat, insam bi.iti.in varhklar ic_;inde 
kendine kulli muhatap ve bir ayna yap1p rahmet hazinelerin-
deki her §eyi ona tattirsm, tarttirsm, tamtsm ve kendini bi.iti.in isimle-
riyle bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin de, sonra o bic_;are insam ebedi 
memleketine gondermesin! 0 daimi saadet makamma c;agmp mesut 
etmesin! 

Hie_; ak1l kabul eder mi ki, c_;ekirdek kadar her bir varhga bir aga<;; 
kadar vazife yi.iklesin, agacm <;;ic;ekleri kadar hikmet yerle§tirsin, mey-
veleri kadar fayda taksm da bi.iti.in o vazifelere, hikmetlere, faydalara 
yalmz di.inyaya yonelik, bir c;ekirdek kadar gaye versin! 0 varltgm bir 
hardal tanesi kadar onemi olmayan di.inyevi hayahm maksat yapsm! 
0 vazifeleri, hakiki ve lay1k gayelerini vermeleri ic;in, mana alemine 
c;ekirdekler ve ahiret alemine tarla kt!masm! Ve bu kadar muhim 
merasimleri maksats1z, bo§, abes biraksm! Ast! gayelerini ve lay1k 
meyvelerini vermeleri ic;in onlarm yi.izi.ini.i mana alemine ve ahirete 
c;evirmesin! 

Evet, hi<;; mi.imki.in mi.idi.ir ki, bunlan boyle hakikate ters yapmakla 
kendi gerc;ek vas1flan olan Hakim, Kerim, Adil, Rahim isimlerinin z1t-
lanyla -ha§a, si.imme ha§a- vastf1anmI§ g6ri.ini.ip hikmet ve keremini, 
adalet ve rahmetini gosteren bi.iti.in kainah yalanlasm! Bi.iti.in varltkla-
rm §ahitligini reddetsin, deli! olu§lanm iptal etsin! 

Hie; aktl kabul eder mi ki, insana sac;mm telleri adedince vazife yi.ik-
lesin de, yalmz bir sac; teli hi.ikmi.inde di.inyevi bir i.icret versin; hakiki 
adaletine ve hikmetine zit, manastz i§ yapsm! 

Hie_; mi.imki.in mi.idi.ir ki, her bir canltda, belki onlann di! gibi her 
bir uzvunda, bir agaca taktJg1 neticeler ve meyveler miktannca hik-
met, fayda gozetmekle kendisinin bir Hakim-i Mutlak oldugunu ispat 
edip gostersin, sonra bi.iti.in hikmetlerin en bi.iyi.igi.i, bi.iti.in faydalann 
en mi.ihimi ve bi.iti.in neticelerin en gereklisi olan; hikmeti hikmet, ni-
meti nimet, rahmeti rahmet yapan ve bi.iti.in hikmetlerin, nimetlerin, 
rahmetlerin, faydalann kaynag1 ve gayesi olan bekay1, kendisine ka-
vu§may1 ve ebedi saadeti vermesin! Bi.iti.in icraatm1 abes ktlsm! Her 
bir ta§mda binlerce nakt§, her tarafmda binlerce si.is ve her k6§esin-
de binlerce k1ymetli e§ya bulunan bir saray kurup sonra ona bir c;atJ 
yapmayarak kendini her §eyin c;i.iri.imesine, bo§ yere bozulmasma izin 
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veren bir zata benzetsin! Ha§a ve kella!.. Mutlak hayirdan hayir gelir. 
0 Mutlak Cerna! Sahibi Zat'tan guzellik gelir,63 o Mutlak Hakim'den 
abes bir §ey gelmez. 

Evet, her kim fikren tarihte yolculuk edip gec;mi§e gitse, bu gor-
dugumuz dunya, §U imtihan meydam ve sergi gibi, seneler say1smca 
yak olmu§ menziller, meydanlar, sergiler, alemler gorecektir. Hepsi 
sureti ve mahiyetiyle birbirinden farkh oldugu halde; intizam, hayret 
vericilik, Sani' in kudret ve hikmetini gostermek bak1mmdan birbirine 
benzer. 

0 gec;ici menzillerde, o devams1z meydanlarda, o fani sergilerde 
apac;1k bir hikmetin intizam1, bir inayetin i§aretleri, c;ok yuce bir ada-
letin emareleri ve son derece engin bir merhametin neticeleri gorulur. 
0 yolcu basiretsiz degilse §liphesiz bilir ki: 0 hikmetten daha kusur-
suz bir hikmet olamaz. Eserleri g6runen o inayetten daha guzel bir 
inayet mumkun degildir. Emareleri gorunen o adaletten daha usrun 
bir adalet yoktur ve neticeleri g6runen o merhametten daha geni§ bir 
merhamet du§linulemez. 

Farz-1 muhal olarak eger §U i§leri idare eden, misafirleri ve misafir-
haneyi degi§tiren ebedi Sultan'm memleketinde daimi menziller, yuce 
mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler ve oralarda ikamet eden 
mesut kullar bulunmazsa; I§Ik, hava, su, toprak gibi kuwetli ve ku§ah-
c1 dort manevi unsur olan hikmet, adalet, inayet ve merhametin haki-
katlerini ve ac;1kc;a gorunen varhklanm inkar etmek gerekir. <;unku §U 
gec;ici dunyanm ve dunyadaki her §eyin, bu unsurlann tam hakikatine 
mazhar olamad1g1 malumdur. Eger onlara tam mazhar olunacak ba§-
ka bir mekan bulunmazsa, o vakit gunduzu dolduran I§1g1 gorup gu-
ne§in varhgm1 inkar etmek derecesinde bir divanelikle; her §eyde bu-
lunan §U gozumuzun onundeki hikmeti, nefsimizde ve pek c;ok e§yada 
her vakit §ahit oldugumuz inayeti, §U pek kuwetli i§aretleri g6runen 
adaleti64 HA')ivE ve her yerde ac;1kc;a gordugumuz merhameti inkar et-

63 Cenab-1 Hakk'm, Cemll-i Mutlak olduguna ve guzelligi sevdigine dair bkz. Muslim, 
fman 147; Mi.isned 1/399, 4/133, 134, 151; ibn Hibban, es-Sahfh 12/280; Ebu 
Ya'la, el-Mi.isned 2/320. 

64 HA')iYE Evet, adalet iki k1s1mdir: Biri milspet, digeri menfi k1s1m. Muspet adalet, hak 
sahibine hakk1m vermektir. Bu hlr adalet, dunyada at:;ikt:;a g6rulur. (unku Ot:;un-
cu Hakikat'te ispat edildigi gibi, her §eyin kabiliyet, ihtiya<; ve <_;aresizlik dilleriyle 
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mek laz1m gelir. Ve §U kainatta gbrdi.igi.imi.iz hikmetli icraatm, comert-
<_;e i§lerin ve merhametle sunulan ihsanlarm sahibinin -ha§a, si.imme 
ha§a- eglenceye di.i§ki.in bir oyuncu, gaddar bir zalim oldugunu kabul 
etmek gerekir. Oysa bu, sonsuz derecede akil dt§tdir, imkans1zdir, ger-
<_;egin z1dd1d1r. Her §eyin varhgm1, hatta kendi varhklanrn inkar eden 
ahmak Sofistler bile bunu di.i§i.inmeye kolay kolay yana§amazlar. 

K1sacas1: ;>u gori.inen icraat, di.inyadaki geni§ hayat kanunu, 
oli.imle gelen si.iratli aynhklar, ha§metli toplanmalar, <_;abuk dagilma-
lar, buyi.ik merasimler ve tecelliler ile onlarm bu fani alemdeki, k1sa bir 
zamanda malumumuz olan ufak neticeleri, onemsiz ve ge<_;ici gayeleri 
arasmda denge yoktur. Aksini di.i§i.inmek, adeta ki.i<_;i.ik bir ta§a bi.iyi.ik 
bir dag kadar hikmetler, gayeler yi.iklemeye; bi.iyi.ik bir daga, ki.i<_;i.ik 
bir ta§ gibi ge<_;ici, ufak bir gaye vermeye benzer. Bu, akla ve hi<_;bir 
hikmete uymaz. 

Demek, §U varhklar ve gordi.ikleri i§ler ile di.inyaya ait gayeleri 
arasmdaki bu derece nispetsizlik, bu varhklarm yi.izlerinin kesinlikle 
mana alemine doni.ik oldugunu, meyvelerini orada verdiklerini gos-
terir. Gozleri Cenab-1 Hakk'm kutsi isimlerine bakar, gayeleri o aleme 
donuktur. bzleri dunya toprag1 altmda, sumbulleri misal aleminde 
boy atip a<_;1ga <_;1kar. insan, kabiliyeti ol<_;i.isi.inde burada eker, ahirette 
mahsuli.ini.i ahr. Evet, her §eyin ilahi isimlere ve ahiret alemine donuk 
yi.izi.ine baksan, birer kudret mucizesi olan her <_;ekirdegin bir aga<_; ka-
dar gayesi oldugunu gbri.irsi.in. Birer hikmet kelimesi olan her <_;i<_;e-

bir agacm bi.iti.in <_;i<_;ekleri kadar manalan vardir. Birer sanat 

Fatir-1 Zulcelal'den butun istekleri ve ya§amalan ic;in laz1m olan §eyler, onlara belli 
olc;Ulerle verilir ve bu apac;ik gorulur. Demek, adaletin bu k1sm1, varhk ve hayat 
derecesinde §Uphesizdir. 
ikinci k1s1m adalet ise menfidir, haks1zlan, zalimleri terbiye etmektir. Onlara gere-
ken cezanm verilmesidir. tur adalet gerc;i bu dunyada tamamen ortaya c;1kmaz. 
Fakat o hakikatin varhgm1 hahrlatacak say1s1z i§aret vard1r. Mesela, Ad ve Semud 
kavimlerinden bu zamanm inkarda inat eden kavimlerine kadar gelen ikaz silleleri 
ve azap kirbac1, gayet yuce bir adaletin hukmettigini kesinlikle gosteriyor. 

65 Soru: Ornekleri neden en c;ok c;ic;eklerden, tohumlardan ve meyvelerden ve-
riyorsun? 
Cevap: <;unku onlar kudret mucizelerinin en benzersizleri, en harikalan, en naze-
ninleridir. Tabiatc;1lar ve dalalet ehli ile yolunu §a§Irffil§ felsefeciler, kader ve kudret 
kaleminin onlarda yazd1g1 ince hatt1 okuyamad1klan ic;in bu meselede bogulmu§, 
tabiat batakl1gma dil§ffiU§lerdir. 
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harikas1 ve rahmet manzumesi olan her meyvede, bir agacm butiin 
meyveleri kadar hikmet bulunur. Onlann bize nz1k olmas1, o binlerce 
hikmetten yalmzca biridir ki, manalanm ifade ettiklerini, 61Up midemi-
ze defnedilmekle vazifelerinin bittigini bildirir. 

Madem bu fani §eyler, ba§ka bir alemde baki meyveler verir, daiml 
suretler bJrakJr, ebedl manalar ifade eder ve devamh tesbihat yapar. 
insan, onlann bekaya d6nuk §U yuzune bakmakla insan olur, fanide 
bakiye yo! bulur. 

Demek ki, her §eyin hayat ve 6liim arasmda yuvarlanmasmda, 
toplamp dag1lmasmda ba§ka bir maksat var. T e§bihte hata olmaz: Bu, 
taklit ve temsil ic;in kurulan, tertip edilen sahnelere benzer. Suretler 
almsm, duzenlensin, sinema perdesinde art arda gosterilsin diye nas1l 
buyuk masraflarla her §ey k1sa bir surede toplamp dag1tihyorsa, ay-
nen onun gibi, bu k1sa dunya hayatmm bir gayesi de, suretlerin alm1p 
terkip edilmesi, amellerin neticelerinin saklanmas1dJr. Taki, biiyuk bir 
meydanda hesap g6rUlsun ve insanm daiml bir saadet makamma ka-
biliyeti buyuk bir sergide g6sterilsin. Hadis-i §erifte "Dunya ahiretin 
tarlas1d1r." buyrularak bu hakikat ifade ediliyor. 

Madem dunya var ve dunyada §U g6runen eserleriyle hikmet, ina-
yet, rahmet ve adalet var. E/bette, dunyanzn varlzg1 gibi kesin olarak 
ahiret de vardzr. Madem dunyada her §ey bir y6nuyle o aleme bak1-
yor, demek ki oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek, dunyay1 ve 
kileri de inkar etmek demektir. 

Ecel ve kabir insam bekledigi gibi, cennet ve cehennem de bekliyor 
ve onun yolunu goz/ayor. 

ON BiRiNCi HAKiKAT 
insaniyet kap1s1drr. 

Hak isminin cilvesidir. 

Hie; mumkun mudur ki, hakkiyla ibadete lay1k olan Cenab-1 Allah, 
insam §U kainatta mutlak, umumi rububiyetine ve buhln alemlere kar-
§I en k1ymetli kul; ilahl hitabma lay1k, dli§linen bir muhatap; isimlerine 
mazhar en ku§atlc1 ayna; ism-i azamm ve her isimde bulunan ism-i 
azamhk mertebesinin tecellisine ermi§, "ahsen-i takvim" 66 suretinde 

66 Ahsen-i takvim: insanm yarahh§mm en gilzel surette olmas1. 



116 SOZLER 

en guzel kudret mucizesi olarak. .. Rahmet hazinelerinin ic;;indekileri 
tartmak ve tammak ic;;in gereken olc;;Ulere ve duygulara sahip; sonsuz 
nimetlerine en c;;ok muhtac;;, fanilikten en c;;ok elem c;;eken, bekaya en 
c;;ok arzu duyan; buhln canhlar ic;;inde en nazik, en nazh, en fakir ve en 
muhtac;;; dunya hayatmda en c;;ok elemi tadan, en bedbaht ve dona-
mm1 bak1mmdan en yuksek bir surette yaratsm da, onu kabiliyetli ve 
lay1k oldugu, arzu duydugu ebed! aleme gondermesin! insanm haki-
katini yok ederek kendi adaletine taban tabana zit ve hakikat nazann-
da c;;irkin bir haks1zhk yapsm! 

Mutlak Hakim ve Rahim Cenab-1 Hak insana yerlerin, goklerin 
ve daglarm yuklenmekten c;;ekindigi emanet-i kubraya67 tahammul 
kabiliyeti verdigi halde, onun kendi kuc;;ucuk olc;;uleriyle, Hahk'mm 
her §eyi ku§atan s1fatlanm, kulll icraatm1, sonsuz tecellilerini bilmesini 
saglad1g1 .. onu yeryuzunde en nazik, nazenin, nazh, aciz, zay1f varhk 
olarak yaratmasma ragmen butun bitki ve hayvanlara bir <_;e§it nizam 
memuru yaptlg1.. onlann tesbihat ve ibadetlerine mudahale ettirdigi.. 
kainattaki ilah! icraata kuc;;uk olc;;ekte bir misal yap1p rubO.biyetini fiilen 
ve sozle kainata ilan ettirdigi ve insam meleklerine tercih edip ona 
hilafet rlitbesini68 verdigi halde, hie;; mumkun mudur ki, butun bu vazi-
felerinin gayesi, neticesi ve meyvesi olan ebed! saadeti ihsan etmesin! 
Onu butun yaratilm1§lar ic;;inde en bedbaht, en c;;aresiz, en belah, en 
dertli hale dli§lirup en a§ag1 seviyeye atarak en mubarek, nurani ve 
mutluluga goturucu bir hikmet hediyesi olan akh insana en ugursuz ve 
karanhk bir azap vas1tas1 haline getirsin! Mutlak hikmetine busbuhln 
zit ve mutlak rahmetine tamamen aykm bir §ekilde merhametsizlik et-
sin! Ha§a ve kella! .. 

Soziin Ozii: Temsill hikayede bir kumandanm cuzdanma ve def-
terine bakm1§tlk. Rutbesi, vazifesi, maa§I, hareket dusturlan ve tec;;-
hizati bize gostermi§ti ki, o riitbeli asker, §U gec;;ici meydan ic;;in degil, 
gidecegi claim! bir memleket ic;;in c;;ah§tyor. Aynen 6yle de, hakikatleri 

67 Emanet-i Kiibra: Bilyilk emanet. Bkz. "Biz emaneti goklere, yere, daglara teklif 
ettik de onlar bunu yilklenmekten kac:;md1, zira sorumlulugundan korktular, ama onu 
insan yilklendi. insan bu emanetin hakkm1 gozetmedigi ic:;in gerc:;ekten c:;ok zalim, c:;ok 
cahidir." (Ahzab suresi, 33/72) 

68 Bkz. Bakara suresi, 2/30; En' am suresi: 6/165; Yunus suresi, 10/14; Enbiya suresi, 
21/105; Nern! suresi, 27/62; Kasas suresi, 28/5; Fahr suresi, 35/39. 
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delilleriyle bilen ve varhgm perde arkasm1 ke§fen goren zatlar, insanm 
kalb dizdamndaki, akil defterindeki latifelerinin, his ve kabiliyetlerinin 
tamamen ebedi saadeti kazanmak i<;in verilmi§ ve insamn oras1 i<;in 
donahlm1§ oldugunda birle§irler. 

Mesela, aklm bir hizmetkan ve tasvircisi olan hayal gilcilne dense 
ki, "Sana bir milyon sene omilr ve dilnya saltanah verilecek, fakat 
sonunda mutlak hi<;lige gomilleceksin." Vehim aldatmamak, nefsi ka-
n§mamak §art1yla "Oh" yerine "Ah" diyecek ve elem <;ekecektir. 

Demek, fdni of an en bi.iyi.ik §ey, insanzn en kui:;uk latifesini doyura-
mzyor. i§te insandaki bu kabiliyet ve onun ebediyete uzanmz§ emelleri, 
kdinatz ku§atan fikirleri, ebedf saadetin ti.irli.i lezzetlerine doni.ik arzula-
n, insanzn baki bir diem i<:;in yarat1/d1gm1 ve oraya gidecegini g6sterir. 
Bu di.inya onun i<:;in bir misafirhane ve ahiretin bek/eme sa/onudur. 

ON iKiNCi HAKiKAT 
Peygamberlik ve vahiy kap1s1d1r. 

"Bismillahirrahmanirrahim "in cilvesidir. 
Hi<; milmkiln mildilr ki, biltiln peygamberlerin mucizeleriyle so-

zilnil dogrulad1klan, biltiln evliyanm ke§if ve kerametleriyle davasm1 
tasdik ettikleri ve biltiln asfiyanm ara§tirmalanyla dogruluguna §eha-
dette bulunduklan Resul-u Ekrem'in (sallallahu aleyhi ve sellem) hakikat 
olarak meydana gelmi§ binlerce mucizesine dayamp biltiln kuvvetiyle 
ve kirk yonden mucize olan Kur'an-1 Hakim'in §ilphe gotilrmez bin-
lerce ayetine istinat ederek biltiln kesinligiyle a<;hg1 ahiret yolunu ve 
cennet kap1sm1, sinek kanad1 kadar kuvveti bulunmayan bo§ vehimler 
kapatabilsin! 

*** 
Olilmden sonra dirili§, temelleri oyle saglam bir hakikattir ki, yer-

ktireyi kaldtracak, tutup atacak bir kuvvetin bile onu sarsamayacag1 
ge<;en "Hakikat"lerden anla§1ld1. Zira o hakikati Cenab-1 Hak biltiln 
isim ve s1fatlannm geregi olarak sapasaglam bir §ekilde yerle§tiriyor, 
Resul-u Ekrem (sallallahu a/eyhi ve sel/em) biltiln mucizeleri ve delilleriyle 
dogruluyor, Kur'an-1 Hakim biltiln hakikatleri ve ayetleriyle ispathyor 
ve §U kainat, biltiln yaratil1§ kanunlan ve hikmetli i§leyi§iyle ona §a-
hitlik ediyor. 
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Hie; miimkiin mi.idi.ir ki, Vacibi.i'l-Vi.icud ile -kafirler haric;- biiti.in 
mevcudat oli.imden soma dirilmenin ve hesap giini.ini.in varhg1 konu-
sunda ittifak etmi§ olsun da tuy kadar kuvveti bulunmayan §lipheler 
ve §eytanl kuruntular, o dag gibi saglam, yi.ice hakikati sarssm, yerin-
den oynatsm! Ha§a ve kella!.. 

Sakm ha§ir delillerinin anlatt1g1m1z bu "On iki Hakikat" ile smirh 
oldugunu zannetme! Hayir, yalmz Kur'an-1 Hakim, gec;en §U on iki 
hakikati bize ders verdigi gibi, meselenin daha binlerce yonune i§aret 
ediyor. Onlardan her biri, Hahk1m1zm bizi bu fani alemden baki bir 
aleme gonderecegine kuvvetli birer delildir. 

Hem sakm ha§ri gerektiren ilahl isimlerin, yalmz bahsettigimiz 
Hakim, Kerim, Rahim, Adil, Hafiz ile smirh oldugunu dii§i.inme! Hayir, 
kainatm idaresinde tecelli eden bi.iti.in ilahl isimler ahireti gerektirir, 
hatta zorunlu kilar. 

Ha§ri gosteren yarahh§ kanunlannm, §U anlatt1klanm1zdan ibaret 
oldugunu da zannetme! Her varhgm saga sola ac;1lan perdeler gibi 
oyle keyfiyetleri vardir ki, bir yoni.i Yi.ice Yaratic1'ya §ehadet ettigi gibi, 
diger yoni.i ha§ri gosterir. 

Mesela, insanm 'ahsen-i takvim' i.izere yarahh§mdaki gi.izellik 
Sani'i gosterdigi gibi, o en gi.izel, ku§ahc1 suretteki kabiliyetlerinin k1sa 
bir zamanda yok olup gitmesi ha§re i§aret eder. Bazen bir yonden iki 
nazarla bak1lsa hem Sani'i hem ha§ri gosterir. 

Mesela, nas1l ki pek c;ok §eyde gori.ilen hikmetin tanzimi, inaye-
tin si.islemeleri, adaletin dengesi ve rahmetin ikramlan, onlarm Sani, 
Hakim, Kerim, Adil, Rahim bir Zat'm kudret elinden c;1ktJgma i§aret 
eder. Aynen oyle de, kuvvetleri ve SinlfS!Zhklanyla beraber bu sifatla-
rm mazhan olan §U fani varhklarm sJradan bir §ekilde ve az ya§ama-
lanna bak1hrsa, ahiret gori.ini.ir. Demek ki, her §ey ha! diliyle 
69 ..f: sozlerini okuyor ve okutuyor. , 

69 "Allah' ave ahiret gunune iman ettim." 
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Ge<;en On iki Hakikat, birbirini dogrular, tamamlar ve birbirine 
kuwet verir. Hepsi birle§erek neticeyi g6sterir. Hangi vehmin haddi 
var ki, §U demir gibi, hatta elmas gibi on iki saglam suru delip gec_;ebil-
sin ve sars1lmaz olan ha§re iman hakikatini sarsabilsin! 

p 'ij ayet-i kerimesi §Unu ifade ediyor: 
"Cenab-1 Hakk'm kudreti i<;in butiin insanlann yarattlmas1 ve 6ldukten 
sonra diriltilmesi, bir tek insanm yarattlt§l ve ha§ri kadar kolaydir." Evet, 
6yledir. Nokta adh risalenin ha§ir bahsinde, bu ayetin ifade ettigi haki-
kati etrafhca yazmt§hm. Burada yalrnz bir k1s1m temsillerle meselenin 
6zune i§aret edecegiz. Geni§ izah istersen Nokta risalesine bakabilirsin. 72 

Mesela, 73 \11 JW1 -temsilde hata olmaz- nastl ki "nuraniyet" 
s1myla, gune§in cilvesi kendi iradesiyle bile olsa, bir zerreye verdigi 
t§tg1, ayrn kolayhkla say1s1z §effaf §eye de verir. 

s1myla, §effaf bir zerrenin kll<;llcuk g6z bebegi, gune§in 
aksini almakta, denizin geni§ yuzune e§ittir. 

"intizam" s1myla, bir <;ocuk, parmag1yla oyuncak gemisini <;evirdigi 
gibi, kocaman bir sava§ gemisini de d6ndurebilir. 

"imtisal" (itaat) s1myla, bir kumandan bir tek askeri "Mar§!" em-
riyle hareket ettirdigi gibi, koca bir orduyu da ayrn kelimeyle harekete 
ge<;irebilir. 

"Denge" s1myla, uzayda hakiki, hassas ve o derece buyuk bir terazi 
farz edelim; kefelerine konulan iki cevizi tartt1g1 gibi, iki gune§i de i<;ine 
ahp tartabiliyor olsun. 0 terazi iki kefesinde bulunan cevizlerden birini 
g6ge <;tkaran, 6tekini yere indiren kuwetle, iki gune§ten birini ar§a 
kaldmp digerini zemine indirebilir. 

Madero §U basit, noksan, fani mumkinat74 aleminde nuraniyet, §ef-

70 Hatime: Sonsoz. 
71 "Ey insanlar, sizin hepinizi yaratmak veya oldukten sonra diriltmek bir tek ki§iyi 

diriltmek gibidir." (Lokman sO.resi, 31/28) 
72 Nokta risalesi, Mesnevf-i NCtriye'nin sonunda yer almaktad1r. Aynca Ostad Hazret-

leri orada, aym konuyla ilgili olarak, Siinuhat isimli kui;uk risalenin giri§ k1smma da 
gondermede bulunmaktadir. 

73 "En yuce s1fatlar Allah'md1r." (Nahl suresi, 16/60) 
74 Miimkinat: Allah'm butun yaratt1klarma verilen isim. Yoktan var edilenler. 

Cenab-1 Hakk'm Zat'mdan ba§ka her §ey. 
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fafhk, intizam, itaat ve denge sirlanyla, en buyuk §ey en kuc;uk §eye 
e§it olur. Hadsiz hesaps1z §eyler tek bir §eye denk g6runur. Elbette, 
Kadir-i Mutlak'm Zat'ma ait, sonsuz ve kusursuz kudretinin nuranl 
tecellileri, e§yanm perde arkasmm §effafhg1, hikmet ve kaderin inti-
zamlan, e§yanm yarahh§ kanunlanna tam itaati, mumkinatm varhk ve 
yoklugun e§itliginden ibaret olan imkanmdaki denge sirlanyla; az-c;ok, 
buyuk-kuc;uk her §ey O'nun ic;in e§ittir. Ve o Zat, butun insanlan tek 
bir insan gibi, bir seda ile diriltebilir. 

Bir §eyin kuvvetinin veya zay1fhgmm mertebeleri, onun z1dd1y-
la anla§1labilir. Mesela s1cakhgm derecesi, sogugun mudahalesidir. 
Guzelligin mertebeleri, c;irkinligin mudahalesiyle ortaya c;1kar. l§igm 
tabakalan, karanhga bakarak anla§1hr. Fakat bir §ey zatl, yani ken-
dinden ise, varhg1 bir ba§kasma muhtac; degilse z1dd1 ona mudahale 
edemez; c;unku o zaman z1tlann bir arada bulunmas1 gerekir. Bu ise 
imkans1zdir, akil d1§1d1r. Demek, zati olan bir §eyde mertebe yoktur. 

Madem Kadir-i Mutlak'm kudreti zatidir, varhg1 bir ba§kasma 
muhtac; degildir ve mutlak kemaldedir. $u halde z1dd1 olan aczin 
o kudrete kan§mas1 mumkun degildir. Bir bahan yaratmak, Zat-1 
Zulcelal ic;in bir c;ic;egi yaratmak kadar kolayd1r. Eger sebeplere da-
yandmhrsa, bir c;ic;egin var edilmesi bir bahannki kadar zor olur. 
Hem butun insanlan diriltmek, ha§retmek o Zat ic;in bir insam dirilt-
mek gibidir. 

Ha§ir meselesinin ba§mdan buraya kadar anlatt1g1m1z temsiller ve 
hakikatleri, Kur'an-1 Hakim'in feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi kabule 
haz1rlamak ic;indir. Asil soz ise Kur'an'md1r. Soz O'dur ve O'nundur. 
Dinleyelim: 

75 "(De ki:) En kesin ve mi.ikemmel deli!, Allah'md1r." (En' am suresi, 6/149) 
76 "i§te bak Allah'm rahmetinin eserlerine, olmi.i§ topraga nasil hayat veriyor! i§te 

bunlan yapan kim ise oli.ileri de 0 diriltecektir. 0, her §eye hakk1yla kadirdir." 
(Rum suresi, 30/50) 
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77 "(Nasil yaratild1gm1 unutarak, bir de misal firlath Bize:) '<;urumu§ vaziyetteki o 

kemikleri kim diriltecek!' diye. De ki: Onlan ilk defa in§a eden diriltir, hem 0 her 
turlu yaratmay1 bilir." (Yasin suresi, 36/78-79) 

78 "Ey insanlar! Rabbinize kar§l gelmekten sakmm. Gen:;ekten k1yamet saatinin dep-
remi muthi§ bir olayd1r. Onu g6receginiz gun ... <;ocugunu emziren anne, deh§et-
ten -:;ocugunu unutup terk eder. Hamile olan her kadm ceza gunu -:;ocugunu du-
§urur. insanlan sarho§ olmu§ g6rursun, halbuki ger-:;ekte onlar sarho§ degildirler. 
Fakat Allah'm azab1 pek <;etindir." (Hae suresi, 22/1-2) 

79 "Allah, o hak Mabud'dur ki kendisinden ba§ka ilah yoktur. Kiyamet gunu hepinizi 
bir araya toplayacaktir. Bunda hi<; §uphe yoktur. Allah'tan daha dogru sozlu kim 
olabilir?" (Nisa sO.resi, 4/87) 

80 "iyi ve hayJrh insanlar Nairn cennetinde, nimetler i-:;indedirler. Yoldan sapan kafirler ise 
ate§tedir." (infitar suresi, 82/13-14) 

81 "Yero muthi§ depremiyle sarsild1g1 zaman ... Ve yer bagrmdaki agJrhklan -:;1kard1g1 
zaman ... insan §a§km §a§km: "Ne oluyor buna!" dedigi zaman ... i§te o gun yer, us-
llinde olan biten her §eyi anlatir; -:;unku Rabbin ona bunlan vahyeder. i§te o gun b6-
lukler halinde insanlar, kabirlerinden -:;1k1p Yuce Divana dururlar, ta ki yaptiklannm 
kar§1hgm1 gorup alsmlar. Zerre agJrhgmca hayir yapan onu bulur, zerre agirhgmca 
§er yapan da onu bulur. " (Zilzal suresi, 99/1-8) 
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Kur'an'm bunlar gibi ba§ka ayetlerini de dinleyip "inand1k 
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82 "Karia ... Nedir o karia? Kariay1, o kapilan cloven ve deh§etiyle kalplere c;arpan o 
k1yamet felaketini sen nereden bileceksin ki! 0 gun insanlar uc;u§an kelebekler gibi 
§Uraya buraya firlatihr, daglar ahlmi§ yune <loner. Art1k kimin tart1lan agir basarsa, 
memnun kalacag1 bir hayata girer. Kimin tartilan da hafif gelirse, onun bannag1 da 
Haviye olur. Onun ne oldugunu bilir misin? Haviye k1zgm mi k1zgm bir ate§tir!" 
(Karia sO.resi, 101/1-11) 

83 "Bullin goklerin ve yerin gayb1m bilmek de Allah'a mahsus. Kiyametin kopmas1 ise, 
ba§ka degil, ancak bir goz ac;ip kapamada yahut daha da k1sa bir anda olur biter. 
he yok ki Allah her §eye kadirdir." (Nahl sO.resi, 16/77) 

84 "Allah'a, meleklerine, kitaplanna, peygamberlerine, ahiret gunune, kadere, hayir 
ve §errin Allah Teala' dan geldigine, oliimden soma dirili§in hak olduguna, cennetin 
hak olduguna, cehennem ate§inin hak olduguna, §efaatin hak olduguna, Munker 
ve Nekir'in hak olduguna, Allah'm kabirlerdeki oluleri tekrar diriltecegine iman et-
tim. Allah'tan ba§ka ibadete lay1k ilah bulunmad1gma ve Muhammed'in Allah'm 
ResO.lu olduguna §ehadet ederim." Peygamber Efendimiz (sallallahii aleyhi ve sellem) 
teheccud namazmda okudugu duada bunlann gerc:;ek olduklanm ifade buyurmak-
tadir: Buhari, teheccud 1, deauat 10, teuhid 8, 24, 35; Muslim, sa/atu'l-musafirfn 
199; Muuatta, Kur'on 34; Tirmizi, deauat 29, 32. Bunlara inanmanm hukmuyle 
ilgili aynca bkz. el-E§'ari, el-ibane 1127; el-E§'ari, Maka/atu'l-is/amiyyfn 1/293; el-
Ll.lekai, i'tikadu Ehli's-Sunne 1/177, 4/833; el-Beyhaki, el-i'tikad 1/226. 
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*** 
.$u risaleyi insaf ile okuyup degerlendiren arkada§! "Onuncu Soz'u 

nic;in bir anda, butunuyle anlayam1yorum?" diye d0.§0.nO.p O.zulme. 
c;o.nku ibn Sina gibi bir felsefe dahisi bile 
demi§, yani "Ha§re iman ederiz, fakat akil bu yolda gidemez." diye 
hukum vermi§tir. 

Hem butun islam alimleri, "Ha§ir, nakli bir meseledir, delili nakil-
dir. Ona ak1l ile vanlamaz." diye ortak bir hukme varm1§lardir. Elbet-
te bu kadar derin ve manen pek yuksek bir yol, birdenbire herkesin 
ak1lla ula§acag1 bir yol haline gelmez. Taklidi imanm bile azald1g1, 
teslimiyetin zay1flad1g1 §U asirda, bize Kur'an-1 Hakim'in feyziyle ve 
Hahk-1 Rahim'in merhametiyle o derin ve manen yuksek yolda bu 
kadar ilerlemek ihsan edildigi ic;in binlerce §0.kretmeliyiz. c;unku bu, 
imamm1zm kurtulmasma yeter. Anlad1g1m1z kadanna memnun olup, 
tekrar okuyup d0.§0.nerek daha iyi anlamaya c;ah§mahy1z. 

Ha§ir meselesine akil yoluyla vanlamamasmm bir s1m da §Udur: 
0 buyuk hakikat, ism-i azamm tecellisiyle gerc;ekle§tiginden, Cenab-1 
Hakk'm ism-i azammm ve her isminin en list mertebedeki tecellisiyle 
ortaya c;1kan buyuk icraati g6rmek ve g6stermekle, bahar gibi kolay 
ispat edilir, kesin bir §ekilde anla§1hr ve tahkiki iman86 kazamhr. 

i§te Onuncu Soz'de Kur'an'm feyziyle ha§ir 6yle g6ruluyor ve g6s-
teriliyor. Y oksa ak1l, yetersiz ve kuc;O.k dusturlanyla ken di ba§ma aciz 
kahr, taklide mecbur olur. 

85 Allah1m! Rahmetinin agac1 TO.ba'nm en latif, en §erefli, en miikemmel ve en giizel 
meyvesi olan zata salat ve selam et. Ki Sen onu hem alemlere rahmet olarak, hem 
de ahiret yurdunu yani cenneti gosteren §U Tuba' nm en siislii, en giizel, en parlak 
ve en yiice meyvelerine kavu§ma vesilemiz olarak gonderdin. Allah1m, bizi, anne 
ve babam121 ate§ten koru. Bizi, anne ve babam121, ebrar (ozii sozii bir sad1k kulla-
rm) ile beraber, se<;;kin Peygamberinin hiirmetine cennete dahil et. Amin. 

86 Tahkiki iman: imana dair meseleleri delillleriyle bilmek, ya§amak ve tabiatma mal 
etmekle kazamlan sars1lmaz iman. 



ONUNCU SOZ'UN MUHiM BiR ZEYLi87 VE 
LAHiKASININ BiRiNCi 

87 Zeyl: Ek, Have. 
88 "Haydi siz ak§ama girerken, sabaha c;1karken Allah'1 takdis ve tenzih edin, namaz 

kilm. Goklerde ve yerde hamd, gilzel ovgi.i O'na mahsustur. ikindi vaktinde de, 
ogleye girerken de O'nu takdis ve tenzih edin, namaz kilm. 0, oliiden diriyi c;1kanr, 
diriden oliiyii c;1kanr ve olmii§ topraga hayat verir. i§te siz de oldiikten sonra boy-
lece diriltileceksiniz. O'nun varhgmm ve kudretinin delillerinden biri, sizi toprak-
tan yaratm1§ olmas1d1r. Sonra diinyaya yayilm1§ be§eriyet haline geldiniz. O'nun 
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imanm bir kutbunu gosteren bu semavl, yuce ayetlerin ve ha§ri ispat 
eden §U kutsl, muazzam i§aretlerin en buyuk nuktelerinden ve delillerin-
den biri Dokuzuncu da beyan edilecek. Cenab-1 Hakk' m ho§ bir ina-
yetidir ki: Bundan otuz sene once Eski Said, yazd1g1 tefsire giri§ mahiye-
tindeki Muhakemat adh eserin sonunda, "ikinci Maksat: Kur' an' da ha§re 
i§aret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. r" 
demi§ ama gerisini yazamam1§tI. Hahk-1 Rahlm'ime ha§rin delilleri ve i§a-
retleri adedince §likur ve hamd olsun ki, otuz sene sonra bunu ba§armay1 
ihsan eyledi. Evet, bundan dokuz-on sene once o iki ayetten ilki olan: 

1 o ,, .,, 1 :;;: _ ,,, ,,, ; 0 ,,.. ,,, 1 ..... 1 T ..J. o ,,, 
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ilahl fermanmm iki parlak, c;:ok kuvvetli delilini ve tefsirini, yani Onun-
cu Soz ile Yirmi Dokuzuncu Soz'u lutfetti, inkarcilan susturdu. i§te 
dokuz-on sene sonra da ha§re imanm hucum edilemez §U iki saglam 
kalesinden ikinci ayet olan yukandaki yuce ayetin tefsirini bu risale 
ile ikram etti. Dokuzuncu bu ayetlerle i§aret edilen "dokuz yuce 
makam"1 ve muhim bir "mukaddime" k1smm1 ic;:erir. 

varhgmm ve kudretinin delillerinden biri de, kendilerine 1smmamz i<:;in, size ii:;iniz-
den e§ler yaratmas1, birbirinize kar§l sevgi ve §efkat var etmesidir. Elbette bunda, 
dil§ilnen kimseler i<:;in ibretler vardlf. O'nun varhgmm ve kudretinin delillerinden 
biri de, gokleri ve yeri yaratmas1, lisanlanmzm ve renklerinizin farkh olmas1d1r. El-
bette bunda bilen ve anlayan kimseler i<:;in ibretler vard1r. O'nun varhgmm ve kud-
retinin delillerinden biri de, geceleyin veya gunduz vakti uyumamz ve O'nun geni§ 
lutfundan gei:;im vesileleri aramamzd1r. Elbette bunda i§iten kimseler i<:;in ibretler 
vardlf. O'nun delillerinden biri de, kah korku kah limit vermek ii:;in size §im§egi 
gostermesi, gokten bir su indirip olmil§ topraga onun sayesinde hayat vermesidir. 
Elbette bunda aklm1 i:;ah§hran kimseler i<:;in ibretler vard1r. O'nun varhgmm ve kud-
retinin delillerinden biri de, gogiln ve yerin, Kendisinin buyrugu ile kaim olmalan, 
belirlenen yerde sapasaglam i§lerinin ba§mda bulunmaland1r. Soma sizi yatt1gm1z 
yerden bir c;ag1rd1 m1, birden kabirlerinizden c;1k1verirsiniz! Goklerde ve yerde kim 
varsa O'nundur. Onlann hepsi, isteyerek veya istemeyerek O'na divan durmakta-
d1r. Mahluklan ilkin yoktan yaratan, olilmden soma da dirilten O'dur. Bu diriltme 
O'nun i<:;in pek kolayd!f. Goklerde ve yerde en yilce sifatlar O'nundur. 0 Aziz ve 
Hakimdir: Mutlak galiptir, tam hilkilm ve hikmet sahibidir." (Rum suresi, 30/17-27) 

89 Oyleyse: Rahman Rahim Allah'm ad1yla. 
90 "i§te bak, Allah'm rahmetinin eserlerine, olmil§ topraga nas1l hayat veriyor! i§te 

bunlan yapan kim ise, olilleri de 0 diriltecektir. 0, her §eye hakk1yla kadirdir." 
(Rum suresi, 30/50) 
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MUKADDiME91 

(Ahiret inancmm ruha pek c;:ok faydasm1 ve hayati, ku§ahc1 netice-
lerinden birini k1saca anlatan, insan hayah ve bilhassa toplum hayah 
ic;:in ne kadar li.izumlu ve zaruri oldugunu ortaya koyan, oldi.ikten son-
ra dirilmenin pek c;:ok delilinden bir tek ki.illl delili ozetle gosteren ve 
bunun ne derece ac;:1k, §i.iphe goti.irmez bir hakikat oldugunu bildiren 
iki "nokta" dtr.) 

Birinci Nokta 

Ahiret inancmm, insanm §ahsi ve toplum hayatmda en temel esas 
ve saadetin, faziletin kaynag1 oldugunu gosteren yi.izlerce delilden sa-
dece dart tanesine bir olc;:i.i mahiyetinde i§aret edecegiz. 

Birinci delil: insanhgm hemen hemen yansm1 meydana getiren 
c;:ocuklar, kendilerine deh§etli ve aglahc1 g6ri.inen oli.imlere yalmz cen-
net fikriyle dayanabilirler. Boylece gayet zay1f ve nazik vi.icutlarmda 
manevi bir kuvvet ve her §ey kar§tsmda c;:abuk incinen ruhlarmda cen-
net inanc1yla bir i.imit bulup mutlu ya§ayabilirler. 

Mesela, bir c;:ocuk cennet fikriyle, vefat etmi§ ki.ic;:i.ik karde§i veya 
arkada§t hakkmda, "O oldi.i, cennetin bir ku§U oldu. Cennette geziyor, 
bizden daha gilzel ya§1yor." der. Yoksa her vakit etraflannda kendi-
leri gibi c;:ocuklarm ve bi.iyilklerin oli.imleri o zay1f bic;:arelerin endi§eli 
nazarlarma c;:arpar, tahammiillerini ve manevi kuvvetlerini yerle bir 
ederek gozleriyle beraber ruh, kalb, ak1! gibi biiti.in latifelerini de oyle 
aglahr ki, o c;:ocuklar ya mahvolur ya da insani vas1flanm kaybeden 
divane birer bedbaht haline gelir. 

ikinci delil: insanhgm yans1 olan ihtiyarlar, yakla§hklan kabre 
ancak ahiret inanc1 ile tahammi.il edebilir ve c;:ok alaka duyduklan ha-
yatlarmm yakmda bitecek, gi.izel diinyalarmm kapanacak olmas1 kar-
§tsmda bir teselli bulabilirler. c;ocuk gibi her §eyden c;:abuk etkilenen 
ruhlarmda ve mizac;:lannda, olilm ve yokluktan gelen elemli ve deh-
§etli i.imitsizlige ancak baki bir hayat i.imidiyle dayanabilirler. Y oksa 
§efkate lay1k o muhteremler, siikO.nete ve kalb istirahatma c;:ok muhtac;: 
o endi§eli anne-babalar ruhlarmda oyle bir feryat kopanr, kalblerinde 

91 Giri§. 
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oyle bir 1zdJrap hissederler ki, bu dtinya onlara karanhk bir zindan, 
hayat da bogucu bir azap olur. 

Ut;;iincii delil: Toplum hayatmm temeli olan gern;lerin, delikan-
hlann co§kun hislerini, haddi a§an kotti arzulanm tecavtizlerden, 
zultimlerden ve ba§kalarma zarar vermekten yalmz cehennem fikri 
ahkoyar ve toplumda huzurun devamm1 saglar. Cehennem endi§esi 
bulunmazsa, "Kuvvetli olan htikmeder" kaidesince o sarho§ deli-
kanhlar, heveslerinin pe§ine dti§tip bi<;are zay1flara, acizlere dtin-
yay1 cehennem eder ve ytiksek insanhg1 gayet stifli bir hayvanhga 
donll§ttirtirler. 

Dordiincii delil: insan i<;in dtinya hayatmdaki en mtihim mer-
kez ve itici kuvvet, dtinya saadeti i<;in bir cennet ve s1gmak, aile 
hayahdlf. insanm evi, onun kti<;tik dtinyas1dJr. 0 evde aile hayah 
ve saadeti, ancak samimi, ciddi ve vefah bir §ekilde htirmet ve ha-
kiki, fedakarca bir merhamet ile stirdtirtilebilir. Bu hakiki htirmet ve 
samimi merhamet de ebedl bir arkada§hgm, daimi bir beraberligin 
ve sonsuz bir zamanda, smirs1z bir hayatta baba-ogul, karde§, ha-
yat arkada§I mtinasebetlerinin devam edecegi fikriyle ve inanc1yla 
saglanabilir. 

Mesela insan, "Hamm1m, ebedi alemde, sonsuz bir hayatta daimi 
e§im olacak. ihtiyarlay1p <;irkinle§mi§se de zaran yok. <:;unkti 
gelecek ebedi bir gtizelligi var. Boyle daimi bir arkada§hgm hatm i<;in 
her fedakarhg1 yapar, ona merhamet ederim." diyerek o ihtiyar ham-
mma, sanki bir huriymi§<;esine sevgiyle, §efkatle, merhametle davra-
nabilir. Yoksa k1sac1k, bir-iki saatlik, gortinli§te bir beraberlikten son-
ra ebedi bir aynhga ugrayan arkada§hk, elbette ge<;ici ve temelsizdir. 
Ancak hayvanlardaki gibi cinsi bir alaka ile mecazi bir merhamet ve 
yapmac1k bir hurmet duygusu verebilir. Ba§ka menfaatler ve insana 
tisttin gelen hisler, o htirmeti ve merhameti maglup eder, dtinya cen-
netini cehenneme <;evirir. 

i§te ha§re imanm ytizlerce neticesinden biri, toplum hayatiyla 
alakahdlf. Bu tek neticenin de ytizlerce farkh yontinden ve faydasm-
dan, yukandaki dart delile otekiler k1yaslansa anla§Ihr ki: Oldukten 
sonra diriltilip mah§er meydamnda toplanacagzz. Bu, insanlzgzn yu-
ce hakikati ve kullf duas1 derecesinde kesindir. insanm midesindeki 
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ihtiyacm varhgmm, yiyeceklerin varhgm1 gostermesinden daha a1_;1ktlf, 
ha§rin gen;ekle§ecegini bundan daha kuvvetli bir §ekilde bildirir. Eger 
ha§ir hakikatinin neticeleri insanhktan <;1ksa, insamn o <;ok muhim, 
yi.iksek ve canh mahiyetinin, murdar ve mikrop yuvas1 bir le§ hi.ikmi.i-
ne inecegi a1_;1k1_;a gori.ili.ir. 

Toplumlann idaresi, ahlak1 ve ya§aYl§l ile <;ok alakadar olan ida-
recilerin, siyaset<;ilerin ve ahlak<;ilann kulaklan <;mlasm! Gelsinler, 
bakahm bu bo§lugu neyle doldurabilir, bu derin yaralan nasil tedavi 
edebilirler? 

ikinci Nokta 

Ha§ir hakikatinin say1s1z delilinden, diger iman esaslarmdan gelen 
§ehadetlerin ozi.inden <;1kan bir delili k1saca beyan edecegiz. $6yle ki: 

Hazreti Muhammed'in (aleyhissa/ata vesse/am) peygamberligini ve 
dogrulugunu gosteren bi.iti.in mucizeler, bi.iti.in deliller birden ha§ir ha-
kikatini de ispat eder. <_;unki.i onun (aleyhissa/ata vesselam) hayatmdaki 
bi.iti.in davalan, Allah'm birliginden sonra ha§ir hakikati etrafmda top-
lamyor. 

Hem bi.iti.in peygamberleri tasdik eden ve ettiren mucizeleri, delil-
leri aym hakikate §ahitlik ediyor. 

kelimesindeki §ahitligi iyice saglamla§bran §ehadeti 
de aym hakikati gosteriyor. $6yle ki: , 

Ba§ta Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm dogrulugunu ispatlayan bi.iti.in 
mucizeler, deliller ve hakikatler, hep beraber ha§re §ahitlik eder. <_;un-
ki.i Kur'an'm hemen hemen i.i<;te birinde ha§ir hakikati vard1r. Bir<;ok 
k1sa sO.renin ba§mda gayet kuvvetli ha§ir ayetleri yer ahr. Kur' an, a<;1k-
<;a ve i§aretlerle, binlerce ayetiyle ayrn hakikati haber verir, ispat eder. 

Mesela: 

11l 
¥t..:!1 il)j 0l 1)51 d81 q 

92 "Allah'm resullerine iman ederim." 
93 "Allah'm kitaplanna iman ederim." 
94 "Gi.ine§ di.iri.ili.ip l§lg1 sondi.igu zaman ... " (Tekvlr suresi, 81/1) 
95 "Ey insanlar! Rabbinize kar§1 gelmekten sakmm. Gerc;ekten k1yamet saatinin dep-

remi mi.ithi§ bir olaydir." (Hae suresi, 22/1) 



ONuNcu Soz 129 

j, -.::.lj' 1;1 
, ,J;; 

;JI 1;1 " .r-- " , , 

y, p 
gibi ayetler, otuz-kirk sO.renin ba§mda, ha§rin kainatm en muhim ve 
zaruri hakikati oldugunu butun kesinligiyle g6sterir. Ba§ka ayetler de 
<;e§it <;e§it delillerle insam o hakikatin varhgma ikna eder. 

Acaba g6zumuzun 6nunde, islaml ilimlerdeki <;e§itli kaidelerle ve 
yarat!h§ kanunlanyla ilgili hakikatleri bir tek ayetinin tek i§aretiyle ders 
veren bir kitabm, b6yle binlerce delille gune§ gibi ortaya koydugu ha-
§ir inancmm hakikat olmamasma ihtimal var m1? Onun inkan, gune§in 
yoklugunu, hatta kainatm var olmad1gm1 kabul etmek gibidir. Bu ise 
son derece ak1l dI§I ve sa<;ma olmaz m1? 

Acaba bir sultanm bir tek i§aretini yalan 9karmamak i<;in bazen 
bir ordu harekete ge<;ip <;arpI§tJgI haJde, aJemin 0 pek ciddi Ve izzetli 
Sultan' mm binlerce s6zunun, vaadinin ve tehdidinin bo§ olmas1 hi<;bir 
§ekilde mumkun mudur? Bunlann hakikat olmamas1 akla s1gar m1? 

Acaba on Li<; asirdir arahks1z olarak say1s1z ruha, akla, kalbe, nefse 
hak ve hakikat dairesinde hukmeden, onlan terbiye ve idare eden 
manevl Sultan-1 Zl§an'm bir tek i§areti boyle bir hakikati ispatlamaya 
yeterken, binlerce a<;tk delille ha§rin ispatmdan soma o hakikati hala 
tammayan katmerli cahil bir ahmak i<;in cehennem azab1 gerekmez mi 
ve bu, adaletin ta kendisi olmaz m1? 

Her biri birer devre hukmeden butun semavl suhuf ve mukaddes 
kitaplar da kendi asirlarma ve devirlerine gore, butun zamanlara huk-
meden Kur' an' m etrafhca, izahh tekrarlarla beyan ve ispat ettigi ha§ir 
hakikatini kesin bir surette kabul etmi§; 6zetle, perdeli ve k1sa bir §e-
kilde, fakat kuvvetli iddia ve delilleriyle ortaya Onlar da 
Kur'an'm davasm1 binlerce imza ile tasdik eder. 

96 "Yero muthi§ depremiyle sarsild1g1 zaman ... " (Zilzal sO.resi, 99/1) 
97 "Gok yanld1g1 zaman ... " (infitar sO.resi, 82/1) 
98 "Gok yanld1g1 zaman ... " (in§ikak sO.resi, 84/1) 
99 "Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar?" (Nebe sO.resi, 78/1) 
100 "Ga§iyenin, deh§eti her taraf1 saracak olan o felaketin mahiyeti hakkmda elbet sen 

de bilgi sahibi oldun." (Ga§iye sO.resi, 88/1) 
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Bu bahis milnasebetiyle Munacat risalesinin sonundaki, "ahiret 
gilnilne iman" esasma, 6teki iman esaslarmm, 6zellikle "peygamber-
lerin" ve "mukaddes kitaplann" §ahitligini, bir yakan§ suretinde ifade 
eden pek kuvvetli, ozlil ve biitiln §iipheleri ortadan kaldiran bir ha§ir 
delilini buraya ahyoruz. Munacdt'ta §6yle denilmi§ti: 

Ey Rabb-i Rahimim! Res0.1-u Ekrem'inin (aleyhissa/atii vesselam) 

rehberligi ve Kur'an-1 Hakim'in dersiyle anlad1m ki: Ba§ta Kur'an ve 
Res0.1-u Ekrem olmak iizere biitiin mukaddes kitaplar ve peygamber-
ler, bu diinyada, her tarafta numuneleri goriilen celal ve cemal cilvesi 
ta§tyan isimlerinin tecellilerinin ebedi alemde daha parlak bir §ekilde 
devam edecegini gosterirler. Bu fani alemde rahimane cilveleri, mi-
salleri goriilen ihsanlarm o saadet yurdunda daha §3§aah bir tarzda 
siirecegine, bu k1sa diinya hayatmda o numuneleri zevkle seyredenle-
rin ve onlara muhabbetle e§lik edip arzu duyanlarm, ebedi alemde de 
beraber olacaklarma icma ve ittifakla §ahitlik ve i§aret ederler. 

Yiizlerce a9k mucizesiyle Res0.1-u Ekrem (aleyhissalata vesselam) ve 
§iiphesiz ayetleriyle Kur' an-1 Hakim ba§ta olmak iizere nurani ruh sa-
hipleri olan biitiln peygamberler, nurlu kalblerin kutublan olan veli-
ler, keskin ve aydmlanm1§ ak1llann madenleri olan s1dd1klar ve biitiln 
semavi suhuf ile mukaddes kitaplar da senin c;ok tekrar ettigin binlerce 
vaadine ve tehdidine; kudret, rahmet, inayet, hikmet, celal ve cemal 
gibi ahireti gerekli kilan kutsi s1fatlarma, icraatma, celalinin izzetine ve 
rubO.biyetinin saltanatma; ahiretin izlerini ve haberlerini bildiren hadsiz 
ke§iflerine, mii§ahedelerine ve ilmelyakin, 101 aynelyakin102 derecesinde-
ki imanlanna dayanarak insanlara ebedi saadeti miijdeliyorlar. Dalalet 
ehli ic;in cehennemin, hidayet yolundakiler ic;in ise cennetin bulundu-
gunu haber veriyor, buna kuvvetli bir imanla §ehadet ediyorlar. 

Ey Kadir-i Hakim! Ey Rahman-r Rahim! Ey sozunde mut-
laka duran sonsuz kerem sahibi! Ey izzet, buyukliik ve celal 
sahibi Kahhar-r Zulcelal! .. 

Sen, bunca sad1k dostunu, vaadini, sifat ve icraabm yalanc1 c;1-
karmaktan; rubO.biyet saltanatmm §iiphesiz gereklerini yalanlay1p 

101 ilmelyakin: Kesin bilgiye dayanarak, ilim yoluyla §tipheye yer birakmayacak §e-
kilde bilmek. 

102 Aynelyakin: Goztiyle gormti§ derecede kesin bir §ekilde bilmek. 
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yapmamaktan; sevdigin, tasdik ve itaatle kendilerini sana sevdiren 
makbul kullarmm ahirete dair hadsiz dualanm ve davalanm reddet-
mekten, dinlememekten; ktifUr ve isyan ile seni vaadinde durmamak-
la itham eden, azamet-i kibriyana dokunan, celalinin izzetine dokun-
duran, uh1hiyetinin haysiyetine ili§en ve §efkatli rububiyetini mtiteessir 
eden sapkmlan ve kafirleri ha§ri inkarlannda tasdik etmekten ytiz bin-
lerce derece mukaddes, sonsuz derece uzak ve yticesin. Boyle hadsiz 
bir zultimden ve <;irkinlikten, senin o nihayetsiz adaletini, cemalini ve 
rahmetini, sonsuz derece takdis ediyoruz. 

Ve btittin kuwetimizle iman ediyoruz ki: 0 ytiz binlerce sad1k el-
<;inin, saltanatmm o <;ok dogru ilanc1lan olan peygamberlerin, asfiya 
ve evliyanm, senin ahiretteki rahmet hazinelerine, beka alemindeki 
ihsanlannm definelerine ve o saadet yurdunda tamamen ortaya <;1-
kacak gtizel isimlerinin harika cilvelerine hakkalyakin, 103 aynelyakin, 
ilmelyakin suretinde §ahitlikleri hak ve hakikattir. Onlarm i§aretleri 
dogrudur ve birbirini destekler. Mujdeleri sad1k ve ger<;ektir. Onlar 
btittin hakikatlerin kaynag1, gtine§i ve himaye edicisi olan "Hak" ismi-
nin en gti<;lti panlhsmm btiytik ha§ir hakikati olduguna iman ederek 
emrinle senin kullanna hak dairesinde ders veriyor ve oltimden sonra 
dirili§in, hakikatin ta kendisi oldugunu ogretiyorlar. 

Ya Rab! Onlann ders verip ogrettiklerinin hakk1 ve htirmeti i<;in, 
bize ve btittin Risale-i Nur talebelerine kamil iman ver ve o iman ile 
ahirete gitmeyi nasip et! Bizi o zatlann §efaatine eri§tir, amin ... 

*** 
Nasil ki, Kur'an'm, belki btittin semavi kitaplann dogrulugunu ispat 

eden deliller ve Habibullah'm (aleyhissa/ata vesse/am), belki btittin nebi-
lerin peygamberliklerini ispat eden mucizeler, onlann en btiytik davas1 
olan ahiretin bir hakikat suretinde ortaya <;1kacagm1 da gosterir. Aynen 
oyle de, V&cib0.'1-VO.cud'un va.rhgma. ve birligine §a.hitlik eden pek <;ok 
deli!, dolay1s1yla rububiyetin ve uluhiyetin en btiytik neticesi ve mazhan 
olan o saadet yurdunun ve beka aleminin varhgma i§aret eder. <;unkti 
-gelecek makamlarda beyan ve ispat edilecegi gibi- Vacibti'l-Vticud 
Zat'm varhg1, s1fatlan, pek <;ok ismi ve rububiyet, uluhiyet, rahmet, 

103 Hakkalyakin: Marifet mertebesinin en yi.iksegi. Hakikati bizzat ya§ayarak gorme 
hali. 
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inayet, hikmet, adalet gibi vas1flan, bu vas1flardan ortaya c;;1kan icraah 
ahireti gerektirir. Bunlar, baki bir alemi vilcub104 derecesinde liizumlu 
k1lar, mukafat ve ceza ic;;in ha§ri zaruret derecesinde ister. 

• Evet, madem ezell ve ebedl Allah var; elbette O'nun uluhiyet 
saltanatmm daiml bir makam1 olan ahiret de vardir. 

• Madem bu kainatta ve canhlar uzerinde gayet ha§metli, hik-
metli ve §efkatli, mutlak bir rububiyet var ve gortinuyor. Elbette o 
rububiyetin ha§metini k1ymetsizlikten, hikmetini gayesizlikten ve §ef-
katini merhametsizlikten kurtaran ebedl bir saadet yurdu olacak ve 
oraya gidilecektir. 

• Madem gozle gortilen bu smirs1z nimetler, ihsanlar, lutuflar, ik-
ramlar, inayet ve rahmet, gayb perdesi arkasmda Rahman ve Rahim 
bir Zat'm bulundugunu sonmemi§ ak1llara, olmemi§ kalblere gosterir. 
Elbette nimet vermeyi bir oyun olmaktan, ihsam aldatmaktan, inaye-
ti dti§manhktan, rahmeti azaptan, lutuf ve ikram1 ihanetten kurtaran, 
ihsam ihsan ve nimeti nimet yapan, baki bir alemde sonsuz bir hayat 
olacaktir. 

• Madem bahar mevsiminde yeryuzunun dar sayfasmda yuz bin-
lerce kitab1 birbiri ic;;inde hatas12 yazan bir kudret kalemi gozumiizun 
onunde yorulmadan i§liyor. 0 kalemin sahibi, yuz bin defa, "Bu dar 
yerde kan§1k ve harfleri ic;; ic;;e yazdan bahar kitabmdan daha kolay bir 
§ekilde, geni§ bir mekanda, gtizel ve yak olmaz bir kitab1 yazacag1m ve 
size okutacag1m." diye vaat etmi§ ve bullin fermanlarmda o kitaptan 
bahsediyor. Elbette o kitabm ash yazdmi§hr. Ha§ir ve ne§ir ile o kitap 
tamamlanacak ve herkesin amelleri ona kaydedilecektir. 

• Hem madem bu yeryiizu, say1s12 varhgm ve surekli degi§en yiiz 
binlerce llir canlmm meskeni, kaynag1, fabrikas1, sergisi, mah§eri ol-
mas1 itiban ile kainatm kalbi, merkezi, ozu, neticesi ve yarahh§ sebe-
bi hukmundedir, c;;ok buyuk onem ta§ir; kuc;;ukluguyle beraber koca 
goklere denk tutulmu§tur. Semavl fermanlarda daima d_µ..:JI , . , 
105 _J\rlj buyrulur. 

104 Viicub: Vacip, zorunlu, varhg1 kendinden olma. 
105 "Goklerin ve yerin Rabbi" (Ra'd sO.resi, 13/16; isra sO.resi, 17/102; Kehf sO.resi, 

18/14; Meryem sO.resi, 19/65; Enbiya sO.resi, 21/56; $uara sO.resi, 26/24; Saffat 
sO.resi, 37/5; Sad sO.resi, 38/66; Zuhruf sO.resi, 43/82; Duhan sO.resi, 44/7; Nebe 
sO.resi, 78/37). 
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• Hem madem insan, bu mahiyetteki yeryiizilniln her tarafma, pek 
c;ok canhya hukmeder, c;ogu varhg1 emri altma ahp etrafmda toplar, 
hevesine ve ihtiyac;lanna gore gilzelce duzenler, sergiler, donatir ve 
antika gibi pek c;ok e§siz tiirii bir liste gibi derleyip susler. Bu §ekilde 
yalmz insanlann ve cinlerin degil, belki gok ehlinin ve butiin kainatm 
da dikkatini c;eker, Kainat Sahibi'nin takdirini kazamr. Boylece gayet 
buyilk bir k1ymete yilkselen insan, sanabyla ve ilmiyle; kainatm ya-
rahh§ hikmeti, buyuk neticesi, aziz meyvesi ve yeryilzunun halifesi106 

oldugunu gosterir. Ve dunyada alemin Sani'inin mucizeli sanatlanm 
gayet gilzel bir §ekilde sergileyip tanzim eder. Buna ragmen isyam 
ve kufriiyle beraber dunyada birak1hr, azab1 ertelenir, bu hizmeti ic;in 
kendisine muhlet verilir, hatta ba§an ihsan edilir. 

• Hem madem bu mahiyetteki insan, mizac; ve yaratil1§ itiban ile 
gayet zay1f ve acizdir. <;ok kudret, hikmet ve §efkat sahibi, her §ey-
de tasarruf eden bir Zat; acz ve faknyla beraber smirs1z ihtiyac;lan ve 
elemleri olan insan ic;in, onun kuwetinin ve iradesinin c;ok ilstiinde, 
koca yerkureyi insana gerekli her c;e§it madene mahzen, her c;e§it yiye-
cege ambar ve ho§una gidecek her turlu maim bulundugu bir dukkan 
haline getirmi§tir. 0 Zat, insana bakar, istedigini verir ve onu besler. 

• Hem madem biitiin bunlan yapan Rabbi, insam sever, kendini 
ona sevdirir. Bakidir, ebedi alemlerivardir, her i§i adaletle ve hikmetle 
gorur. Bu k1sa dunya hayatmda, k1sac1k insan omriinde ve gec;ici, fani 
yeryuzunde o Hakim-i Ezeli'nin ha§metli saltanah ve ebedi hakimiyeti 
tam tecelli etmez. insanm, kainatm intizamma, adaletine, dengesine 
ve gilzelligine zit c;ok buyuk isyanlan, zulumleri, onu §efkatle besleyen 
velinimeti Rabbine kar§I ihaneti, inkan, kufril bu dunyada cezasIZ ka-
hr. Gaddar zalimler hayatlanm rahat bir §ekilde; bic;are mazlumlar ise 
zorluklar ic;inde gec;irir. Ve butiin kainatta eserleri gorunen §U mutlak 
adaletin mahiyeti, o gaddar zalimlerin ve ilmitsiz mazlumlarm e§it §e-
kilde vefatlanna tamamen z1ttir, dirilmemek uzere olmelerine musaa-
de etrnez, bunu kaldirmaz. 

• Hem madem nas1l ki, Kainatm Sahibi, kainatta bu dunyay1 ve 
dunyada insam sec;ip ona c;ok bilyilk bir makam ve k1ymet vermi§-
tir. Aym §ekilde, insanlann ic_;inden de rububiyetinin gayelerine uyan, 

106 Bkz. Bakara suresi, 2/30. 
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kendilerini iman ve teslim ile O'na sevdiren hakiki insanlar olan 
peygamberleri, evliya ve asfiyay1 se<;ip kendine dost ve muhatap 
yapmt§tlr. Onlara mucizelerle ve yard1mlanyla ikramda bulunmU§, 
dti§manlarma semavl tokatlar ile azap etmi§tir. Bu k1ymetli, sevimli 
dostlan arasmdan da, onlarm imam1 ve iftihar vesilesi olan Hazreti 
Muhammed'i (aleyhissaldtii vesselam) se<;mi§tir. $u mtihim yerytiztintin 
yansm1 ve k1ymetli insanhgm be§te birini as1rlardir onun nuruyla ay-
dmlatiyor. Adeta bu kainat kendisi i<;in yaratilm1§ gibi, btittin gayeler 
onunla (aleyhissa/dta vesse/am), onun dini ve Kur'an'1 ile ortaya <;1k1yor. 
Hem o zat ( aleyhissaldtu vessel am) <;ok k1ymetli ve milyonlarca sene ya-
§ayacak kadar sonsuz hizmetlerinin ticretini sonsuz bir zamanda al-
maya lay1k iken, ona bile zorluklar i<;inde ve cihadla ge<;en altm1§ ti<; 
sene gibi klsac1k bir omtir verilmi§tir. Acaba hi<; imkan ve ihtimal var 
m1 ki, o zat btittin dostlanyla beraber dirilmesin ve §imdi de ruhuy-
la diri ve hayatta olmasm! Ebedl yokluk ile mahvolsun! Ha§a, ytiz 
bin defa ha§a ve kella! .. Evet, btittin kainat ve alemin hakikati, onun 
(aleyhissaldtu vesselam) dirilecegini dava eder ve ona hayat vermesini 
Kainatm Sahibi'nden ister. 

• Ve madem Yedinci $ua olan Ayeta'l-Kubra risalesinde, her biri 
bir dag kuwetindeki otuz ti<; muazzam deli!, bu kainatm bir elden <;1kh-
gm1 ve bir tek Zat'm mtilkti oldugunu ispat etmi§tir. 0 deliller, Cenab-1 
Hakk' m kemalatmm kaynag1 olan birligini ve ehadiyetini a<;ik<;a gos-
termi§tir. Birlik ve ehadiyet ile btittin varhklar, o Vahid Zat'm emrine 
uyan askerleri ve itaatkar memurlan htikmtine ge<;er. Ve ahiretin var-
hg1yla, O'nun kusursuzlugu klymetsizlik, mutlak adaleti alay ederce-
sine bir merhametsizlik, her §eyde gortinen hikmeti gayesizlik, geni§ 
rahmeti bo§una azap etmek ve kudretinin izzeti acz gibi ithamlardan 
kurtulur, mukaddes hale gelir. 

Elbette, §li.phesiz, Allah'a imanm yuzlerce ntiktesinden "madem" 
kelimesiyle ba§layan bu on hakikatin gerektirdigi gibi, klyamet kopa-
cak, ha§r ti ne§r olacak, bir ceza ve mtikafat yeri a<;1lacakhr. Taki, yer-
ytiztintin anlatt1g1m1z bnemi, merkeziligi ve insanm klymeti ortaya <;1k-
sm, yerytiztintin ve insanm Hahk1 ve Rabbi olan Mutasarnf-1 Haklm'in 
bahsettigimiz adaleti, hikmeti, rahmeti ve saltanah yerini bulsun. Ve 
o Baki Rabbin hakiki dostlan ve O'na arzu duyanlar ebedl yokluktan 
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kurtulsun. 0 dostlann en bi.iyi.igi.i ve en k1ymetlisi, bi.iti.in kainatt mem-
nun ve minnettar eden kutsl hizmetlerinin mi.ikafatm1 gbrsi.in. 0 Ebedl 
Sultan'm kemalah kusur, kudreti acz, hikmeti oyun ve adaleti zuliim 
ithamlanndan kurtulsun, annsm. 

K1sacas1: Modem Allah var, elbette ahiret vardzr. 
Nasti ki zikredilen ti<:; iman esas1, bi.iti.in delilleriyle ha§rin varhgm1 

gbsteriyor. Aym §ekilde, 107 Jt;i j olan iki 
iman esas1 da ha§ri gerektirir, kuwetJ( bir alem'ine §eha-
det ve i§aret eder. $oyle ki: 

Meleklerin varhgm1 ve kulluk vazifelerini ispatlayan bi.iti.in delil-
ler, say1s1z §ahitlik ve onlarla konu§malar, 108 aym zamanda ruhlar 
aleminin, gayb aleminin, beka aleminin, ahiretin, ileride cinler ve 
insanlar ile §enlendirilecek olan saadet yurdunun, cennet ve cehen-
nemin de varhgm1 gbsterir. <;unki.i melekler bu alemleri Allah'm iz-
niyle gbrebilir ve oralara girerler. Hazreti Cebrail gibi, insanlar ile 
gbri.i§en, 109 Cenab-1 Hakk'a yakm bi.iti.in melekler, o alemlerin varh-
gm1 ve oralarda gezdiklerini ittifakla haber veriyorlar. Gormedigimiz 
Amerika k1tasmm var oldugunu, oradan gelenlerin haber vermesiyle 
gbzi.imi.izle gbrmi.i§c;esine bildigimiz gibi, meleklerin §i.iphe gbti.irme-
yecek §ekilde, yi.iz tevati.ir kuvvetinde bildirmesiyle beka aleminin, 
ahiretin, cennet ve cehennemin varhgma da o kesinlikte iman etmek 
gerekir ve byle iman ederiz. 

Yirmi Altmc1 Soz olan Kader Risalesi'ndeki, kadere iman esasm1 
ispat eden bi.itun deliller de aym zamanda ha§ri, amellerin ne§redilip 
o buyuk terazide tarttlacagm1 gbsterir. <;unku her §eyin mukadderatm1 
gbzumi.izun bnunde nizam ve mizan levhalanna kaydetmek; her canh-
nm hayatm1 haf1zalarda, <:;ekirdeklerde ve ba§ka misall levhalarda sak-
lamak ve ruh sahiplerinin, bilhassa insanm amel defterini muhafaza 

107 "Meleklere, kadere, hayir ve §errin Allah Teala'dan geldigine iman ederim." 
108 Bkz. HO.d sO.resi, 11/69-72, 78; Meryem sO.resi, 19/17-21; Buhari, bed'u'l-halk 6; 

Muslim, fmon 7, fezoilu's-sahdbe 90, 91, 100; Tirmizi, fmon 4, menok1b 63; Ebt1 
DavO.d, sunnet 16; Nesai, fmon 6. 

109 Hazreti Cebrail'in (aleyhisse/am), D1hye isimli sahabi suretinde insanlara gbrundugune 
<lair bkz. Buhari, menok1b 25,fezoilu'l-Kur'on 1; Muslim, fmon 271,fezoilu's-sahdbe 
100; Tirmizi, menak1b 12; Nesai, fmon 6; Musned 2/107, 3/334. Aynca Cenab-1 
Hakk'm (celle celil/Uh), israilogullan'ndan ii<; ki§iye, onlan imtihan etmek uzere bir me-
lek gonderdigine <lair bkz. Buhari, enbiyd 50; Muslim, zuhd 10. 
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edilen levhalara gec:;irip onlarda tespit etmek gibi, ku§ahc1 bir kader, 
hikmetli bir takdir ve her §eyi muhafaza altma alan titiz bir kay1t; an-
cak o biiyiik mahkemede umumi bir hesap neticesinde, sonsuz bir 
miikafat ve ceza ic:;in olabilir. Yoksa her §eyi ku§atan o inceden inceye 
kay1t ve muhafaza tamamen manas1z, faydas1z kahr, hikmete ve ha-
kikate zit olur. Hem oliimden sonra bir hesap gunu gelmezse kader 
kalemiyle yaz1\an §U kainat kitabmm butun hakiki manaJan bozuJur, 
varhgmm hic:;bir manas1 kalmaz. 0 ihtimali kabul etmek, kainatm var-
hgm1 inkar gibi ak1l dt§t bir hezeyandir. 

K1sacas1: imanzn diger be§ esas1 da butan delilleriyle, ha§ri ve 
ahiretin varlzgm1 gosterir, onu ister ve ona §ahitlik eder. 

i§te ha§ir hakikatinin, buyuklugune uygun boyle muazzam, sarstl-
maz direkleri ve delilleri bulundugu ic:;in Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm 
hemen hemen uc:;te biri ha§irden ve ahiretten bahsediyor. Kur' an, onu 
bu.tun hakikatlerine temel ve ana esas yap1yor, her §eyi onun ustune 
kuruyor. 

("Mukaddime" burada son bu/du.) 



ZEYLiN iKiNCi PAR<;ASI 

Ba§taki ayetlerin mucizevi bir §ekilde i§aret ettigi dokuz tabaka 
olan ha§ir delillerine <lair dokuz makamdan "Birinci Makam": 

Olumden soma dirili§i ifade eden, 
;o _). o ,,- ,,, .) ,,, ..J. J. ,,. ,,. •')'\',.:.;\'' ,_ ". '0 ,,. ". ,__r,' _) _) , y>--' <./- _) ij:?'; _) ij:?'; , . 

',, ,.::_\\ '. '. ". 'ie •C.' 
'{""' :- C-03 , :- C-0 3 , l.r.?': 3 - , 3 

, .il.JJs' j;.s '. 0 \]\ y.-/"-' , _) . ..r' _) 
f ermanmm gosterdigi a<;1k ve kesin deli! bey an ve izah edilecek, 
in§allah.111 HAsivE 

Otuzuncu Lem'anm Be§inci Niiktesinin Dordiincii Remzi112 

Hayatm yirmi sekizinci vasfmda, onun, imanm alt! §artma bak1p 
onlan ispat ettigi, onlarm birer hakikat olarak meydana <;1kmalarma 
i§aretlerde bulundugu bildirilmi§tir .113 

Evet, madem bu kainatm en muhim neticesi, meyvesi ve yarahh§ 
hikmeti hayathr; elbette o yuce hakikat, bu fani, k1sac1k, noksan, 
elemli dunya ile smirh degildir. Yirmi dokuz maddede mahiyetinin 
buyuklugu anla§Ilan hayat agacmm gayesi, neticesi ve buyuklugu-
ne lay1k meyvesi, ebedi ahiret hayahdir; ta§iyla, agac1yla, toprag1yla 

110 "Haydi siz ak§ama girerken, sabaha i:;1karken Allah'1 takdis ve tenzih edin, namaz 
kilm. Goklerde ve yerde hamd, guzel ovgu O'na mahsustur. ikindi vaktinde de, 
ogleye girerken de O'nu takdis ve tenzih edin, namaz kilm. 0, oliiden diriyi, diri-
den oliiyu i:;1kanr ve olmli§ topraga hayat verir. i§te siz de oldiikten sonra boylece 
diriltileceksiniz." (Rum suresi, 30/17-19) 

111 HAsiYE O makam daha yazilmam1§hr. 
112 Remiz: i§aret. Buradan itibaren Zeylin Oi:;uncu Pari:;as1'na kadar olan k1s1m, Otu-

zuncu Lem'a'nm, Hayy isminin bir cilvesinden bahseden Be§inci Nuktesi'nin Dor-
duncu Remzi olup, Lem'alar'da da yer almaktad1r. 

113 Bu k1s1m, "hayat" meselesinin ha§irle miinasebetinden dolay1 burada yer almI§hr. 
Meselenin sonunda, kader esasma pek ince ve derin bir §ekilde i§aret edilir. 
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canh olan o saadet yurdundaki hayatt1r. Yoksa bu hadsiz muhim 
meyvelerle donahlan hayat agacmm, §UUr sahipleri i<_;in, bilhassa in-
san i<_;in meyvesiz, faydas1z, hakikatsiz olmas1 gerekecek. Sermaye 
ve donamm bak1mmdan, mesela bir ser<_;eden yirmi derece yuksek, 
kainattaki ve canhlar arasmdaki en muhim, en k1ymetli mahh1k olan 
insan, hayat saadeti bak1mmdan bir ser<_;eden yirmi derece a§ag1 du-
§UP bedbaht, al<_;ak bir bi<_;are haline gelecek. (ok k1ymetli bir nimet 
olan ak1l da ge<_;mi§ zamam huzunle ve gelecegi korkuyla du§unerek 
insanm kalbini surekli incitip bir lezzete dokuz elem kan§hrd1gmdan, 
en musibetli belalardan birine donu§ecek. Bu ise yuz derece batildir. 
Demek ki, §U dunya hayah, ahirete iman esasm1 kesin bir §ekilde 
ispat ediyor ve her baharda ha§rin u<_; yuz binden fazla ornegini bize 
gosteriyor. 

Acaba senin bedeninde, bah<_;ende ve vatanmda hayatm i<_;in ge-
rekli, uygun olan buhln ihtiya<;lan ve donamm1, hikmet, inayet ve 
rahmetle haz1rlayan, hepsini vaktinde yeti§tiren, hatta midenin beka 
ve ya§ama arzusuyla ettigi hususi ve basit nz1k duasm1 bilen, i§iten, o 
duay1 kabul buyurdugunu say1s1z leziz yiyecekle gosteren ve mideyi 
memnun eden, her §eyin tasarrufunu elinde tutan Kadir bir Zat, hi<; 
mumkun mudur ki, seni bilmesin, gormesin? insanm en buyuk gayesi 
olan ebedl hayat i<;in gereken sebepleri haz1rlamasm? Hem insamn 
en buyuk, en muhim, kendisine en lay1k umumi beka duasm1; ahiret 
alemini ve cenneti yaratarak kabul etmesin? Ve kainattaki en muhim 
varhk, yeryuzunun sultam ve neticesi olan insanm ar§ ve fer§i <_;mlatan 
kapsamh ve <;ok kuvvetli duasm1 i§itmeyip ona ku<;uk bir mide kadar 
k1ymet vermesin, onu memnun etmesin, kusursuz hikmetini ve sonsuz 
rahmetini inkar ettirsin? Ha§a, yuz bin defa ha§a! 

Hem hi<; mumkun mudur ki, en basit hayat mertebesindeki bir 
canlmm pek gizli sesini duysun, derdini dinlesin, nazm1 <;eksin, ona 
derman versin, onu tam bir itina ve alaka ile beslesin, her §eyi ona 
dikkatle hizmet ettirsin, buyuk mahh1katm1 ona hizmetkar kilsm da; en 
buyuk ve k1ymetli, baki ve nazh bir hayat mertebesindeki insanm gok 
gurlemesi gibi yuksek sesini i§itmesin? Onun <;ok muhim beka duasm1, 
nazm1, niyazm1 nazara almasm! Adeta bir askerin te<_;hizatm1 tam bir 
itina ile versin, onu idare etsin de itaatkar ve muhte§em orduya hi<; 



ONuNcu Soz 139 

bakmasm! Zerreyi g6rsun de gune§i g6rmesin! Sivrisinegin sesini i§it-
sin, fakat gok gurultusunu duymasm! Ha§a, yuz bin defa ha§a! 

Hem hic;bir §ekilde ak1l kabul eder mi ki, sonsuz rahmet, muhabbet 
ve §efkat sahibi, sanatm1 c;ok seven, kendini c;ok sevdiren ve kendisini 
sevenleri daha da seven Kadir ve Hakim bir Zat; O'nu en c;ok seven, 
sevimli ve sevilen, Sani'ine yarabh§t geregi tapan insam ve onun ha-
yatmm ta kendisi ve 6zu olan ruhu ebedi olumle idam edip o sevgili 
dostunu ve habibini ebediyen kustursun, danltsm, muthi§ inciterek 
rahmet s1rnm ve muhabbet nurunu inkar etsin ve ettirsin! Yuz bin 
defa ha§a ve kella! 

Bu kainatt tecellileriyle susleyen mutlak bir guzellik ve butun var-
hklan sevindiren mutlak bir rahmet, boyle sonsuz ve mutlak bir c;irkin-
likten, zulumden ve merhametsizlikten, elbette sonsuz derece uzakttr, 
mukaddestir. 

Netice: Madem dunyada hayat var, elbette insanlardan hayatm 
s1rnm anlayanlar ve onu bo§ yere harcamayanlar, kotu yolda kullan-
mayanlar beka aleminde, ebedi cennette sonsuz bir hayata kavu§a-
caklard1r.114 Amenna! 115 

Hem nas1l, yeryuzundeki parlak §eylerin gune§in akisleriyle parla-
mas1 ve denizlerin yuzundeki kabaroklann I§Igm panlttlanyla parla-
y1p s6nmesi, arkalarmdan gelen kabamklann da yine hayali gune§-
c;iklere ayna olmas1 ac;1kc;a g6steriyor ki: 0 panlttlar, yuksekteki bir tek 
gune§in akislerinin cilveleridir ve gune§in varhgm1 c;e§itli dillerle bildi-
riyor, l§Ik parmaklanyla ona i§aret ediyorlar. Aynen 6yle de, Hayy ve 
Kayyum Rabbimizin Muhyi (hayat veren, dirilten) isminin en buyuk 
cilvesiyle, O'nun kudretiyle yeryuzundeki ve denizlerdeki canhlann 
parlay1p arkalanndan gelenlere yer vermek ic;in "Ya Hayy!" diyerek 
gayb perdesi ardma gizlenmeleri; ebedi bir hayata sahip Hayy ve 
Kayyum Zat'a ve O'nun varhgmm vuct1biyetine116 §ahittir ve O'nu 
g6sterir. Yine bunun gibi, Allah'm butun varhklan duzenle idaresin-
de eseri g6rulen ilmine §ehadet eden; kainatt hukmu altmda tutan 

114 Bu hakikati ifade eden baz1 ayet-i kerimeler ic;in bkz. Bakara suresi, 2/25, 82; 
AI-i imran suresi, 3/133-136; A'raf suresi, 7/42; YU.nus suresi, 10/26; Hud suresi, 
11/23; Nisa suresi, 4/122; Nahl suresi, 16/30-31, 97. 

115 inand1k, iman ettik. 
116 Viicubiyet: Vacip, zorunlu, varhg1 kendinden olma. 
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kudreti, kainatm dtizeninde ve idaresinde hukum stiren iradeyi, di-
lemeyi ve Allah kelammm, vahyin kaynag1 olan peygamberlik va-
zifelerini ispatlayan butun alametler, mucizeler ve bunun gibi, yedi 
ilahi s1fati gosteren deliller; hepsi birle§erek Zat-1 Hayy-1 KayyO.m'un 
hayatma delalet, §ehadet ve i§aret ediyor. 

Zira nas1! ki, bir §eyde gorme kabiliyeti varsa onun hayati da var-
dir; i§itme duyusu varsa, bu, hayatm belirtisidir; konu§ma vasf1 varsa 
bu, hayatm varhgma i§aret eder; irade varsa hayati gosterir. Aynen 
oyle de, bu kainatta eserleri sayesinde varhklan kesin ve ac;1k olan 
mutlak kudret, ku§ahc1 irade ve her §eyi ic;ine alan ilim gibi s1fatlar 
butun delilleriyle Hayy ve KayyO.m Yarahcmm hayatma, O'nun varh-
gmm vucO.biyetine §ehadet eder. 0 Zat'm, bir golgesiyle buttin kainah 
aydmlatan ve bir cilvesiyle ahiret alemine zerreleriyle beraber hayat 
veren ebedi varhgmm delilidirler. 

Hem hayat, "meleklere iman" esasma da bakar, i§aretlerle onu 
da ispat eder. <;unku madem kainatta en muhim netice hayattir ve 
yerytiztine en c;ok yayilm1§ olan, k1ymetlerinden dolay1 c;ok yarahlan 
ve yeryuzu misafirhanesini gelip gec;en kafilelerle §enlendiren, canh-
lard1r. Ve madem yeryuzti bu kadar canh turtiyle dolmu§tur, onlann 
stirekli yenilenmesinin ve c;ogaltilmasmm hikmetiyle her vakit dolar 
bo§ahr. Ve en k1ymetsiz, c;urumti§ maddelerden dahi c;ok say1da canh 
yaratilarak o maddeler gozle gorulemeyecek kadar kuc;uk canhlann bir 
mah§eri olur. Hem madem hayatm stiztilmti§, en saf ozti olan §UUr ve 
ak1l, en latif ve sabit cevheri olan ruh bu dtinyada c;ok fazla yarahhyor; 
adeta yeryuzu hayat, ak1!, §UUr ve ruhlar ile canlandmhp oyle §enlen-
dirilmi§. Elbette, yeryuztinden daha latif, daha nurani, daha buyuk, 
daha mtihim oJan gokcisimJerinin oJu, cans1z, hayatSlZ, §UllrSUZ kal-
maSl imkan d1§mdad1r. 

Demek ki, gokleri, gune§i, y1ld1zlan §enlendirecek, onlara canh va-
ziyeti verecek, goklerin yarahh§mm neticesini gosterecek ve ilahi hita-
ba mazhar olacak §UUr sahibi, canh ve goklere yara§tr sakinler, hayat 
s1rnyla, elbette mevcuttur. i§te onlar, meleklerdir. 

Hem hayatm mahiyetinin s1rn, "peygamberlere iman" esasma da 
bakar, onu da i§aretlerle ispat eder. Evet, madem kainat, hayat ic;in 
yarahlmi§hr ve hayat da Hayy ve KayyO.m olan o Ezell Yarahcmm 
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en bO.yO.k cilvelerindendir, mO.kemmel bir nak§l ve en gO.zel sanatidir. 
Ve ebedi hayat, resullerin gonderilmesiyle ve kitaplarm indirilme-
siyle kendini gosterir. (Evet, eger semavi kitaplar ve peygamberler 
olmasayd1, o ezell hayat bilinemezdi. Nasil ki bir adamm diri, canh 
oldugu konu§mas1yla anla§ihr; aynen oyle de, bu kainatm perdesi 
altmdaki gayb aleminin arkasmda konu§an, emir ve yasaklanm bil-
dirip kullarma hitap eden bir Zat'm kelimelerini, hitabm1 gosteren, 
peygamberler ve onlara indirilmi§ kitaplard1r.} Elbette, §U kainattaki 
hayat, kesin bir §ekilde Hayy-1 Ezell'nin varhgmm vO.cO.biyetine §a-
hitlik eder ve o Ezeli Zat'm panltilan, tecellileri, mO.nasebetleri olan 
"peygamberlerin gonderilmesi" ve "kitaplann indirilmesi" esasla-
nna bakar, onlan i§aretlerle ispatlar. Ve bilhassa Resul-u Ekrem'in 
(aleyhissa/atil vesselam) peygamberligi ve Kur'an'm vahyi, hayatm ruhu 
ve akh hilkmO.nde oldugundan, onlarm dogrulugu bu hayatm varhg1 
gibi kesindir, denilebilir. 

Evet, nas1l ki hayat, bu kainattan silzalmil§ bir ozdiir. :;>uur ve 
his de hayattan siizillmil§tiir, hayatm birer ozildilr. Ve ak1l da §Uur-
dan ve histen siizalmil§tiir, §Uurun bir ozildilr. Ruh ise hayatm ha/is 
ve saf bir cevheri, sabit ve miistakil zat1d1r. Aynen oyle de, Resul-u 
Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) maddf ve manevf hayat1, kainatm ha-
yatmdan ve ruhundan suzillmii§tiir, ozun ozudur. Onun (aleyhissalata 

vesselam) peygamberligi ise kainatm his, §UUr ve aklmdan silzalmii§ 
en saf oziidiir. Belki Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) maddf 
ve manevf hayat1, eserlerinin §ahitligiyle, kainatm hayatmm hayat1d1r. 
Onun (aleyhissalata vesselam) peygamberligi, kainatm §Uurunun §Uuru 
ve nurudur. Ve Kur'an'm vahyi, capcanlz hakikatlerinin §ahitligiyle, 
kainatm ruhu ve aklzd1r. 

Evet, evet, evet! Eger Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) pey-
gamberliginin nuru gitse kainatm omrii son bulacak. Eger Kur' an 
gitse117 kainat divane olacak ve yerkilre aklm1 kaybedecek, belki §UUr-
suz kalan ba§lnl bir gezegene k1yameti koparacak. 

Hem hayat, "kadere iman" esasma bak1p i§aretlerle onu da ispat eder. 

117 Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), kiyamete yakin bir donemde, 
Kur'an'm yeryiiziinden <;ekilip almacagm1 ifade buyurmaktadir: ibni Mace, fiten 
26; ibni Hibban, es-Sahih 15/267; el-Hakim, el-Milstedrek 4/520, 587. 
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<:;unkii madem hayat, §U goriinen alemin I§1g1dir ve onu ku§atlr, varhgm 
neticesi ve gayesidir, kainatm Hahk'mm en geni§ aynas1, Rabbani icra-
atm en mukemmel 6megi, fihristi ve -temsilde hata olmasm- bir <;;e§it 
program1 hukmiindedir. Elbette hayat s1rn, gayb alemindeki, yani ge<;;-
mi§ ve gelecekteki varhklarm, manevi hayatlan hukmiinde olan intizam, 
nizam, bilinme ve goriilme, meydana 9kma ve yarahh§ kanunlanna 
uymaya haZir bir vaziyette bulunmalanm gerektiriyor. 

Nasd ki bir agacm asd <;;ekirdegi, kokii, hatta dallarmm en ucundaki 
ve meyvelerindeki <;;ekirdekleri dahi aynen aga<;; gibi bir <;;e§it hayata 
sahiptir. Onlar, belki agacm hayat kanunlanndan daha ince kanunlan 
ta§Ir. Hem nasd ki, bu gordiigiimiiz bahardan 6nceki giiziin birakti-
g1 tohumlar, kokler ve bu bahar ge<;;tikten sonra gelecek mevsimlere 
birakacag1 <;;ekirdeklerle kokler de hpk1 bu bahar gibi hayat cilvesi ta-
§tyor ve hayat kanunlarma tabidir. Aynen oyle de, kainat agacmm 
biitiin dal ve budaklannm birer ge<;;mi§i ve gelecegi vard1r. Onlarm, 
ge<;;mi§ ve gelecek hallerinden, vaziyetlerinden olu§an birer silsilesi bu-
lunur. Her varhk tiiriiniin ve onun fertlerinin Cenab-1 Hakk'm ilminde 
<;;e§itli hallerle farkh var olu§lan bir ilmi varhk silsilesi meydana getirir. 
Ve maddi varhk gibi o ilmi varhk da umumi hayatm manevi bir cilve-
sine mazhardir ki, kader kalemiyle yazdml§ hayat program! 0 manidar 
ve canh kader levhalanndan al1mr. 

Evet, gayb aleminin bir <;;e§idi hukmiindeki ruhlar aleminin haya-
tm ta kendisi, 6zii ve hayat i<;;in gerekli olan ruhlarla dolu bulunmas1, 
elbette ge<;;mi§ ve gelecek denilen gayb aleminin diger dairesinin, 
yani ikinci k1smmm da hayat cilvesine mazhar olmasm1 ister ve ge-
rektirir. Hem her bir §eyin ilmi varhgmdaki kusursuz diizen, manidar 
vaziyetler, canh meyveler, tav1rlar; o §eyin bir tiir manevi hayata 
sahip oldugunu gosterir. Evet, ezeli hayat giine§inin bir panlt1s1 hiik-
miindeki bu hayat ciJvesi, eJbette yaJmz §U g6riinen aJemJe, i<_:;inde 
bulundugumuz zamanla ve maddi varhkla smirh olamaz; belki her 
bir alem, kabiliyetine gore hayatm cilvesine mazhardir. Ve o cilve 
sayesinde kainat biitiin alemleriyle canh ve parlaktir. Yoksa, dalalet 
nazanyla bakdd1gmda goriildiigii gibi, ge<;;ici ve g6riinii§te bir haya-
tm ardmda her bir alem, biiyiik ve miithi§ birer cenaze ve karanhk 
birer virane olurdu. 
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i§te, "kaza ve kadere iman" esas1 da geni§ bir §ekilde hayat sm1yla 
anla§1hyor ve sabit hale geliyor. Yani, nas1! ki §U gbri.inen alemin ve 
mevcut, gozi.imi.izi.in oni.indeki e§yanm, di.izeniyle ve neticeleriyle can-
h oldugu g6ri.ili.iyor; aynen oyle de, gayb aleminden say1lan ge<;:mi§ 
ve gelecek mahluklarm dahi manen canh, manevl ve ilmen sabit birer 
varhklan mevcuttur. Kaza ve Kader levhas1 vas1tas1yla o manevl haya-
tm neticesi, mukadderat §eklinde gori.ini.ir, ortaya c;:1kar. 



ZEYLiN U<;UNCU PAR<;ASI 

Ha§ir hakkmda bir soru: Kur'an'da tekrarlanan GSt.5 01 ,., ,,.. .. 
ve 119 ,_,\1 :\9L:l1 ,,i \J' beyanlan o buyuk bi; ,3 c-- ., y 3 ' 

anda, c;ok klsa surede gelecegini gosteriyor. Smirh ak1l, bu 
son derece harika ve benzersiz meseleyi tam anlayamaz. Kabul etmek 
ic;in gozle gorulur bir ornek ister. 

Cevap: Ha§irde, ruhlann bedenlere donmesi, bedenlerin diriltil-
mesi ve in§as1 var. Bunlar tic; meseledir. 

Birinci Mesele 

Ruh/arm bedenlerine donmesine 6rnek: Gayet duzenli bir ordu-
nun, istirahat ic;in her tarafa dagtlm1§ken yuksek bir boru sesiyle top-
lanmas1d1r. Evet, israfil'in borusu olan Sur, ordunun borazanmdan 
daha geri olmad1g1 gibi, ebediyet tarafmda ve zerreler alemindeyken 
ezel yonunden gelen 120A-% Ji hitabm1 i§iten ve ona ile 
cevap veren ruhlar, elbette ordunun askerlerinden c;ok daha duzen-
li ve itaatkard1rlar. Yalrnz ruhlarm degil, kainattaki buttin zerrelerin, 
Cenab-1 Hakk'm bir ordusunun itaatkar askerleri oldugunu Otuzuncu 
Soz kesin delillerle ispat etmi§tir. 

ikinci Mesele 

Bedenlerin diriltilmesine ornek: <.;:ok buyuk bir §ehirde, §enlikli bir 
gecede, bir tek merkezden, yuz binlerce elektrik lambasmm adeta za-
mans1z, bir anda yanmas1 gibi, butun yeryuzunde de bir tek merkezden 
yuz milyonlarca lambaya l§lk vermek mumkundur. Madem Cenab-1 
Hakk'm elektrik gibi bir nimeti, misafirhanesindeki bir hizmetkan ve 

118 "Biitiin olay, tek bir i;agndan ibaret!" (Yasin suresi, 36/29, 53) 
119 "Kiyametin kopmas1 ise ba§ka degil, ancak goz a9p kapama (yahut daha da k1sa) 

bir anda olup biter." (Nahl suresi, 16/77) 
120 "Ben Sizin Rabbiniz degil miyim?" (A'raf suresi, 7/172) 
121 "Onlar da 'Elbette!' diye ikrar etmi§lerdi." (A'raf suresi, 7/172) 
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lambas1, Hahk'mdan ald1g1 terbiye ve intizam dersiyle bu hale mazhar 
oluyor. Elbette O'nun elektrik gibi binlerce nurani hizmetkanmn temsil 
ettikleri ilahi hikmetin muntazam kanunlan dairesinde, o buyuk ha§ir 
gbz ac;1p kapaymcaya kadar gerc;ekle§ebilir. 

Mesele 

Bedenlerin hep beraber, bir defada in§aszna ornek: Bahar mevsi-
minde, birkac; gun ic;inde say1ca insanlann tamammdan binlerce kat 
fazla olan agac;lann butun yapraklanyla beraber, onceki baharm ayms1 
gibi birden, mukemmel bir §ekilde in§aSI. .. Yine agac;lann buhln c;i-
c;eklerinin, meyvelerinin ve yapraklannm, gec;mi§ bahann mahsulleri 
gibi, §im§ek h1z1yla var edilmesi. . . Baharm ba§lang1cmda say1s1z to-
humcugun, c;ekirdegin, kokun birden, beraberce uyanmas1, buyumesi 
ve canlanmas1. . . Oluler misali, kemikten ibaretmi§ gibi ayakta duran 
buhln agac;lann cenazelerinin bir emir ile hep beraber "olumden sonra 
dirili§" hakikatine mazhar olmas1. . . Kuc;ucuk cinslerden say1s1z hay-
vanm son derece benzersiz bir §ekilde diriltilmesi. . . Bilhassa, daima 
yuzunu, gozunu, kanadm1 temizlemekle bize abdesti ve temizligi ha-
hrlatan, yuzumuzu ok§ayan ve bir senede dunyaya gonderilenlerinin 
say1s1 Hazreti Adem zamanmdan beri gelen buhln insanlardan daha 
fazla olan sineklerin her baharda diger canh turleriyle birlikte birkac; 
gunde yaratilmas1. .. Elbette butun bunlar, k1yamette insanm bedenin-
deki uzuvlann tekrar bir araya getirilecegine bir degil, binlerce ornektir. 

Evet, dunya hikmet yurdu, ahiret kudret yurdu oldugundan 
Cenab-1 Hakk'm Hakim, Murettib (her §eyi duzene koyan), Mudeb-
bir (butun varhklan sonsuz hikmetiyle idare eden), Murebbi (her §e-
yi en guzel §ekilde terbiye eden) gibi pek c;ok isminin neticesi olarak, 
dunyada e§yanm yarahh§mm derece derece ve zamanla gerc;ekle§-
mesi, Rabbani hikmetin geregidir. Ahirette ise hikmetten c;ok kudret 
ve rahmet gorulecegi ic;in maddeye, zamana ve beklemeye ihtiyac; 
birakmadan e§ya birden in§a edilir. Burada bir gunde, bir senede 
yap1lan i§lerin, ahirette bir anda gerc;ekle§ecegine i§aretle Kur'an-1 
Mucizu'l Beyan _:;,;1 \Jj buyuruyor. 
122 "Kiyametin kopmas1 ise ba§ka degil, ancak goz a<:;1p kapaymcaya kadar (yahut 

daha da k1sa) bir anda olup biter." (Nahl suresi, 16/77) 
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Eger ha§ri, onilmilzdeki baharm gelmesi gibi kesin bir §ekilde anla-
mak istersen, ha§re dair Onuncu ve Yirmi Dokuzuncu Soz'leri dikkatle 
oku, hakikati gor. Eger oldilkten sonra diriltilecegine, bahann gelece-
gine inand1gm gibi inanmazsan, gel parmagm1 gozilme sok! 

ilave Olarak Dordiincii Bir Mesele 

Diinyanm sonu ve kryametin kopmasr: Bir anda bir gezegenin veya 
bir kuyruklu yild1zm Cenab-1 Hakk'm emriyle dilnyam1za, misafirha-
nemize c;arpmas1 onu harap edebilir. On senede yap1lan bir saraym, 
bir dakikada y1k1lmas1 gibi... 



ZEYLiN DORDUNCU PAR<;;:ASI 

Yani, insan, "<;uriimii§ kemikleri kim diriltecek?" diye sorar. Sen 
de ki, "ilk def a kim yarahp onlara hayat vermi§se o diriltecek." 

Onuncu Soz'iin Dokuzuncu Hakikati'nin ii<:;iincii temsilinde tasvir 
edildigi gibi, bir zat gbz bniinde, biiyiik bir orduyu bir giinde ba§tan 
meydana getirdigi halde biri, zat, askerleri istirahat i<:;in dag1lm1§ 
olan bir taburu bir boru sesiyle toplar, tabur diizeni altma ahr." dese ... 
Sen de, "inanmam!" desen ... Bunun ne kadar divanece bir inkar ol-
dugunu bilirsin. 

Aym §ekilde, ordu misali biitiin hayvanlann ve diger canhlarm ta-
bur misali cesetlerine, kusursuz bir intizamla ve hikmetli bir dengeyle o 
bedenlerin zerrelerini ve latifelerini "kiin feyekun" 124 emriyle kaydedip 
yerle§tiren, her devirde, hatta her baharda yeryiiziinde ordu gibi yiiz 
binlerce canh tiiriinii ve toplulugunu yaratan sonsuz kudret ve ilim 
sahibi Zat hakkmda, "Tabur gibi bir cesedin nizam1 altma girerek bir-
biriyle tam§an zerreleri ve asli unsurlan bir seda ile, israfil'in Sur'uyla 
nasil toplayabilir?" diye sorulur mu? Bunu akildan uzak gbriip sor-
mak, ahmak<:;a bir divaneliktir. 

Kur'an bazen Cenab-1 Hakk'm ahiretteki harika icraatim kalbe ka-
bul ettirmek ve zihni tasdike hamlamak i<:;in diinyadaki hayret verici 

123 "(Nasil yaratild1gm1 unutarak, bir de misal firlath Bize:) 'c;:urilmil§ vaziyetteki o 
kemikleri kim diriltecek!' diye. De ki: Onlan ilk defa in§a eden diriltir, hem 0 her 
turli.i yaratmay1 bilir." (Yasin suresi, 36/78-79) 

124 "(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 
2/117; Al-i imran suresi, 3/47, 59; En' am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40; Meryem 
suresi, 19/35; Yasin suresi, 36/82; Mi.i'min suresi, 40/68) 
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i§leri zikreder. Veyahut gelecekten ve ahiretteki harika ilahi icraattan 
oyle bahseder ki, gordugumuz pek i;;ok misalle ona inamnz. 

Mesela: 
/ ' / 

, , '. ,, '. c1 / 'i u-:-:: .r ; _;'.. 1J 

ayetinden surenin sonuna kadar. .. i§te §U bahiste Kur'an-1 Hakim, ha-
§ir meselesini yedi-sekiz farkh §ekilde ispat ediyor. 

Oncelikle dunyaya ilk geli§i nazara veriyor ve diyor ki: "Bir damla 
sudan kan p1htisma, ondan kui;;uk bir et pari;;asma ve ta insanm ortaya 
<;;1k1§ma kadar olan yaratih§1mz1 goruyorsunuz. Nasil oluyor da olduk-
ten sonra diriltilmeyi inkar ediyorsunuz? Bu, ilk yaratih§m benzeridir, 
hatta ondan daha kolaydir." 

Hem Hak, insana sundugu buyuk ihsanlarma c..?051 
.? \ti ayetiyle i§aret ederek diyor ki: "Size boyle 

nimet veren bir Zat, sizi ba§1bo§ b1rakmaz ki kabre girip kalkmamak 
uzere yatasm1z!" 

Hem §U manaya i§aret ediyor: "Olmll§ aga<;;lann dirilip ye§illen-
digini goruyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasm1 buna k1-
yaslamay1p akildan uzak say1yorsunuz. Gokleri ve yeri yaratan Zat, 
goklerin ve yerin meyvesi olan insana hayat vermekten ve onu 61-
durmekten aciz kahr mi? Kaea agac1 idare eden, o agacm meyvesine 
kiymet vermeyip onu ba§kasma ma! eder mi? Neticesini terk etmekle, 
butun k1s1mlan hikmetle yogrulmu§ yaratih§ agacm1 abes ve beyhude 
kilar mi zannediyorsunuz?" 

Hem diyor ki, "Ahirette sizi diriltecek Zat oyle bir Zat'tir ki, kainat 
O'nun emri altmda bir asker hukmundedir, 'kun feyekun' emrine tam 
bir itaatle boyun eger. Bir bahan yaratmak, O'na bir <;;i<;;egi yaratmak 
kadar kolay gelir. Butun hayvanlan var etmek, O'nun ic;in bir sinegin 
yaratih§I kadar kolayd1r. Boyle bir Zat'a kar§1 deyip 
kudretini acizlikle itham ederek O'!la meydan okunmaz." 

Sonra JS ..S }:G LS051 tabiriyle O'nun, her §eyin .. / / .. 
125 "insan §Unu hi<; g6rup dil§ilnmedi mi: Biz kendisini bir nutfeden yaratmr§ken, ya-

man bir hasrm kesildi Bize." (Yasin sO.resi, 36/77) 
126 "O'dur ki sizin i<;in ye§il aga<;tan bir ate§ yaratrr." (Yasin sO.resi, 36/80) 
127 "(<;ilrumil§ vaziyetteki) o kemikleri kim diriltecek?" (Yasin sO.resi, 36/78) 
128 "Subhandrr, milnezzehdir o Zat ki, her §ey uzerinde hakimiyet elindedir. Ve 
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dizgini elinde, anahtan katmda bulunan, gece ile gunduzu, k1§ ile yaz1 
bir kitabm sayfalan gibi kolayca <;eviren, dunya ve ahireti iki oda huk-
mune getirerek birini kapay1p otekini a<;an bir Kadlr-i Zulcelal oldugu-
nu ifade eder. Madem boyledir, butun delillerin neticesi olarak Kur' an 
§6yle der: 129 0 _#.- j µ, yani sizi mezarlanmzdan kaldiracak, diriltip 
yuce huzurunda hesabm1z1 gorecektir. 

i§te §U ayetler, zihni ve kalbi, ha§ri kabul etmeye hazirlar. <;;:unku 
dunyadaki benzer icraattan da ornekler verir. 

Hem bazen Kur' an ahirette olup bitecekleri oyle tarif eder ki, dun-
yadaki benzerlerini hatirlatir. Boylece onlan aktldan uzak g6rup inkar 
etmeye meydan birakmaz. 

Mesela: 130..:.,5} 11pla ahir ... Ve ila ahir ... 
Ve 132,: <1 ila ahir:.. , 

i§te §U sO.relerde, k1yamet ve ha§irdeki buyuk ink1laplar ve 
rubO.biyetin icraatJ oyle anlatihr ki, insan onlann benzerlerini dunya-
da, mesela guz ve bahar mevsimlerinde gordugu i<;in, kalbe deh§et 
verip akla s1gmayan o degi§imleri kolayca kabul eder. $u ll<; sO.renin 
mealine k1sa bir i§aret bile pek uzun olur. Onun i<;in ornek olarak bir 
tek ifadeyi gosterecegiz. $6yle ki: 

133..:., 11µ beyam, "Ha§irde herkesin butun amelleri bir 
sayfa i<;inde yaz1h olarak ne§redilecek." manasm1 ifade eder. $u mese-
le tek ba§ma <;ok hayret uyandird1gmdan ak1l ona yo! bulamaz. Fakat 
sO.renin i§aret ettigi Qzere, bahar mevsiminde ba§ka noktalann misal-
leri oldugu gibi, §U meselenin de benzeri <;ok a9kt1r. <;;:unku meyve ve-
ren bir agacm ve <;i<;ekli bir otun da amelleri, fiilleri, vazifeleri bulunur. 
Allah'm isimlerini ne §ekilde gostererek tesbihat yapml§Sa ona gore 
kullugu vardir. i§te onun buhln bu amelleri hayatiyla beraber butun 
<;ekirdeklerinde, tohumcuklarmda saklamp ba§ka bir baharda, ba§ka 
bir zeminde ortaya <;tkar. Kendi suretinin diliyle as1llannm amellerini 
a9k<;a zikrettigi gibi; dal, budak, yaprak, <;i<;ek ve meyveleriyle de amel 

hepinizin de donil§il, O'na olacakhr." (Yasin sO.resi, 36/83) 
129 Yasin sO.resi, 36/83. 
130 "Gune§ durulup t§1g1 sondugu zaman ... " (Tekvlr sO.resi, 81/1) 
131 "Gok yanld1g1 zaman ... " (infitar sO.resi, 82/1) 
132 "Gok yanld1g1 zaman ... " (in§ikak sO.resi, 84/1) 
133 "Hesap defterleri ac;!ld1g1 zaman ... " (Tekvlr sO.resi, 81/10) 
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sayfalanm ne§reder. i§te goziimiiziin 6niinde bu hikmetli; muhafaza, 
idare ve terbiye edici giizel i§i yapan O'dur ki, 11µ der. 

Ba§ka noktalan buna k1yasla. Giiciin yeterse ba§ka manalar 9kar. 
Sana yard1m etmek ic;;in §Unu da soyleyelim: 135..;_,5} 111 beyam, 
"tekvir" lafztyla, yani sarmak ve toplamak manas1yla parlak bir temsil 
gosterdigi gibi, benzerini de ima eder. Bunun iki manas1 var: 

Birincisi: Cenab-1 Hak, yokluk, esir ve gok perdelerini ac;;arak 
giine§ gibi yeryiiziinii l§lklandiran p1rlanta misali bir lambay1, rahmet 
hazinesinden c;;1kanp diinyaya gosterdi. Diinya kapand1ktan sonra o 
p1rlantay1 6rtiisiine sanp kaldiracakbr. 

ikincisi: Giine§, 1§1g1m yaymak ve yeryiiziine karanhkla nobetle§e 
sarmakla vazifeli bir memur oldugu ve her ak§am e§yasm1 toplay1p 
gizlendigi gibi, bazen bir bulut perdesine saklamr, bazen ay onun yii-
ziine perde olur. 0 memur, !§1gm1 ve hesap defterlerini toplad1g1 gibi, 
elbette bir giin vazifesinden temelli aynlacakbr. Hatta hic;;bir sebep bu-
lunmasa bile, giine§in yiiziindeki §imdilik kiic;;iik, fakat biiyiimeye yiiz 
tutmu§ iki !eke geni§leyerek onun yeryiiziine Cenab-1 Hakk'm izni ile 
verdigi 1§1§1, yine Rabbi, emriyle geri ahp giine§in ba§ma saracak ve 
"Haydi, burada i§in kalmad1, cehenneme git, sana ibadet edip senin 
gibi itaatkar bir memuru sadakatsizlikle itham edenleri, hor gorenleri 
yak" diyecektir. Giine§, 136..:...5} 111 fermamm lekeli siyah yiiziiy-
le, yiiziinde okur. , , 

134 "Hesap defterleri a«iid1g1 zaman ... " (Tekvlr suresi, 81/10) 
135 "Giine§ diiriiliip l§1g1 sondiigu zaman ... " (Tekvir suresi, 81/1) 
136 "Giine§ diiriiliip 1§1g1 sondiigii zaman ... " (Tekvir suresi, 81/1) 



ZEYLiN PAR<;ASI 

Evet, hadisin kesin hiikmiiyle, insanligm en sec;;kin §ahsiyetleri olan 
yiiz yirmi dart bin peygamber, 137 yanli§hgma ihtimal bulunmayan bir 
ittifakla, k1smen §ahitlige, kismen de bizzat tecrubeye dayanarak ahire-
tin varligm1, insanlann oraya sevk edilecegini ve bu kainatm Halik' mm 
kesinlikle vaat ettigi ahireti meydana getirecegini haber verir. Aym §e-
kilde, bu haberi ke§if ve §ahitlik yoluyla, ilme dayanan kesin bilgiyle 
tasdik eden yiiz yirmi dart milyon evliyanm ahiretin varhgma §ehadet-
leri ve kainatm Hakim Yarahc1smm biitiin isimleri, bu diinyada gas-
terdikleri cilvelerle baki bir alemi ac;;1kc;;a gerektirir. Yine her sene ba-
harda, yeryiiziinde ayakta duran say1s1z almii§ agacm cenazesini "kiin 
feyekun" 138 emriyle dirilten, ha§ir ve ne§rin yiiz binlerce arnegi olarak 
lie;; yiiz bin bitki ve hayvan tiirune can veren sonsuz, ezeli bir kudret; 
smirs1z, israfs1z, ebedi bir hikmet, nzka muhtac;; biitiin canhlan tam bir 
§efkatle harika bir tarzda besleyen ve her baharda, had ve hesaba 
gelmez c;;e§itli giizelliklerini k1sa bir zamanda gasteren baki bir rahmet 
ve claim! bir inayet ac;;1kc;;a ahiretin varhgm1 gerektirir. Ve §U kainatm 
en miikemmel meyvesi, kainatm Halik' mm en sevdigi sanath varhg1 
ve biitiin varhklarla en c;;ok alakadar olan insandaki §iddetli, sarsilmaz, 
daimi beka a§k1, ebediyet arzusu ve aliimsiizliik emeli, i§aret ve delil-
leriyle bu fani alemden sonra baki bir alem ve bir saadet yurdu bulun-
dugunu o derece kesin ispatlar ki, ahiretin varhgm1 apac;;ik bir §ekilde, 
diinyanm varhg1 gibi kabul etmeyi gerektirir. 139 HA'!iYE Madem Kur' an-1 

137 124 bin nebi, 315 (veya 313) resul olduguna dair bkz. Ahmed ibni Hanbel, el-
Miisned 5/265; ibni Hibban, es-Sahfh 2/77; et-Taberani, e/-Mu'cemu'l-Kebfr 
8/217. 

138 "(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 
2/117; Al-i imran suresi, 3/47, 59; En'am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40 ... ) 

139 Evet, ispata dayanan bir §eyi haber vermenin kolayhg1, inkar etmenin gayet 
zor oldugu, §U temsilden anla§ihr: Biri dese, "Yeryuzunde meyveleri slit konserve-
leri olan gayet harika bir bahi;:e var." Bir ba§kas1 da dese ki: "Hayir, yoktur." Bi-
rinci adam, yalmz onun yerini veya baz1 meyvelerini gostermekle davasm1 kolayca 
ispatlar. inkar eden adam ise iddiasm1, bullin yeryuzunu gbrmek ve gostermekle 



152 SOZLER 

Hakim'in bize en mi.ihim derslerinden biri "ahirete iman"dir ve bu 
iman o derece kuvvetlidir, onda oyle bir i.imit ve teselli bulunur ki, bir 
tek §ahsa yi.iz bin ihtiyarhk gelse bu imanm verdigi teselli ona yetebilir. 
$u halde biz ihtiyarlar k WI deyip ihtiyarhg1m1za 
sevinmeliyiz. , 

ispatlayabilir. Aynen oyle de, cenneti haber verenlerin, onun yuz binlerce tecellisi-
ni, meyvesini, eserini gosterdiklerini goz ard1 etsek bile, dogru soyleyen iki §ahidin 
§ehadetleri ispatlanna yeterken; onu inkar eden, sonsuz kainah, ebedl zamam go-
rup eledikten sonra inkanm ispatlayabilir, cennetin var olmad1gm1 gosterebilir. i§te 
ey ihtiyar karde§ler! Ahirete imanm ne kadar saglam bir esas oldugunu anlaym1z. 

140 Ka.mil iman nasip ettigi ic;;in Allah' a hamdolsun! 


