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Bir zamanlar iki adam bir havuzda y1kanmt§, fevkalade bir tesir 
altmda kendilerinden ge<:;mi§ler. Gozlerini a<:;ttklan vakit hayret verici 
bir aleme gottirtildtiklerini gormti§ler. Bu oyle bir alemmi§ ki, kusursuz 
dtizeniyle bir memleket, bir §ehir, hatta bir saraya benziyormu§. 0 iki 
adam son derece hayret i<:;inde etraflanna bakmt§, g6rmti§ler ki: Bu-
ras1 bir taraftan bakmca btiytik bir alem ... Bir taraftan bakmca dtizenli 
bir memleket. .. Bir taraftan mtikemmel bir §ehir ... Bir ba§ka taraftan 
bakmca ise gayet muhte§em bir alemi i<:;ine alan bir saray ... 0 hayret 
verici alemi gezerek seyretmi§ler. Vine g6rmti§ler ki, farkh bir tarzda 
konu§an bir kis1m varhklar var, fakat onlar dillerini bilmiyor. Yalmz 
i§aretlerinden, o varhklann mtihim i§ler gordtigti ve mtihim vazifeler 
yapttg1 anla§thyor. 

"Dii§iinup ders c,;1karsmlar diye Allah insanlara boyle temsiller getirir." (ibrahim 
suresi, 14/25) 
"Bunlar birtak1m misallerdir ki, dii§iinup istifade etmeleri ic,;in biz onlan insanlara 
anlatiyoruz." (Ha§ir suresi, 59/21) 
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0 iki adamdan biri, arkada§ma demi§ ki: 
- hayret verici alemin elbette bir idarecisi, §U diizenli memle-

ketin, §U mtikemmel §ehrin bir sahibi, §U stislti saraym bir ustas1 var-
d1r. <;ah§mah, O'nu tammahy1z. Zira anla§1hyor ki, bizi buraya getiren 
O' dur. O'nu tammazsak kim bize yard1m edecek? Dillerini bilmedigimiz 
ve bizi dinlemeyen §U aciz varhklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir 
alemi bir memleket suretinde, bir §ehir, bir saray §eklinde yapan ve 
ba§tanba§a harika §eylerle dolduran, rurlti ziynetlerle stisleyen ve ibret 
verici mucizelerle donatan bir Zat'm, elbette bizden ve buraya gelenler-
den bir istedigi vardir. O'nu tammah, bizden ne istedigini 6grenmeliyiz. 

Oteki adam §6yle demi§: 
- Boyle bahsettigin gibi bir zat bulunduguna ve onun btittin bu 

alemi tek ba§ma idare ettigine inanmam. 
Arkada§t cevap vermi§: 
- O'nu tammay1p kendisine kar§l kay1ts1z kahrsak, bunun bize hie; 

faydas1 yoktur ama zaran olursa pek btiytik olur. Eger O'nu tammaya 
c;ah§trsak zahmeti pek hafiftir, faydas1 ise olursa pek btiytiktur. Bu yiiz-
den O'na kar§l kay1ts1z kalmak hie; akil kan degildir. 

0 serseri adam tekrar demi§ ki: 
- Ben btittin rahabm1, keyfimi onu dti§tinmemekte gortiyorum. 

Hem boyle akhma s1g1§mayan §eylerle ugra§mayacag1m. Bullin bu 
i§ler tesadtif ve karmakan§iktir; kendi kendine oluyor. Neme laz1m! 

Akilh arkada§1 da ona, 
- Senin bu inadm benim de, belki c;oklarmm da ba§1m1za bela ge-

tirecek. Bir edepsizin yiiztinden bazen bir memleket harap olur, diye 
cevap vermi§. 

0 serseri dontip demi§ ki: 
-Ya bu koca memleketin tek bir sahibi, tek bir ustas1 oldugunu 

bana kesin bir §ekilde ispat et ya da ili§me! 
Arkada§l §6yle cevap vermi§: 
- Madem inadm divanelik derecesine c;1km1§, o inadmla bizi, belki 

btittin memleketi kahra ugratacaksm. Ben de sana 'On iki Deli!' ile 
gosterecegim ki, bir saraya benzeyen §U alemin, bir §ehir gibi olan §U 
memleketin tek bir ustas1 vardir ve her §eyi idare eden yalmz O' dur. 
O'nda hic;bir §ekilde noksanhk bulunmaz. Bize gortinmeyen o usta, 
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bizi ve her §eyi goriir, sozlerimizi i§itir. Btitiin i§leri mucize ve harika-
d1r. Gordtigtimtiz ve dillerini bilmedigimiz btitiin bu varhklar O'nun 
emrindedir. 

Birinci Delil 

Gel, her tarafa bak, her §eye dikkat et! Btitiin bu i§lerin arkasmda 
gizli bir el i§liyor. <;unkii bak, bir dirhem3 HAfiiYE kadar kuweti olmayan, 
c;ekirdek kadar ktic;tik bir §ey, binlerce batman4 ytikti kaldmyor. Zerre 
kadar §uuru5 HAfiiYE olmayan §eyler gayet hikrnetle i§ gortiyor. Demek 
hic;biri kendi kendine i§lemiyor; onlan i§leten gizli bir kudret sahibi 
vard1r. Eger kendi kendine olsa, ba§tanba§a gordtigumtiz bu memle-
kette her i§in bir mucize, her §eyin mucizeli birer harika olmas1 gerekir. 
Bu ise bir safsatad1r. 

ikinci Delil 

Gel, btitiin bu ovalan, meydanlan, konaklan siisleyen §eylere dik-
kat et! Her birinde o gizli Zat'1 bildiren i§ler oluyor. Adeta hepsi birer 
imza, birer damga gibi, o gorilnmeyen Zat'tan haber veriyor. i§te go-
zilniln onilnde, bak, bir dirhem pamuktan6 HN;iYE ne yap1yor! Kac; top 
c;uha, patiska ve c;ic;ekli kuma§ c;ik1yor; ne kadar §ekerleme, yuvarlak 
tatlt kofte yap1hyor ki, bizim gibi binlerce adam giyse ve yese yeter. 
Hem bak, demiri, toprag1, suyu, komilril, bakm, gilmil§il, altm1 o go-
riinmeyen avucuna ahyor, bir et parc;as17HAfiiYE haline getiriyor. 

i§te ey akds1z adam! Bu i§ler oyle bir Zat' a mahsustur ki, biitiin bu 
memleket her zerresiyle O'nun kudret mucizeleri altmda duruyor, her 
arzusuna boyun egiyor. 

3 flNliYE Aga<_;lan ba§larmda ta§Iyan <_;ekirdeklere i§arettir. (Dirhem: Yakla§Ik 3 grama 
denk gelen ag1rhk 6l<_;t1st1). 

4 Batman: 7,692 kilogramhk agirhk 6l<_;t1st1. Dirhemin 2400 katJ. · 
5 HN;iYE Kendi kendine yiikselemeyen ve meyvelerin ag1rhgma dayanamayan lizum dal-

lan gibi nazenin bitkilerin, latif ellerini ba§ka aga<_;lara uzahp sarmalarma ve onlara 
yuklenmelerine i§arettir. 

6 HNiiYE Tohuma i§arettir. Mesela, zerre kadar bir afyon tohumu, bir dir)1em kadar zerdali ve 
bir kavun <_;ekirdegi; <_;uhadan daha gtizel dokunmu§ yapraklar1, patiskadan daha beyaz 
ve san <_;i<_;ekleri, §ekerlemeden daha tath, koftelerden ve konserve kutulanndan daha 
leziz, daha §irin meyveleri rahmet hazinesinden nas1l da getirip bize sunuyor. 

7 HNiiYE Yerylizundeki unsurlardan hayvanlarm bedenini, spermden canhlan yaratmaya 
i§arettir. 
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Delil 

Gel, §U hareket eden sanat eserlerine bak. Her biri oyle 
bir tarzda yapilmt§hr ki, adeta bu koca saraym kuc;:uk birer ornegidir. 
BO.tun bu sarayda ne varsa, o kuc;:ucuk, hareket eden makinelerde de 
bulunur. Hie;: mumkun mudur ki, bu hayret verici saray1, ustasmdan 
ba§ka biri kuc;:uk bir makineye yerle§tirsin! Hem hie;: mumkun mudur 
ki, butun bir alemi ic;:ine alan, kutu kadar bir makinede tesadufi veya 
abes bir i§ bulunsun! 

Demek, gozun gordugu butun antika, benzersiz makineler, o gizli 
Zat'm birer damgas1 hukmundedir. Belki birer ilanCJ, birer ilanname-
dir. Hal diliyle §6yle derler: "Biz oyle bir Zat'm sanahy1z ki, 0, butun 
bu alemi, bizi yaptig1, var ettigi gibi kolayca yapabilir." 

Dordiincii Delil 

Ey inatc;:1 arkada§! Gel, sana daha hayret verici bir §ey gostere-
cegim. Bak, §U memlekette butun bu i§ler, §eyler degi§ti, degi§iyor. 
Hic;:bir §ey belli bir halde durmuyor. Dikkat et, bu gordugumuz can-
s1z cisimler, hissiz kutular, her §eye hukmeden birer varhk §eklini 
ahyor. Adeta her bir §ey butun e§yaya hukmediyor. i§te yarnm1zda-
ki §U makineye sanki emir veriyor ve onun donahlmas1, 
i§lemesi ic;:in gereken maddeler uzak yerlerden ko§UP geliyor. i§te 
bak! 0 §UurSUZ adeta i§aret ediyor Ve en bQyQk bir cismi 
kendine hizmetkar yap1yor, i§lerinde c;:ah§hnyor. Daha ba§ka §eyleri 
de bunlara k1yasla. Adeta her bir §ey, bu alemdeki butun varhklan 
kendine itaat ettiriyor. 

Eger o gizli Zat'1 kabul etmezsen, O'nun bu memleketin ta§mda, 

8 HAsiYE Hayvanlara ve insanlara i§arettir. Zira hayvanlar, §U alemin kilc;ilk bir fihristi ve 
mahiyetiyle insan, kitinatm ki.ic;ilk bir i:irnegi oldugundan, adeta alemde ne varsa, 
insanda da bir numunesi vard1r. 

9 Makine, meyve veren agac;lara i§arettir. <;:unkil yi.izlerce tezgah1, fabrikay1 in-
cecik dallannda ta§iyor gibi, hayret verici yapraklan, <;ic;ekleri, meyveleri dokuyor, 
si.islilyor, pi§iriyor ve bize uzatiyorlar. Halbuki c;am ve katran gibi muhte§em agac;-
lar, tezgahlanm kuru bir ta§ta ac;m1§, c;ah§lp duruyor. 

10 HAsiYE Hububata, tohumlara, sineklerin tohumcuklanna i§arettir. Mesela bir sinek bir 
karaagacm yapragma yumurtasm1 birak1r. Birden o koca karaagac;, yapraklanm 
o yumurtalar ic;in anne karnma, bir be§ige, bal gibi bir g1da ile dolu bir mahzene 
c;evirir. Adeta o meyvesiz agac;, bu §ekilde canh meyveler verir. 
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topragmda, hayvanlarda ve insan misali varhklarda gorilnen butiln 
hunerlerini, sanahrn, kemal vas1flanrn tek tek o §eylere vermen gere-
kir. i§te, aklm uzak gordilgil mucize sahibi bir tek Zat'a bedel, milyar-
larca §eyin O'nun gibi mucizeler gosterdigini, birbirine hem zit hem 
benzer oldugunu ve ic;; ic;;e bulundugunu kabul edeceksin ki, intizam 
bozulmasm, ortahg1 kan§hrmasmlar. Halbuki bu koca memleket-
te idareye iki parmak kan§sa her §eyi kan§hnr. C::unku bir koyde iki 
muhtar, bir §ehirde iki vali, bir memlekette iki padi§ah bulunsa i§ler 
kan§ir. Nerede kald1 ki, her §eye hukmeden say1s1z varhk beraber 
bulunsun! 

Be§inci Delil 

Ey vesveseli arkada§! Gel, bu koca saraym naki§larma dikkat et, 
butiln bu §ehrin suslemelerine bak, bu memleketin kusursuz duzenini 
gor ve bu alemdeki sanatlan tefekkur et! i§te bak, eger sonsuz mucize-
leri ve hunerleri olan gizli bir Zat'm kaleminin i§ledigi kabul edilmezse, 
§U naki§lan §Uursuz sebeplere, k6r tesadufe ve sagir tabiata vermek 
gerekir. 0 vakit, bu memleketin her bir ta§irnn, her bir otunun oyle 
mucize sahibi birer nakka§, oyle harikulade birer katip olmas1 laz1m 
gelir ki, bir harfte bin kitab1 yazabilsin, bir nak§a milyonlarca sanah 
yerle§tirebilsin. C::unkil bak §U ta§lardaki nak§a; 11 HA$iYE her birinde bil-
tiln saraym naki§lan, butiln §ehrin duzeni ve kanunlan, butiln memle-
ketin te§kilat program1 var. Demek, bu nak1§lan yapmak, bullin mem-
leketi yapmak kadar harikadir. Oyleyse her bir nakI§, her bir sanat o 
gizli Zat' m birer ilanc1s1, birer muhrudur. 

Madem bir harf, katibini gostermeden olmaz; sanath bir nak§m 
nakka§ml bildirmemesi milmkiln degildir. 0 halde, bir harfte koca bir 
kitab1 yazan, bir nakI§ta bin i§leyen nakka§m, kendi kitab1yla ve 
nak§iyla bilinmemesi nasil mumkun olur! .. 

11 HA$iYE Yaratil1§ agacmm meyvesi olan insana ve kendi agacmm programm1, fihristini 
ta§Jyan meyveye i§arettir. Zira kudret kalemi, biiyilk alem kitabmda ne yazmI§Sa 
onun ozetini de insamn mahiyetinde yazmI§hr. Kader kalemi, <lag gibi bir agac:;ta 
ne yazml§Sa hrnak kadar meyvesine de onu yerle§tirmi§tir. 
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Altmc1 Delil 

Gel, §U geni§ ovaya gidecegiz. 12 i§te o ovada ytiksek bir dag 
var. Osttine c:;1kacag1z ki her taraf gbrtinstin. Yamm1za da her §eyi 
yakmla§hran guzel durbtinler alacag1z. <;unku bu hayret verici mem-
lekette harika i§ler oluyor. Her saat hie:; akhm1za gelmeyecek §eyler 
gerc:;ekle§iyor. i§te bak! Bu daglar, ovalar ve §ehirler birden degi§iyor. 
Hem bu i§ oyle bir tarzda oluyor ki, birbiri ic:;indeki milyonlarca i§ ga-
yet muntazaman ba§ka §ekil ahyor. Adeta milyonlarca hlrlti kuma§ 
ic:; ic:;e, beraber dokunuyor gibi pek hayret verici degi§imler meydana 
geliyor. 

Bak, o kadar a§inahk duydugumuz ve tamd1g1m1z c:;ic:;ekler, bitkiler 
kayboldu. Yerlerine dtizenli bir §ekilde, mahiyetc:;e onlara benzer, fa-
kat gortinti§te farkh ba§kalan geldi. ova ve daglar, adeta ic:;inde ytiz 
binlerce ayn ayn kitabm hatas1z, noksans1z yaz1ld1g1 birer sayfa ... i§te 
bunlann kendi kendine olmas1 ytiz derece akt! dt§tdtr. Evet, §U son de-
rece sanath, ince i§lerin kendiliginden olmas1 bin derece imkans1zdir; 
c:;unkti onlar, kendilerinden c:;ok sanatkanm gosteriyor. Hem bunlan 
yapan, oyle mucizeler ortaya koyan bir Zat'tir ki, hic:;bir i§ O'na agir 
gelmez. Bin kitap yazmak, O'nun ic:;in bir harf kadar kolaydtr. 

Bununla beraber, her tarafa bir bak! 0 Zat her §eyi oyle hikmetle 
yerli yerine koyuyor, herkese, lay1k olduklan lutuflan oyle comertc:;e 
veriyor ve ihsamyla oyle geni§ perdeler, kap1lar a9yor ki, herkesin 
arzulanm tatmin ediyor. Oyle comertc:;e sofralar kuruyor ki, btittin bu 
memleketin ahalisine, hayvanlanna, her bir topluluguna has ve lay1k, 
hatta her bir ferdine hususi ismiyle ve resmiyle bir nimet tablas1 veri-
yor. i§te bu gordtigtimtiz i§lerde tesadtif bulunmas1, bunlarm abes ve 
faydas1z olmas1, bir i§e c:;ok elin kan§mas1, bunlann ustasmm her §eye 
gtictintin yetmemesi veya her §eyin O'na itaat etmemesi kadar ak1l 
d1§1, imkans1z bir §ey var m1dir? i§te ey arkada§, yapabiliyorsan buna 
kar§t bir bahane bul! 
12 Bahar ve yaz mevsimindeki yeryiizune i§arettir. Zira yuz binlerce varhk tun}, 

birbiri beraberce yarahhr, yeryuzunde yaz1hr. Hatas1z, kusursuz bir §ekilde, 
tam bir intizamla degi§tirilir. Rahman'm binlerce sofras1 kurulur, kaldmhr, nimetleri 
taze taze gelir. Her birer tablac1, her birer kazan hukmune 
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Yedinci Delil 

Ey arkada§, gel! $imdi bu kuc;uk §eyleri birak1p saray §eklindeki §U 
hayret verici alemi meydana getiren unsurlann birbirine kar§l vaziyet-
lerine dikkat edecegiz. i§te bak: $u alemde kulli i§ler ve umumi degi-
§imler 0 kadar intizamla oluyor ki, adeta butun bu saraydaki ta§lar, 
topraklar, agac;lar, her bir §ey istedigini yapmakta serbest, irade sahi-
biymi§ gibi blitun alemin umumi duzenini gozetip ona gore hareket 
ediyor. En uzak §eyler birbirinin imdadma ko§uyor. i§te bak! Binekleri 
agac;lara, bitkilere, daglara benzeyen hayret verici birer kafile13 HAsivE 

gaipten c:;1k1p geliyor. Ba§lannda birer erzak tablas1 ta§1yorlar. i§te, bu 
tarafta bekleyen turlu hayvanlann nz1klanm getiriyorlar. 

Hem bak, bu kubbedeki buyuk elektrik lambas114 HAsivE onlara I§Ik 
verdigi gibi, btitun yemeklerini de guzelce pi§iriyor. Yalmz pi§irilecek 
yemekler g6runmez bir el tarafmdan birer ipe tak1hp15 HAsiYE o lambaya 
kar§I tutuluyor. Bu tarafa da bak ... $u bic;are, zay1f, c;elimsiz, kuvvetsiz 
hayvanc1klann onune nas1l tath bir g1dayla dolu c;e§me gibi iki tulum-
bac1k16 HAsivE taktlm1§. Kuvvetsiz yavrusunun yalmz agzm1 ona yap1§hr-
mas1 kafidir. 

K1sacas1: Bu alemde her §ey, birbirine bakar gibi yard1mla§ir. 
Birbirini g6rur gibi el ele verir. Birbirinin i§ini tamamlamak ic;in omuz 
omuza, sirt s1rta beraber c;ah§1r. Ba§ka §eyleri de buna k1yasla; ornek-
ler saymakla bitmez ... 

i§te butun bunlar, iki kere iki dart eder derecesinde kesin bir §e-
kilde gosterir ki, her §ey §U hayret verici saraym ustasma, yani §U ga-
rip alemin sahibine itaat eder, O'nun hesabma c;ah§ir, O'nun emrine 
amade birer asker hukmundedir. Her §ey O'nun kuvvetiyle cloner, 
emriyle hareket eder, hikmetiyle duzenlenir. Butun varhklar O'nun lut-
fuyla yard1mla§ir, O'nun merhametiyle bir digerinin imdadma ko§ar, 
yani ko§turulur. Ey arkada§, gucun yeterse buna kar§l bir soz soyle! 

13 HAsiYE Bu tilr hayvanlann nz1klanrn ta§tyan, bitki ve agac:; kafileleridir. 
14 HAsiYE O buyuk elektrik lambas1, gune§e i§aret eder. 
15 HAsiYE ip ve ipe taktlan yiyecekler ise agacm ince dallan ve leziz meyveleridir. 
16 HAsIYE O iki tulumbac1k, annelerin memelerine i§arettir. 
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Sekizinci Delil 

Gel, ey nefsim gibi kendini akilh zanneden ak1ls1z arkada§! ;>u 
muhte§em saraym sahibini tammak istemiyorsun. Halbuki her §ey 
O'nu gosteriyor, O'na i§aret ve §ahitlik ediyor. Butun bu §eylerin §a-
hitligini nas1l yalanhyorsun? Oyleyse bu saray1 da inkar et ve "alem 
yok, memleket yok" de, kendini de inkar edip i§in ic;;inden c;;tk! Yahut 
akhm ba§ma al, beni dinle! 

i§te bak: ;>u sarayda ve memleketin her tarafmda degi§mez unsur-
lar, madenler var. 17 HA:;iYE Adeta memleketten c;;1kan her §ey bu mad-
delerden yap1hyor. Demek, bu maddeler kimin mulkuyse bunlardan 
yap1lan her §ey de onundur. Tarla kiminse mahsul ona aittir. Deniz 
kiminse ic;;indekiler de onundur. Hem bak, bu tezgahlarda dokunan 
§eyler, i§lenen nakt§h kuma§lar bir tek maddeden yap1hyor. 0 madde-
yi ta§tyan, haz1rlayan ve ip haline getiren, elbette, ac;;1kc;;a, birdir. <.;un-
ku bu i§ ortakhk kabul etmez. Oyleyse dokunup i§lenen butun sanath 
§eyler O'na mahsustur. Bak, bu dokunan, yap1lan §eylerin her bir c;;e-
§idi memleketin her tarafmda bulunuyor. Hemcinsleriyle her yere oyle 
yay1lmt§ ki, beraberce, birbiri ic;;inde, aym tarzda, aym anda yap1hyor 
ve dokunuyorlar. Demek bu, bir tek Zat'm i§idir, c;;unku her §ey tek 
emirle hareket ediyor. Yoksa boyle bir anda, bir tarzda, bir mahiyette, 
bir toplulukta ittifak ve birbirine uygunluk imkans1zdtr. Oyleyse bu sa-
nath §eylerin her biri, o gizli Zat'm ilanc1s1 hukmunde, O'nu gosteriyor. 

Adeta her c;;ic;;ekli kuma§, sanath makine ve tath lokma, o mucize 
sahibi Zat' m birer damgas1, muhru, ni§am ve imzas1d1r. Her biri ha! 
diliyle der ki: "Ben kimin sanattysam, ic;;inde bulundugum sand1klar ve 
dukkanlar da O'nun mulkudur." 

Her bir nakt§ der ki, "Beni kim dokuduysa, bulundugum top da 
O'nun dokumas1d1r." Her tath lokma ise, "Beni kim yap1yor, pi§iriyor-
sa bulundugum kazan da O'nundur." diye ilan eder. 

Her bir makine §6yle der: "Beni kim yaphysa her yere yay1l-
mt§ buhln benzerlerimi de 0 yap1yor ve memleketin her tarafmda 

17 O unsurlar ve madenler, pek <;ok duzenli vazifesi bulunan, Cenab-1 Hakk'm 
izniyle her muhtacm imdadma ko§an ve O'nun emriyle her yere giren, yardtm 
gi.ituren, hayat i<;in gerekli §eyleri saglayan, canhlan emziren ve Allah'm yeryuzun-
deki sanath eserlerinin dokunup i§lenmesine zemin ve be§ik olan hava, su, t§tk ve 
topraga i§arettir. 
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bizi yeti§tiren O'dur. Demek, bu memleket de O'na aittir. Oyleyse bu 
memlekete, bu saraya kim sahipse bize de o sahip olabilir." 

Mesela, devlete ait tek bir palaskaya veyahut dugmeye sahip ol-
mak ic;in, onlan yapan butun fabrikalan elinde bulundurmak laz1mdir 
ki, onlara gerc;ekten sahip olunabilsin. Yoksa o mallar "devlet mah" 
diye elinden alm1p, onlann kendisine ait oldugunu iddia eden bo§bo-
gaz ba§1bozuga ceza verilir. 

Soziin Ozii: Nasil ki §U memleketi meydana getiren unsurlar, 
maddeler memleketin her tarafma yay1lm1§tlr ve onlarm sahibi de bu-
tun memleketi elinde tutan bir tek Zat olabilir. Aynen oyle de, onda-
ki butun sanatlar, birbirine benzedigi ve aym damgay1 ta§1d@ ic;in, 
memleketin buhlnune yay1lm1§ sanath varhklar, her §eye hukmeden 
tek bir Zat'm eseri olduklanm gosteriyor. 

i§te ey arkada§! Madem §U memlekette, yani §U muhte§em sarayda 
birlik alameti ve damgas1 vard1r. <;unku bir k1s1m §eyler ancak bir iken 
kavranabilir. Farkh bir k1s1m §eyler ise -birbirine benzedigi ve her ta-
rafta bulundugu ic;in- hlr bak1mmdan birlik gosterir. Ve birlik, bir olan 
bir Zat'a i§aret eder. Demek, onlarm ustasmm, sahibinin, sanatkannm 
da bir olmas1 gerekir. 

Bununla beraber, gayb perdesinden kalmca bir ip c;iktigma dikkat 
et. 18 HAsivE Bak, sonra ondan binlerce ip uzanmI§. Her bir ipin ba§ma 
bak; birer elmas, birer ni§an, birer ihsan takilm1§, herkese g6re birer 
hediye veriliyor. Boyle garip bir gayb perdesinden boyle hayret ve-
rici ihsanlan, hediyeleri §U varhklara uzatan Zat'1 tammamak, O'na 
te§ekkur etmemek ne kadar divanece bir harekettir, bilir misin? <;un-
ku O'nu tammazsan, mecburen diyeceksin ki, "Bu ipler, uc;lanndaki 
elmaslan ve diger hediyeleri kendileri yap1p veriyor." 0 vakit her ipe 
bir padi§ahhk kudreti atfetmek gerekir. Halbuki gozumuzun onunde, 
gorunmez bir el o ipleri yap1p bu hediyeleri onlara tak1yor. Demek, 
bu sarayda her §ey, kendisinden c;ok o mucize sahibi Zat'1 gosteriyor. 
O'nu tammazsan, butun bu §eyleri inkar etmekle hayvandan yuz de-
rece a§ag1 dli§ersin. 

18 HA5IYE Kalmca ip meyve veren agaca, binlerce ip onun dallanna, iplerin ba§mdaki 
elmaslar, ni§anlar, ihsanlar ve hediyeler ise c;ic;eklerin k1s1mlanna ve meyvelerin 
c;e§itlerine i§aret eder. 
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Dokuzuncu Delil 

Gel, ey bunlan dii§iiniip degerlendiremeyen arkada§! Sen §U sara-
ym sahibini tamm1yor, tammak da istemiyorsun; c;iinkii O'nun varhgma 
ihtimal vermiyorsun. O'nun hayret verici sanatlanm ve s1fatlanm aklma 
s1gdiramad1gmdan inkara sap1yorsun. Halbuki as1l ak1ldan uzak olan, 
hakiki zorluk ve deh§etli kiilfetler, O'nu tammamaktad1r. <;unkii O'nu 
tamsak, biihln bu saraym, bu alemin varhgm1 izah etmek, bir tek §eyinki 
kadar kolay ve rahat olur. Ortadaki §U ucuzluk ve bolluk ancak o zaman 
akla s1gar. Eger O'nu tammazsak, 0 olmazsa, her bir §eyin varhg1, bii-
hln bu saray kadar zor olur; c;unkii her §ey bu saray kadar sanathdir. 0 
vakit ne ucuzluk ne de bolluk kahr. 0 olmasayd1, bu gbrdiigiimiiz §ey-
lerin biri bile, degil sadece bizim elimize, hie; kimsenin eline gec;mezdi. 
Yalmz §U ipe tak1lan tath konserve kutusuna Eger §U saraym 
sahibinin gizli, mucizevl mutfagmdan c;1kmasayd1, §imdi kirk paraya20 

ald1g1m1z o nimeti yiiz liraya alamazd1k. 
Evet, asil akildan uzak olan, biitiin zorluk, helak sebebi, hatta 

imkans1zhk, O'nu tammamaktad1r. <;unkii nas1l bir agaca bir kokten, 
bir kanunla, bir merkezden hayat veriliyor. Boylelikle binlerce mey-
venin meydana gelmesi, bir meyve gibi kolayla§1yor. Eger o agacm 
meyveleri ayn ayn kanunlarla, ayn ayn merkezlere ve koklere baglan-
sa, her bir meyvenin biiyiimesi agacmki kadar zor olur. Hem nasil ki 
biitiin bir ordunun tec;hizah bir kanunla, bir merkezden bir fabrikadan 
c;1ksa onu haz1rlamak, nicelik itiban ile bir tek askerin tec;hizatm1 ham-
lamak kadar kolayla§Ir. Fakat eger her askerin tec;hizah ayn ayn yer-
lerde yapilsa, oralardan almsa, her biri ic;in biitiin ordunun tec;hizatma 
laz1m olan fabrikalann bulunmas1 gerekir. 

Aynen bu iki misal gibi, §U muntazam sarayda, §U miikemmel §e-
hirde, §U siirekli degi§ip yenilenen memlekette, §U muhte§em alemde 
bi.iti.in bu §eylerin yarahh§l bir tek Zat'a verildigi vakit, o kadar kolay 
ve hafif olur ki, gbrdiigiimiiz smirs1z ucuzlugu, bollugu ve comertligi 
ac;1klar. Yoksa her §ey o kadar pahah, o kadar zahmetli olur ki, diinya 
verilse biri bile elde edilemez. 

19 Konserve kutusu, ilahi kudretin kavun, karpuz, nar ve bir slit kutusu olan hin-
distancevizi gibi rahmet hediyelerine i§arettir. 

2° Kirk para: Bir kuru§. 
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Onuncu Delil 

Ey bir pan;a insafa gelmi§ arkada§! On be§ gundur21 HAoiYE bura-
day12. Eger §U alemin duzenini bilmez, padi§ahm1 tarnmazsak cezaya 
mustahak oluruz. Ozrumuz kalmad1. Zira on be§ gun (adeta sure ve-
rilmi§ gibi) bize ili§miyorlar. Elbette ba§ibo§ degiliz. Bu derece nazik, 
sanath, olc;ulu, latif, ibret verici eserlerin ic;inde hayvan gibi gezip on-
lan bozamay12, bize bozdurmazlar. $u memleketin ha§metli sahibinin 
elbette cezas1 da deh§etlidir. 0 Zat'm ne kadar kudretli, ha§metli ol-
dugunu §Uradan anlaym12 ki, §U koca alemi bir saray gibi duzenliyor, 
bir dolap gibi c;eviriyor. $u buyuk memleketi bir ev gibi, hic;bir §eyi 
noksan b1rakmadan idare ediyor. 

i§te bak, her vakit, bir kab1 doldurup bo§alt1r gibi §U saray1, memle-
keti, §ehri kusursuz bir intizamla doldurup tam bir hikmetle bo§alt1yor. 
Bir sofray1 koyup kaldmr gibi, koca memlekette ba§tanba§a, c;e§it c;e§it 
sofralar22 HAoiYE gorunmez bir el tarafmdan konulup kaldmhyor, turlu 
yemekler s1rayla getirilip yediriliyor. 0 Zat birini kaldmp bir ba§kasm1 
koyuyor, sen de goruyorsun. Akim varsa anlarsm ki, o muthi§ ha§met 
ic;inde sonsuz bir c6mertlik ve lutuf vard1r. 

Hem bak, bu tun bunlar o g6runmez Zat' m saltanatma, birligine 
§ahitlik ettigi gibi, kafilelerin arka arkaya gelip gec;tigi, perdelerin art 
arda ac;1hp kapand1g1 bu hakiki ink1laplar, degi§imler de o Zat'm varh-
gmm devamma, bekasma §ahitlik eder. <;unku yokluga giden §eylerle 
beraber sebepleri de kayboluyor. Halbuki arkalarmdan, onlara isnat 
ettigimiz §eyler tekrar meydana geliyor. Demek ki, onlar bu varhklann 
degil, yok olmaz bir Zat'm eseridir. Nasil ki bir 1rmagm kabarc1klan 
kaybolur ve ardmdan gelen kabarc1klarm gidenler gibi parlamasmdan 
anla§1hr ki, onlan parlatan, daimi ve yuksek bir l§lk sahibidir. Aynen 
oyle de, bu §eylerin suratle degi§mesi, arkalarmdan gelenlerin kaybo-
lup gidenlerle aym rengi almas1 g6steriyor ki, bunlar baki, daimi bir 
tek Zat'm cilveleri, nakt§lan, aynalan ve sanattd1r. 
21 HAoiYE On be§ gun, teklif ya§! olan bulug c;agma giri§e, on be§ seneye i§arettir. 
22 HAOiYE Sofralar ise yaz mevsimindeki yeryuzune i§aret eder. Rahm et mutfagmdan taze 

taze, ayn ayn yuzlerce Rahmani sofra serilir, yenilenir. Her bahc;e bir kazan, her 
agac; bir tablac1dir. 
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On Birinci Delil 

Ey arkada§! Gel, §imdi sana ge<;en §U on delil kuwetinde kesin 
bir delil daha g6sterecegim. Bir gemiye binecegiz, §U uzakta bir ada 
var, oraya gidecegiz. 23 <;unkii bu tils1mh alemin anahtarlan ora-
dadir. Herkes oraya bak1yor, oradan bir §eyler bekliyor, emir ahyor. 
i§te gidiyoruz. ;>imdi o adaya 9ktik. Bak, pek biiyiik bir kalabahk var, 
§U memleketin biitiin biiyiikleri buraya toplanm1§ gibi miihim bir me-
rasim g6riiniiyor. iyi dikkat et! Bu biiyiik toplulugun bir reisi var. Gel, 
daha yakma gidecegiz. 0 reisi tammahyIZ. i§te bak! Onun ne kadar 
parlak ni§am bulunuyor. Ne kadar kuwetli sozler soylii-
yor, ne kadar tath sohbet ediyor. ;>u on be§ gun i<;inde, dediklerini ben 
bir par<;a 6grendim, sen de benden 6gren. Bak, o zat, bu memleketin 
mucizeler sahibi sultanmdan bahsediyor. Kendisini bize o §anh sulta-
nm gonderdigini soyliiyor. Bak, 6yle harikalar g6steriyor ki, o padi§a-
hm has bir memuru olduguna §ilphe b1rakm1yor. 

Dikkat et, bu zatm soyledigi sozleri yalnIZca §U adadakiler degil, 
harikulade bir §ekilde biitiin memleket dinliyor. <;unkii herkes uzak-
tan uzaga onun nutkunu i§itmeye <;ah§iyor. YalnIZ insanlar degil, bel-
ki hayvanlar,25 hatta bak, daglar26 bile onun getirdigi emirleri dinliyor 
ki, yerinden k1mild1yor. Aga<;lar onun i§aret ettigi yere gidiyor.27 0 
23 HNliYE Gemi tarihe, o ada ise Saadet Asn'na i§arettir. ;lu asrm karanhk sahilinde, 

mimsiz medeniyetin giydirdigi elbiseden soyunup, zamanm denizine girip, tarih ve 
siyer gemisine binip Saadet Asn'na ve Arap Yanmadas1'na c,;1karak Alemin iftihar 
Kaynag1'm (aleyhissa/atii vesselam) i§ ba§mda ziyaret etmekle, 0 zatm ne kadar parlak 
bir tevhid delili oldugunu, yeryi.izilnil ve zamanm gec,;mi§ ve gelecek iki tarafm1 
ba§tan ba§a aydmlatt1gm1, kuftir ve dalalet karanhgm1 dag1tt1gm1 biliriz. 

24 HNliYE Bin ni§an, ResOl-u Ekrem'in (a/eyhissa/atii vesselam), hakikati delilleriyle bilen 
zatlarca tespit edilmi§ bine varan mucizeleridir. 

25 Mesela etrafma kimseyi yakla§ttrmayan huysuz bir devenin, Peygamber Efendimiz 
(sallal/ahu aleyhi ve sellem) c,;a9Jrd1gmda hemen itaat ettigine dair bkz. Dariml, mukaddi-
me 4; Ahmed ibni Hanbel, el-Miisned 3/310; ibni Eb! ;leybe, e/-Musannef 6/316. 

26 Mesela Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sel/em), sahabilerle beraber Uhud Da-
9J'ndayken dawn sars1hp Efendimiz'in emri ilzerine sakinle§tigine dair Buharl, fezdilii 
ashdb 5, 7; Tirmizl, mendkib 18; EbO DavOd, siinnet 8. Aym hadise Hira Dag1'nday-
ken de gerc,;ekle§mi§tir. Muslim, fezdilii's-sahdbe 50; Tirmizl, mendkib 18. 

27 Mesela Peygamber Efendimiz'in (sal/al/ahu a/eyhi ve sel/em) bir agac1 peygamberligi-
ne §ahitlik etmesi ic,;in c,;ag1rd1gmda agacm geldigine, "Git!" deyince de gittigine 
dair bkz. el-Hakim, el-Miistedrek 4/190; EbO Nuaym, Deldilii'n-Niibiivve s.390; 
ibni Asakir, Tdrfhu DimCJ§k 4/365. Aynca Mescid-i Nebevi'de ResOl-u Ekrem'in 
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zat nerede istese su <;;1kanyor. 28 Hatta parmagm1 bir kevser <;e§me-
si gibi yaparak29 ondan ab-1 hayat ic;iriyor. Bak, §U saraym yiiksek 
kubbesindeki miihim lamba30 HA$iYE onun i§aretiyle ikiye boliiniiyor.31 

Demek, bu memleket her §eyiyle onun memuriyetini tamyor. "Mu-
cizeler sahibi, goriinmez bir Zat'm en has ve dogru terciimam, salta-
natmm ilanc1s1, tils1mmm ka§ifi ve emirlerini teblig eden giivenilir bir 
el<;;isi" oldugunu biliyor gibi, onu itaatle dinliyor. i§te, etrafmdaki akh 
ba§mda herkes, bu zatm soyledigi her sozii, "Evet, evet, dogrudur!" 
diyerek tasdik ediyor. Hatta daglar, aga<:;lar ve biitiin memleketleri 
I§Ikland1ran biiyiik lamba32 HA$iYE o zatm i§aret ve emirlerine boyun 
egerek, "'Evet, evet, her dedigin dogrudur!" diyor. 

i§te ey sersem arkada§! Padi§ahm hususi hazinesine has bin ni-
§an ta§1yan §U nuranl, muhte§em ve pek ciddi zatm biitiin kuwetiyle, 
memleketin biitiin ileri gelenlerinin tasdikleri altmda bildirdigi mucize 
sahibi bir Zat' a ait vas1flarda ve teblig ettigi emirlerde hi<:;bir §ekilde ya-
lan ve hile bulunabilir mi? Bunda hakikate zit bir §ey olmas1 miimkiin-
se, §U saraym, lambalann ve cemaatin de varhgm1, hakikatini yalan-
lamak gerekir. Eger giiciin yetiyorsa buna kar§t itiraz parmagm1 uzat! 
Parmagm bu delillerin kuwetiyle nas1l kmhp goziine sokulacak, gor! 

(sallal/6.hu aleyhi ve sellem) hutbe okurken dayand1g1 diregin minber-i §erif yapild1ktan 
soma devenin aglamas1 gibi ses c;1kard1gma dair Tirmizi, cum'a 10, mendkzb 6; ibni 
Mace, ikdme 199; Darimi, mukaddime 6. 

28 Mesela Efendimiz (sal/al/6.hu aleyhi ve sellem), suyu tilkenen Bi'r-i Kuba kuyusuna ab-
dest ald1g1 suyu dokmi.i§, ardmdan dua etmi§, ondan soma o kuyunun suyu hie; 
tilkenmemi§tir. (el-Beyhaki, De/ai/u'n-Nubuvve 6/136; Kadi lyaz, 1/331 
ibni Kesir, e/-Biddye 6/101). 

29 Mesela Peygamber Efendimiz'in (sal/al/6.hu a/eyhi ve sellem) parmaklanndan su akh-
gma ve bundan lie; yi.iz ki§inin abdest ald1gma dair Buhari, mendk1b 25; Muslim, 
fezai/ 6, 7. 

3oHA$IYE 0 muhim lamba aydir, Peygamber Efendimiz'in (aleyhissa/6.tii vesselam) i§aretiyle 
iki pan;;a olmwitur. Yani Mevlana Cami'nin dedigi gibi, "Hie; yaz1 yazmamI§ olan 
o i.immi zat, parmak kalemiyle gokyuzi.i sayfasmda bir elif yazm1§, bir kirk1 iki elli 
yapm1§hr." Yani ay, yanlmadan once [ebced hesab1yla] kirkolan mim'e benziyor-
du, yanld1ktan soma iki hilal oldu, elli olan iki nun' a benzedi. 

31 Kamer suresi, 54/1-2; Buhari, mendkzb 27; Muslim, mundfikfn 46, 47. 
32 HAsiYE Bi.iyuk lamba ise gune§tir. Yerki.irenin dogudan geri donmesiyle yeniden 

gi.ine§ gori.inmi.i§, kucagmda Hazreti Peygamber (aleyhissa/6.tii vesse/am) yathg1 ic;in 
ikindi namazm1 k1lamayan Hazreti Ali (radiyal/ahu anh) o mucize sayesinde ikindi 
namazm1 eda etmi§tir. 
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On ikinci Delil 
Ey akh bir pan;a ba§ma gelen karde§! Gel, sana butiin bu on bir 

delil kuvvetinde bir delil daha gosterecegim. i§te, yukandan inen ve 
herkesin hayretinden veya hurmetinden kendisine tam dikkat kesildigi 
§U nurani fermana33 bak. 0 bin ni§anh zat, yanmda durmu§, onun 
manasm1 herkese bildiriyor. i§te §U fermanm uslObu oyle parhyor ki, 
herkesin takdir eden baki§lanm i;ekiyor. Oyle ciddi ve muhim mesele-
lerden bahsediyor ki, herkes ona kulak vermeye mecbur kahyor. <:;un-
ku o zat, butun bu memleketi idare eden, bu saray1 yapan ve bu hayret 
verici eserleri ortaya koyan Sultan'm icraahm, fiillerini, emirlerini ve va-
sif1anm birer birer anlahyor. 0 fermanm tamammda buyuk bir damga, 
her bir satmnda, her bir cumlesinde taklit edilmez bir imza oldugu gibi, 
bak, ifade ettigi manalann, hakikatlerin, emirlerin ve hikmetlerin us-
tiinde de manevi bir muhur hukmunde o Zat' a has bir tarz gorunuyor. 

Soziin Ozii: yuce ferman, o yuce Zat'1 gune§ gibi gosterir, kor 
olmayan gorur. 

i§te ey arkada§! Akim ba§ma geldiyse bu kadar yeter... Eger bir 
sozun varsa §imdi soyle. 0 inati;1 adam cevap olarak demi§ ki: "Ben 
senin bu delillerine kar§l yalmz, 'Elhamdulillah, inand1m.' derim. Hem 
de gune§ gibi parlak ve gunduz gibi aydm bir §ekilde inand1m; §U 
memleketin kemal sahibi tek bir Maliki, §U alemin celal sahibi tek bir 
Hakimi, §U saraym cemal sahibi tek bir Sanatkan bulundugunu kabul 
ettim. Allah senden raz1 olsun ki, beni inad1mdan ve divaneligimden 
kurtardm. Getirdigin delillerin her biri tek ba§ma bu hakikati goster-
meye yeterdi. Fakat her bir deli! O'nu bilme yolunda daha parlak, 
daha §irin, daha ho§, daha nurani ve daha guzel tabakalar, tamma 
perdeleri, muhabbet pencereleri ai;tig1 ii;in bekledim, dinledim ... " 

Cenab-1 Hakk'm birliginin yuce hakikatine ve Allah' a iman esasma 
i§aret eden temsili hikaye tamamland1. Rahman'm yard1m1, Kur'an'm 
feyzi ve iman nuru sayesinde, temsili hikayedeki "On iki Deli!" e kar§l-
hk hakiki tevhidin gune§inden "On iki Lem'a" ile bir "Mukaddime"yi 
gosterecegiz. 

I . t\, 0 -: , . ""'!' 3 r..r.-y / i:r,3 

33 HAsiYE 0 nurani ferman Kur' an' a, iistiindeki imza ise onun mucizeligine i§arettir. 
34 Yard1m ve hidayet ancak Allah'tand1r. 



iKiNCi MAKAM 

Mukaddime39 

iman esaslannm en yucesi olan Allah'a imana dair Katre risa-
lesinde, kainattaki her bir §eyin, elli be§ lisanla Cenab-1 Hakk'm 
varhgmm vucubiyetine40 ve birligine i§aret ve §ahitlik ettigini klsaca 
gostermi§tik. Nokta risalesinde de, Cenab-1 Hakk'm varhgmm ve bir-
liginin delillerinden, her biri bin deli! kuvvetinde olan dort kulli delili 
zikretmi§tik. Yine on iki kadar Arap<;a risalemde, Cenab-1 Hakk'm 
varhgmm vucubiyetini ve birligini gosteren yuzlerce kesin delili zik-
rettigimizden, onlarla yetinerek §imdi meseleyi derince ele almaya 
giri§meyecegiz. Burada yalmz Arapc;a Risale-i Nur' da k1saca yazd1-
g1m, Allah' a iman esasmm gune§inden "On iki Lem'a"y141 gosterme-
ye c;ah§acag1z. 

35 "Her §eyi yaratan Allah'ttr. Her §ey O'nun tasarrufunda ve idaresindedir. Goklerin 
ve yerin hazinelerinin anahtarlan O'nun katmdad1r." (Zilmer sOresi, 39/62-63) 

36 "Silbhandir, milnezzehtir o Zat ki, her gey ilzerinde hil.kimiyet, elindedir. Ve hepi-
nizin de donil§il O'na olacakttr." (Yasin sOresi, 36/83) 

37 "Hi<;bir §ey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarlan elimizde olma-
sm. Biz onu ancak belirli bir ol<;il ile indiririz." (Hier suresi, 15/21) 

38 "Hi<;bir canh yoktur ki mukadderatt O'nun elinde olmasm. Rabbim elbette (her 
hukilm ve tasarrufunda) mutlak dogru, mutlak adildir." (Hud suresi, 11/56) 

39 Giri§. 
40 Zorunlu, vacip, varhg1 kendinden olma. 
41 Lem'a: Panlti. 
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Birinci Lem' a 

T evhid iki k1s1md1r. Mesela, nasil ki bir c;ar§1ya, bir §ehre bu yuk bir 
zatm c;e§itli mallan gelse, bunlann o zata ait oldugu iki §ekilde bilinir: 

Biri basitc;e, avamcadir: "Bu kadar c;ok mala ondan ba§ka kimse 
sahip olamaz." denilir. Fakat boyle diyen avam tabakadan bir adamm 
o mallara nezareti sirasmda c;ok hirs1zhk olabilir. Mallarm bazilarmda 
c;ok ki§i hak iddia edebilir. 

ikincisinde ise bir adam, her destenin ilzerindeki yaz1y1 okur, her bir 
topun ilsllindeki imzay1 tamr, her ilandaki milhril bilir ve bu §ekilde, 
"Her §ey o zatmdir" der. i§te §U halde her bir §ey manen o zab g6sterir. 

Aynen bunu gibi, tevhid de iki c;e§itlir. 
Birincisi: Avamca ve g6rilnil§te olan tevhiddir ki, "Cenab-1 Hak 

birdir, ortag1-benzeri yoktur, bu kainat O'nundur." demektir. 
ikincisi: Hakiki tevhiddir. Ozerlerinde kudretinin damgas1m, 

rububiyetinin muhrunil ve kaleminin nak1§lanm g6rmekle her §ey-
den dogrudan dogruya Cenab-1 Hakk'm nuruna kar§I bir pencere 
a9p O'nun birligini, her §eyin kudret elinden c;1khgm1, uluhiyetinde, 
rububiyetinde ve mulkunde hic;bir §ekilde ortag1 ve yard1mc1s1 olma-
d1gm1 g6zuyle g6rmil§ gibi kesin, §ilphesiz bir §ekilde tasdik etmek ve 
buna inanmakhr. Bir nevi, daima O'nun huzurunda olma §UUru elde 
etmektir. Biz de bu Soz' de, o halis ve yilce hakiki tevhidi g6steren 
panlhlan zikredecegiz. 

Birinci niikte bir ihtar: Ey her §eyi sebeplere bagla-
yan gafil! Sebepler bir perdedir, c;unkil izzet ve buyuklilk 6yle ister. 
i§ g6ren ise Samed Yarahcmm kudretidir, c;unkil tevhid ve celal 6yle 
ister ve her §eyden bag1ms1z olmay1 gerektirir. 0 Ezeli Sultan'm me-
murlan, rububiyet saltanatmda icraatc;1s1 degil, saltanatmm ilanc1s1 ve 
rububiyetinin seyircisidirler. Ve o memurlar, o vas1talar kudretin izze-
tini, rububiyetin ha§metini g6stermek ic;indir. Taki kudret ile k1ymetsiz 
i§ler arasmda temas g6rilnmesin. Cenab-1 Hak, acz ve fakr ic;indeki, 
insanlardan bir sultan gibi, memurlanm acizlik ve ihtiyac; sebebiyle 
ortak edinmi§ degildir. 

Demek sebepler, g6rilnil§e bak1p hilkilm veren aklm s1g nazarma 
kar§l kudretin izzeti muhafaza edilsin diye konulmu§tur. Zira ayna-
nm iki taraf1 gibi, her §eyin bir "mulk" bir de "melekut" taraf1 vardir. 
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"Mulk" taraf1 aynanm boyah arka yilzilne benzer, farkh renklerde ve 
hallerde olabilir. "Melekut" tarafi ise aynanm parlak yi.izi.ine benzer. 
Her §eyin gori.inen, "mi.ilk" tarafmda, Samed Yarabcmm kudretinin 
izzetine ve kemaline zit haller vardir. Sebepler, o hallere hem perde 
hem vesile olmak i<_;in konulmu§tur. "Melekut" ve hakikat tarafmda 
ise her §ey §effaftir, gi.izeldir. Kudretin bizzat temas etmesine uygun-
dur, izzetine zit degildir. Bu yi.izden sebepler s1rf gorilnil§tedir, melekut 
aleminde ve hakikatte tesirleri yoktur. 

Gori.ini.i§teki sebeplerin bir hikmeti de §udur: Haks1z §ikayetlerin 
ve temelsiz itirazlarm mutlak adalet sahibi Allah' a yonelmemesi i<_;in o 
§ikayetlere ve itirazlara hedef olmak maksad1yla yarablm1§lardir. <;un-
ku kusur onlardan c;1k1yor, onlarm kabiliyetsizliginden ileri geliyor. Bu 
sma ho§ bir misal olarak manevi bir temsil rivayet ediliyor: 

Hazreti Azrail (aleyhisselam), Cenab-1 Hakk'a demi§ ki: 
- Ruhlan alma vazifesinde kullann benden §ikayet edecek, bana 

kusecekler. 
Cenab-1 Hak, hikmet lisamyla ona §6yle buyurmu§: 
- Seninle kullanmm arasma musibetleri, hastahklan perde yapa-

cag1m ki §ikayetler onlara gitsin, kullanm sana kusmesin.42 

i§te bak, nasil ki hastahklar, ecelde var oldugu zannedilen fenahk-
lara perdedir ve ruhlarm almmas1 i§inde bir hakikat olarak bulunan 
hikmet ve gi.izellik, Azrail Aleyhisselam'm vazifesiyle alakahdir. Aym 
§ekilde, Hazreti Azrail de bir perdedir. Ruhlarm almmasmda, merha-
metsiz addedilen ve Cenab-1 Hakk'm rahmetinin kusursuzluguna zit 
gori.inen baz1 haller kendisinden bilinsin diye o i§le vazifeli bir memur-
dur ve ilahi kudrete bir perde olmu§tur. 

Evet, izzet ve buyukluk ister ki, sebepler kudret elinin perdedan 
olsun aklm nazannda ... Tevhid ve celal ister ki, sebepler ellerini c;eksin 
hakiki tesirden ... 

ikinci Lem'a 

Bak §U kainat bostanma, §U yeryi.izil bagma! semanm yild1z-
larla yald12lanm1§ gilzel yilzi.ine dikkat et!.. Goreceksin ki, bir Sani-i 

42 Ebu'§-$eyh, e/-Azame 3/897, 917; Ebu Nuaym, Hilyeta'l-Evliyd 5/51; el-Hakim 
et-Tirmizi, Nevadiru'l-Usul 1/177-178; es-SuyD.ti, ed-Dilrru'/-Mensur 6/543. 
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Zulcelal'in, bir Fatir-1 Zulcemal'in, o serilmi§ ve serpilmi§ sanath varhk-
lardan her birinde, her §eyin yarabc1s1 olu§una mahsus damgas1 ve her 
bir mahlukunun ustunde, her §eyi sanatla yaratmasma has bir muhru 
vardir. Kudret kaleminin eserlerinin ne§redildigi gece ve gunduz, yaz 
ve bahar sayfalannda yazilan varhk tabakalannm ustunde taklit kabul 
etmez parlak bir imzas1 bulunur. 0 damgalardan, muhurlerden, 
imzalardan 6rnek olarak birkac:;m1 zikredecegiz. 

Mesela, hesaps1z damgalanndan, hayat uzerine koydugu pek c:;ok 
misalin birine bak: "Cenab-1 Hak bir §eyden her §eyi, her §eyden 
de bir tek §eyi yapar." <;unku spermden ve ic:;ilen basit bir sudan, 
say1s1z uzvu ve hayvanlara ait donarnm1 yaratir. i§te bir §eyi her §ey 
yapmak, elbette bir Kadir-i Mutlak'm i§idir. Yenilen say1s1z yiyecek-
teki (o yiyecek ister hayvani ister bitkilerden olsun) c:;e§itli maddeleri, 
kusursuz bir intizamla o varhga has bir cisme c:;eviren, ondan hususi 
bir cilt dokuyan ve basit uzuvlan yapan, elbette her §eye gucu yeten 
bir Kadir' dir ve mutlak, sonsuz ilim sahibi bir Alim' dir. Evet, 6lumu 
ve hayah yaratan Zat, §U dunya tezgahmda hikmetiyle, hayah 6yle 
mucize bir kanunuyla idare ediyor ki, o kanunu uygulamak, ancak 
butun kainah tasarrufu altmda tutan bir Zat'a mahsustur. i§te eger 
aklm s6nmemi§, kalbin k6r olmamI§sa anlarsm ki, bir §eyi tam bir 
kolayhk ve intizamla her §ey yapmak ve her §eyi kusursuz bir olc:;u ve 
duzenle, sanath bir §ekilde bir tek §ey yapmak, her §eyin Yarahc1sma 
has bir damgad1r. 

Mesela, harika i§ler yapan bir zatm, bir dirhem pamuktan yuz top 
c:;uha, ipek veya patiska gibi c:;e§itli kuma§lan dokudugunu ve helva, 
baklava gibi birc:;ok yiyecegi yaptigm1 g6rsen ... Soma gorsen ki, o zat, 
demiri ve ta§I, bah ve yag1, suyu ve toprag1 avucuna ahyor, bir guzel 
altm yap1yor. Elbette, o zatm kendine has bir sanati bulunduguna, 
yeryuzundeki butun unsurlann onun emrine itaat ettigine ve toprakta-
ki butun maddelerin onun buyruguna bakttgma kesinlikle hukmeder-
sin. Evet, hayattaki kudret ve hikmet tecellileri, bu misaldekinden bin 
derece daha harikad1r. 

i§te hayat uzerindeki pek c:;ok damgadan biri ... 



YiRMi iKiNci Soz 359 

U«;iincii Lem'a 

Bak §U ak1p giden kainatta, §U seyyar varhklar arasmda dola§tp 
duran canhlara! Gareceksin ki, her birinin ustunde, Hayy ve Kayyum 
Yarabcmm koydugu pek c;;ok muhur vard1r. Onlardan biri §Udur: Bir 
canh, mesela insan, adeta kainatm kuc;;uk bir misali, yarabh§ agac1-
nm bir meyvesi ve §U alemin bir c;;ekirdegi gibi, c;;ogu varhk turunun 
numunelerini ic;;inde barmdmr. Adeta o, butun kainattan gayet has-
sas olc;;ulerle suzulmil§ bir damladir. Demek, §U canhy1 yaratmak ve 
ona Rab olmak ic;;in butiln kainah hukmu ve idaresi altmda tutmak 
gerekir. 

i§te, eger aklm evhamda bogulmam1§sa anlarsm ki: Bir kudret ke-
limesini, mesela bal ansm1, c;;ogu §eye bir c;;e§it kuc;;uk fihrist yapmak.. 
bir sayfada, mesela insanda, §U kainat kitabmm birc;;ok meselesini yaz-
mak.. bir noktaya, mesela kuc;;ucuk in cir c;;ekirdegine koca in cir aga-
cmm programm1 yerle§tirmek.. bir harfte, mesela insanm kalbinde, 
Cenab-1 Hakk'm §U koca alemin safhalannda tecelli eden ve onu ku-
§atan bu tun isimlerinin eserlerini gostermek.. insanm bir mercimek ta-
nesi buyuklugundeki haf1zasma bir kutuphane kadar yaz1 s1gdirmak ve 
butun yarahh§ hadiselerinin etrafh bir fihristini o haf1zada saklamak, 
elbette ve elbette her §eyin Hahk'ma, bu kainatm Rabb-i Zulcelal'ine 
has bir muhurdur. 

i§te canhlann ustundeki pek c;;ok Rabbani muhurden yalmz biri 
nurunu boyle gosterir ve O'nun ayetlerini okutursa, acaba butun o 
muhurlere birden bakabilsen, hepsini g6rebilsen, J:;-1 erA 

demeyecek misin? , , 

Dordiincii Lem'a 

gok denizinde yuzen, §U yeryuzune serpilmi§ rengarenk varhk-
lara ve c;;e§it c;;e§it sanath eserlere dikkat et! Her birinin ustunde Ezell 
Gune§'in taklit edilmez imzalan oldugunu goreceksin. Nasil ki o Zat'm 
hayat uzerinde damgalan, canhlarda muhurleri gorunuyor ve bunlann 
bir ikisini g6rduk; O' nun canhlara hayat verilmesinde de oyle imzalan 

43 Zuhurunun §iddetinden gizlenmi§ olan Zat'1 her tiirlu kusur ve noksan s1fattan 
tenzih ederiz. (Gazali, ihyau Ulumi'd-Dfn 4/221; el-iskendarani, $erhu Hikemi'l-
Ataiyye s. 119) 
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vard1r. T emsil, derin manalan anlamay1 kolayla§tird1gmdan, §U haki-
kati bir temsille gosterecegiz: 

Mesela, gezegenlerden tut, damlalara, kti<:;tik cam par<:;alarma ve 
parlak kar zerreciklerine kadar her §eyde, gune§in misall cilvelerinin 
ve yans1masmm bir imzas1, kendine mahsus nurani bir izi gorunuyor. 
Eger o say1s1z §eyde gorunen gune§<:;iklerin, gune§in yans1mas1 ve te-
cellisi oldugunu kabul etmezsen, o vakit mecburen, her bir damlada, 
I§Igm ula§hg1 her bir cam par<:;asmda ve her §effaf zerrecikte, tabii ve 
hakiki bir gune§in bizzat varhgm1 kabul etmek gibi son derece divane-
lige, sonsuz bir ahmakhga dti§ersin. Aynen oyle de, o Ezell Gune§'in, 
nuran! tecellilerinden "ihya" yani "hayat vermek" yonuyle, her canh-
nm ustunde oyle bir imzas1 vardir ki, farz edelim butun sebepler top-
lansa ve hepsi istedigini yapmakta serbest, irade sahibi birer varhk ka-
bul edilse yine o imzay1 taklit edemezler. Zira her biri birer kudret mu-
cizesi olan canhlar, o Ezell Gune§'in panlhlan hukmundeki isimlerinin 
odak noktas1 gibidir. Canhlarda gorunen hayret verici sanat nak1§lan, 
benzersiz hikmet ol<:;tileri ve ehadiyet sirrmm tecellisi, Ehad ve Samed 
Zat'a verilmedigi zaman, her bir canhda, mesela bir sinekte, bir <:;i<:;ek-
te sonsuz bir yarahc1 kudretin sakland1gm1, her §eyi ku§atan bir ilim 
bulundugunu ve kainah idare edecek mutlak bir iradenin oldugunu 
varsaymak gerekir. Belki onlarda Vacibu'l-Vucud'a has baki s1fatlarm 
da bulundugunu kabul etmek laz1m gelir. Adeta o <:;i<:;egin, o sinegin 
her bir zerresine ilahhk atfetmek gibi, dalaletin ve hurafelerin en ah-
mak<:;asma dti§tilur. Zira o varhgm zerrelerine, bilhassa tohumlanna 
oyle bir hususiyet verilmi§tir ki, o zerre, par<:;as1 oldugu canhya bakar, 
ona gore vaziyet ahr. Hatta o canlmm butun hemcinslerine bakar gibi, 
o turun devam1m saglamak ve her yerde ekilip bayrag1m dikmek i<:;in 
kanat9klarla kanatlamr. Belki o canlmm alakadar ve muhta<:; oldugu 
her §eye kar§I muamelelerini ve nzk1yla alakah munasebetlerini devam 
ettirecek bir hale burunur. i§te eger o zerre bir Kadir-i Mutlak'm memu-
ru olmazsa ve O'ndan bag1 kesilirse, o vakit o zerrede her §eyi g6ren 
bir goz, her §eyi kavrayan bir §Uur bulundugunu kabul etmek gerekir. 

K1sacas1: Nasil §U damlalardaki ve cam zerrelerindeki gune§<:;ik-
ler ve <:;e§it <:;e§it renkler gune§in tecellisine verilmezse bir tek gune§ 
yerine say1s1z gune§i kabul etmek laz1m gelir. Boylece imkans1z i<:;inde 
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imkans1z bir hurafe kabul edilmi§ olur. Aym §ekilde, eger her §ey 
Kadir-i Mutlak'a verilmezse, bir tek Allah'a kar§ihk, belki kainattaki 
zerreler say1smca ilah1 kabul etmek gibi, yi.iz derece ak1l d1§1hg1 mi.im-
ki.in gbri.ip divanelik hezeyanma di.i§i.ili.ir. 

Soziin Ozii: 0 Ezell Gi.ine§'in birliginin nuruna ve varhgmm 
vi.icubiyetine her bir zerreden ti<; pencere a<;1hr. 

Birinci Pencere: Her bir zerre, bir asker gibi hareket eder. Nas1! 
ki, bir askerin her dairede, yani tak1mda, boli.ikte, taburda, alayda, 
ti.imende, orduda bir bag1, o baga g6re bir vazifesi ve o vazifeye go-
re di.izen <;er<;evesinde bir hareket program1 vardlf. Aynen oyle de, 
gozbebegindeki cans1z bir zerrecigin dahi senin gozi.inle, ba§mla, vi.i-
cudunla, kan dola§1mm1 saglayan atar ve toplardamarlannla; <;ekme-
itme kuvvetlerine, meydana getirici kuvvete, maddeye §ekil verme gi.i-
ci.ine, his ve hareketlerine hizmet eden diger sinirlerle ve hatta bi.iti.in 
insan ti.iri.iyle birer bag1 ve onlarla alakah birer vazifesi bulunur. 0 zer-
re, a<;1k<;a, bir Kadir-i Ezeli'nin sanat eseri, vazifeli memuru ve O'nun 
idaresi altmda oldugunu, kor olmayan gaze gosterir. 

ikinci Pencere: Havadaki her bir zerre, her bir <;i<;egi, her bir 
meyveyi ziyaret edebilir. Her <;i<;ege, meyveye girip i§leyebilir. Eger 
her §eyi goren ve bilen bir Kadir-i Mutlak'm itaatkar memuru olmaz-
sa, o ba§ibo§ zerrenin, bi.iti.in meyvelerin ve <;i<;eklerin donarnmm1, 
yap1h§1m, ayn ayn sanatlanrn, onlara giydirilen suretlerin terziligini ve 
geni§, mi.ikemmel sanatmdaki ibri§imleri bilmesi gerekir. i§te §U zerre, 
gi.ine§ gibi, bir tevhid nurunun panlt1sm1 gosteriyor. l§1g1 havaya, suyu 
topraga k1yasla ... 

Zaten e§yanm as1I kaynag1 dart maddedir: Hidrojen, oksijen, kar-
bon ve azot. Bu dart unsur diger §eyleri meydana getirir. 

Pencere: Di.inyadaki her ti.irlu <;i<;egin ve meyveli bit-
kinin tohumcuklan, hpk1 hayvanlann spermleri gibi, ayn ayn §eyler 
degil, ayrnd1r. Spermler bir sudan oldugu gibi, o tohumlar da karbon, 
azot, hidrojen ve oksijenden olu§ur; mahiyet<;e birbirinin benzeri, fa-
kat ozunde birbirinden farkhd1r. Yalmz her tohuma kader kalemiyle, 
s1rf manevi olarak kendi program1 yaz1lmt§br. i§te o tohumlan s1rayla, 
her <;i<;ekli ve meyveli bitkinin buyuyup boy atmasma saks1hk yapabi-
lecek bir kase topraga koysak, her birinin harika donarnm1yla, §ekil ve 
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vaziyetiyle a<;acagma, vuku bulmu§ gibi inamrsm. Eger o topraktaki 
zerreler, her bir §eyin her halini bilen, her §eye kendisine lay1k vticudu 
ve o vticudun gereklerini vermeye gticti yeten ve her §ey kudretine 
kusursuz bir §ekilde, kolayca boyun egen bir Zat'm itaatkar memurlan 
kabul edilmezse, onlann her birinde btittin <;i<;ekler ve meyveli bitkiler 
say1smca manevi fabrika ve matbaa bulunmas1 gerekir ki, tohumlar, 
donammlan ve §ekilleri birbirinden uzak ve farkh ttirde <;i<;ek ve bit-
kilere kaynak olabilsin. Veya btittin o bitkilere her §eyi ku§atan bir 
ilim ve btiytiytip boy atmalanm saglayacak bir kudret vermek laz1mdir 
ki, mevcut §ekillerini alsmlar. Demek, topraktaki zerrelerin Cenab-1 
Hak'tan bag1 kesilse, onlar say1smca ilah1 kabul etmek gerekir. Bu ise 
bin defa imkans1z i<;inde imkans1z bir hurafedir. O'nun memuru kabul 
edildikleri vakit ise her §ey <;ok kolayd1r. 

Nas1I ki, btiytik bir sultanm basit bir askeri, onun nam1yla ve kuv-
vetiyle bir memleketin halkm1 hicret ettirebilir, iki denizi birle§tirebilir, 
bir §ah1 esir edebilir. Aynen oyle de, Ezel ve Ebed Sultam'nm emriyle, 
bir sinek Nemrut'u yere serer,44 bir kannca Firavun'un saraym1 harap 
eder ve bir incir <;ekirdegi incir agacm1 ytiklenir. 

Hem her bir zerrede, Sani'in vticubuna45 ve birligine iki dogru §ahit 
daha vardir. Birincisi, her bir zerre, mutlak acizligiyle beraber pek bti-
ytik ve <;e§itli vazifeleri tistlenir; ikincisi, cans1z olmasma ragmen ktilll 
bir §UUru gosteren umumi dtizene uygun hareket eder. Demek, her 
bir zerre, acizliginin diliyle Kadir-i Mutlak'm varhgmm vticubiyetine; 
alemdeki dtizeni gozetmesiyle de O'nun birligine §ahittir. 

1 ,,,. ,,,,,_ ,,, 1,., 1 .,, ,., ,,, "'Y ;;;; ,,, 
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Evet, her canhda bir ehadiyet47 damgas1, bir de samediyet48 imzas1 
bulunuyor. Zira bir canh, Cenab-1 Hakk'm kainatta cilveleri gortinen 

44 ibni Kesir, el-Bidaye 1/149. 
45 Zorunlu, vacip, varhg1 kendinden olma. 
46 Her bir zerrede O'nun Vacib ve Vahid (Bir) olduguna iki §ahit bulundugu gibi, her 

canhda da O'nun Ehad ve Samed olduguna <lair iki delil vard1r. 
47 Cenab-1 Hakk'm her varhkta tek tek gori.ilen, kendine ait birlik tecellisi. 
48 Cenab-1 Hak hi<;bir §eye muhta<; olmad1g1 halde her §eyin ona ebediyen muhta<; 

OlU§U. 
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butun isimlerini birden kendi aynasmda aksettirir. Adeta bir odak nok-
tas1 hukmunde, Hayy-1 Kayyum'un ism-i azammm tecellisini gosterir. 
i§te her canh, Muhyi' isminin perdesi altmda o Ehad Zat' m bir nevi 
golgesini gosterdiginden, bir ehadiyet damgas1 ta§ir. Hem o canh, bu 
kainatm kuc;uk bir misali ve yaratih§ agacmm bir meyvesi hukmunde 
oldugu ic;in, onun kainat kadar buyuk ihtiyac;lanm birden, kolayca, 
kuc;ucuk hayat dairesine yeti§tirmek, samediyet imzasmm delilidir. Ya-
ni bu hal §Una i§aret ediyor: Oyle bir Rabbi var ki, o canhya her §eye 
bedel bir alakas1 ve her §eyin yerini tutacak bir nazan bulunur. Bu tun 
e§ya, O'nun bir teveccuhunun yerini tutamaz . 

...\.:>-\ 0 ,. , : I 0 t 0 ,. ,j 1<- '] 0 ,. ,j '1<" ,j ._ ,j '1<'1 ,;;S U ..1,;u- Uv "-> 1'1..,.> .. .. .. .. ,,. .. .. ,,.. .. 
Yine bu hal gosteriyor ki, o canlmm Rabbi hic;bir §eye muhtac; ol-

mad1g1 gibi, hazinesinden hic;bir §ey eksilmez ve kudretine hic;bir §ey 
agir gelmez. i§te samediyetin, golgesine i§aret eden bir c;e§it imzas1... 
Demek, her canhda bir ehadiyet damgas1, bir samediyet imzas1 vardir. 
Evet, her bir canh, hayat lisamyla ff! .:1;.l yl> j ayetleri-
ni okuyor. Bu iki damgadan ba§ka birkac; muhim pencere daha var. 
Ba§ka bir yerde etrafhca izah edildigi ic;in burada k1saca anlatild1. 

Madem Vacibu'l-Vucud'un birligine, §U kainatm her bir zerresi 
boyle lie; pencere ve iki delik, hayat da iki kap1 birden ac;1yor. Zerre-
lerden gune§e kadar varhk tabakalannm, Zat-1 Zulcelal'in marifetinin 
nurlanm nas1l yayd1gm1 k1yas edebilirsin. 

i§te, marifetullahtaki50 manevi yukseli§in derecelerini ve huzurun 
mertebelerini buradan anla ve klyasla! 

Be§inci Lem'a 

Nasil ki bir kitap eger yazma ve mektup ise onu yazmak ic;in bir 
kalem yeter. Eger bas1h, matbu olursa, o kitabm bas1lmas1 ic;in harfleri 
say1smca kalem, yani demir harf gerekir. Eger baz1 harflerine gayet in-
ce bir hatla o kitabm buyuk k1sm1 s1gdmlm1§sa -Yasin suresi "Ya Sin" 
ifadesinde yaz1ld1g1 gibi- o vakit butun o demir harflerin kuc;ukleri de 

49 "De ki: 0, Allah birdir. Samed'dir (her §ey O'na muhta<;:, 0 ise hi<;:bir §eye muhta<;: 
degildir.)." (ihlas suresi, 112/1-2) 

5° Cenab-1 Hakk'1 tammak, bilmek, ilahi hakikatlere vak1f olmak. 



laz1mdir ki, kitap 0 tek harfe s1gsm. Aynen oyle de, §U kainat kitabma, 
Samed Yarahcmm kudret kaleminin bir yazmas1 ve Eh ad Zat' m bir 
mektubu dersen, zorunluluk derecesinde bir kolayhk ve luzum derece-
sinde bir akla uygunluk yoluna gidersin. Eger onu tabiata ve sebeplere 
verirsen, imkans1zhk derecesinde zor, aktl dt§thk derecesinde zahmetli 
ve hic;bir §Uphenin kabul etmeyecegi hurafeli bir yola saparsm. Bu 
ikinci yolda, tabiat ic;in her bir toprak parc;asmda, su damlasmda, hava 
zerresinde milyarlarca madenl matbaa ve say1s1z manev1 fabrika bu-
lunmas1 laz1mdir ki, c;ic;ekli, meyveli, sanath say1s1z varhgm meydana 
gelmesine vesile olabilsin. Yahut onlarda her §eyi ku§atan bir ilim, 
her §eye yeten bir kuwet bulundugunu kabul etmek gerekir ki, §U 
sanath varhklara hakiki kaynakhk edebilsinler. <;unku topragm her bir 
parc;as1, suyun her bir damlas1 ve havanm her bir zerresi c;ogu bitkinin 
yeti§mesini saglayabilir. Halbuki her bitkinin -meyveli de olsa, c;ic;ekli 
de olsa- meydana geli§i o kadar muntazam, o kadar olc;ulu ve ozunde 
o kadar birbirinden farkhdir ki, her birine, yalmz kendisine mahsus 
manevl birer fabrika veya ayn birer matbaa laz1mdir. Demek ki, tabiat 
her §eyin as1l sebebi kabul edilirse, vas1ta ve arac; olmaktan kaynakhk 
mertebesine c;1karsa her bir §eyde diger butun varhklann makinelerini 
bulundurmaya mecburdur. i§te bu tabiatperestlik fikrinin esas1 oyle bir 
hurafedir ki, hurafeciler bile ondan utamyor. Kendini ak1lh zanneden 
aldanm1§larm nasil sac;malayarak sonu olmayan bir akils1zhg1 kabul 
ettiklerini gar, ibret al! 

K1sacas1: Nas1l ki bir kitabm her harfi, kendi varhgm1 bir harf ka-
dar gosterir ve kendisine tek bir §ekilde i§aret eder; katibini ise on 
kelimeyle tarif edip pek c;ok yonuyle gosterir. Mesela, "Benim katibim 
yaz1 sanatmda ustahk sahibidir, kalemi kirmlZldir, §6yledir, boyledir." 
der. Aynen 6yle de, §U buyuk alem kitabmm her bir harfi, kendi var-
hgm1 ancak buyuklugu ve sureti kadar gosterirken, Nakka§-1 Ezell'nin 
isimlerini bir kaside kadar tarif eder ve keyfiyetleri say1smca i§aret par-
maklanyla gosterir, o isimlerin Sahibine §ahitlik eder. Demek, hem 
kendini hem butun kainah inkar eden safsatac1 bir ahmagm, yine de 
Sani-i Zulcelal'i inkara gitmemesi gerekir. 
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Altmc1 Lem'a 

Haltk-1 Ziilcelal, nast! ki her bir mahh1kunun <;ehresine ve her bir 
sanatlt eserinin yi.iziine ehadiyetinin damgasm1 koymu§tur (bunlann 
bir klsmm1 6nceki "lem'a"larda g6rdiin). Aynen 6yle de, gayet parlak 
bir §ekilde, her bir varhk tiirii i.isti.inde bir<;ok ehadiyet damgasm1, her 
bir biitiin iistiinde tekliginin <;e§itli miihiirlerini ve alemin tamammda 
birliginin imzalanm gosterir. i§te onlardan birine, yeryi.izi.i sayfasma ve 
bahar mevsimine konulan bir miihre i§aret edecegiz: 

Nakka§-1 Ezeli yeryiiziinde, yaz ve bahar mevsimlerinde en az ii<; 
yiiz bin bitki ve hayvan tiiriinii, sonsuz kan§1khk i<;inde son derece 
itina ile farkhhklanm gozetip se<;erek, intizamla, hepsini birbirinden 
ayirarak ha§ir ve ne§reder. Bu, bahar gibi apa<;1k, parlak bir tevhid 
miihriidiir. Evet, bahar mevsiminde, olmi.i§ yeryi.izi.ine hayat verip 
ii<; yiiz bin ha§ir numunesini kusursuz bir intizamla yaratmanm, yer-
yiizii sayfasmda birbiri i<;inde ii<; yiiz bin farkh tiiriin fertlerini ha-
tas1z, yanh§s1z, noksans1z, gayet ol<;iilii, muntazam ve miikemmel 
bir §ekilde yazmanm, elbette, sonsuz bir kudrete, engin bir ilme ve 
kainat1 idare edecek bir iradeye sahip bir Zat-1 Ziilcelal'in, bir Kadlr-i 
Ziilkemal'in, bir Haklm-i Zulcemal'in hususi miihru oldugunu, zerre 
kadar §UUru bulunanm anlamas1 gerekir. Kur'an-1 Hakim §6yle fer-
man ediyor: 
C I o ,,. ,,. 1 ;;; 1 ,,- ,,. o ,,, ,,.. J, ....-1 ) ..> " ,,, 

-"I\ 0 ''j\ !;IJl'l.:.;.lj d.r-r, .'.J""'J - , , 
51 '1 < i;:. /, / 0-9 ..5-"' u-- (.5'"""' r.) - / 

Evet, yeryuzuniin diriltilmesinde ii<; yuz bin ha§ir numunesini bir-
ka<; giinde yapan, gosteren yarabc1 kudret i<;in insanm yeniden diril-
tilmesi elbette kolaydir. Mesela, Gelincik Dag1'm ve Siiphan Dag1'm 
bir i§aretle kaldiran mucize sahibi bir zata, dereden, yolumuzu 
kapayan koca ta§t kaldtrabilir misin?" diye sorulur mu? Aynen 6yle 
de, gokleri, daglan ve yeri alb giinde var eden, her vakit doldurup 
bo§altan Kadir ve Hakim, Kerlm ve Rahim Zat' a kar§l, bunu ak1ldan 
uzak gorerek, "Ebedl alemde bizim i<;in haz1rlay1p kurdugun ziyafet 

51 "i§te bak Allah'm rahmetinin eserlerine, olmli§ topraga nas1l hayat veriyor! i§te 
bunlan yapan kim ise o!Uleri de 0 diriltecektir. 0, her §eye hakktyla kadirdir." 
(Rum suresi, 30/50) 
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sofrasma giden yolumuzu kapayan §U toprak tabakasm1 i.isti.imi.iz-
den kaldirabilir misin? Yeri di.izeltip bizi oradan gec;:irebilir misin?" 
denilir mi! 

;>u yeryi.izi.inde, yaz mevsimindeki bir tevhid damgasm1 gordi.in. 
;>imdi bak! Zeminin yi.izi.indeki icraabm her §eyi gorerek, sonsuz bir 
hikmetle yapan bir Zat'm eseri olan §U bi.iyi.ik bahar hadiselerinin i.is-
ti.inde de bir tevhid mi.ihri.i ac;:1kc;:a gori.ini.iyor. Cunki.i §U icraat mutlak 
bir geni§lik, o geni§lik ic;:inde mutlak bir si.irat ve o si.iratle beraber 
mutlak bir comertlik ile gerc;:ekle§iyor; onda gori.inen mutlak intizam, 
kusursuz, gi.izel sanat ve yarabh§ mi.ikemmelligi 6yle bir mi.ihi.irdi.ir ki, 
ancak sonsuz ilim ve kudret sahibi bir Zat'a ait olabilir. 

Evet, gori.iyoruz ki, bi.iti.in yeryi.izi.inde mutlak bir geni§lik ic;:inde bir 
yaratma, bir tasarruf, bir faaliyet var. Hem bu i§ler o geni§lik ic;:inde 
mutlak bir si.iratle yap1hyor. Hem o si.irat ve geni§likle beraber, farkl1 
ti.irlerden say1s1Z varhgm yarablmasmda mutlak bir comertlik gori.ini.i-
yor. Vine bunlarla beraber mutlak bir kolayhk gaze c;:arp1yor. Bullin 
bunlann yanmda da, her bir varhk ti.iri.inde ve her bir fertte gori.inen 
kusursuz intizam, gayet sec;:kin, gi.izel sanat ve mi.istesna yarahh§ gi.izel-
ligi ile beraber son derece comertlik ic;:inde tam bir di.izen var. 0 say1-
SIZ varhklann yarahlmasmda gori.ilen mi.ikemmellik, gayet si.irat ic;:inde 
bir sanat gi.izelligi, son derece kan§1kl1k ic;:inde tam bir farkl1hk, gayet 
bolluk ic;:inde c;:ok k1ymetli eserler, gayet geni§ bir daire ic;:inde tam bir 
ahenk ve gayet kolayhk ic;:inde sanatl1, benzersiz §eyleri yaratmak; bir 
anda, her yerde, her fertte, aym tarzda bir sanat harikas1, mucizevi 
bir faaliyet gostermek, elbette ve elbette 6yle bir Zat'm mi.ihri.idi.ir ki, 
0, hic;:bir yerde olmad1g1 halde her yerde hazir ve nazirdir. Hic;:bir §ey 
O'ndan gizlenmedigi gibi, hic;:bir i§ kendisine agir gelmez. Zerrelerle 
yild1zlar O'nun kudreti kar§Ismda e§ittir. 

Mesela, o Rahim-i Zulcemal'in liltuf ve comertliginin bahc;:elerin-
den, mucizelerinin salk1mlarmdan bir tanecik hi.ikmi.inde gordi.igi.im, 
iki parmak kalmhgmda bir i.izi.im asmasmdaki salk1mlan sayd1m, yi.iz 
elli be§ c;:ikt1. Bir salk1m tanesini sayd1m, yi.iz yirmi kadar i.izi.im vard1. 
Di.i§i.indi.im, dedim ki: Eger bu asma c;:ubugu, bir balh su muslugu 
olsa ve daima su verse, §U s1cakhk kar§1smda rahmetin o yi.izlerce 
§Urup tulumbac1gm1 emziren salk1mlara ancak yeter. Halbuki yalmz 
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bazen az bir rutubet gortiyor. i§te bu i§i yapanm, her §eye kadir ol-
mas1 gerekir. 

Yedinci Lem'a 

Biraz dikkatle baksan, yerytizti sayfasmda Ehad ve Samed Zat'm 
mtihtirlerini g6rebilirsin. Ba§InI kaldir, goztinti ac;;, §U muazzam kainat 
kitabma bir bak! G6receksin ki, kainatm btittinti tisttinde, btiytikltigti 
olc;;tistinde, ac;:ik bir tevhid mtihrti okunuyor. <.;unkti §U varhklar bir 
fabrikanm, bir saraym, muntazam bir §ehrin unsurlan ve mensuplan 
gibi Sirt sirta verip birbirine yard1m elini uzatarak birbirinin ihtiyac;;-
lanna "Buyur! Ba§ tisttine!" der, el ele verip bir dtizen ic;;inde c;;ah§Ir. 
Ba§ ba§a verip canhlara hizmet ederler. Omuz omuza verip bir gay eye 
dogru, her §eyi idare eden sonsuz hikmet sahibi bir Zat'a boyun eger-
ler. Evet, gtine§ ve aydan, gece ve gtindtizden, kt§ ve yazdan tut, ta 
bitkilerin muhtac;; ve ac;; hayvanlarm imdadma gelmesinde, hayvanla-
rm zay1f ve yarad1h§tan §erefli olan insanlann yard1mma ko§masmda, 
hatta g1da maddelerinin nazik, kuwetsiz yavrulann ve meyvelerin; 
besleyici zerrelerin ise beden hticrelerinin ihtiyacma yeti§mesinde i§-
leyen yard1mla§ma dtisturu, btittin btittin kor olmayana gosterir ki, 
onlar, her §eyi terbiye ve idare eden gayet Kerim ve Hakim bir tek 
Zat' m emri altmdad1r. 

i§te kainatta i§leyen bu dayam§ma, yard1mla§ma, kucakla§ma, bir-
birine sanlma, itaat ve intizam kanunu, her §eyin bir tek Mtidebbir'in 
(her §eyi c;;ekip c;;eviren Zat'm) dtizene koymas1yla idare edildigine ve 
bir tek Mtirebbi'nin (terbiye edicinin) htikmtiyle sevk edildigine ke-
sin bir §ahittir. Bununla beraber, e§yadaki sanatta ac;;1kc;;a gortinen §U 
geni§ hikmet ic;;indeki kusursuz inayet, o inayet ic;;inde parlayan en-
gin rahmet ve o rahmet tisttine, nzka muhtac; her canlmm ihtiyacma 
uygun bir tarzda cevap vermek ic;;in serilen ve serpilen umumi nz1k 
ve nimetler, oyle parlak bir tevhid muhrudur ki, akh tamamen son-
meyen ve btittin btittin kor olmayan bunu anlar, gortir. Evet, kast, 
§Uur ve iradeyi gosteren bir hikmet perdesi btittin kainati kaplamI§ 

52 Sanati kar§1smda ak1llann hayrete dii§tllgii Zat ne yiicedir! (en-Nevevi, el-Ezkar s. 
292; Ali ibni Ebi Talib, Nehcu'l-Be/aga s. 428) 
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ve o perde ilstilne Cenab-1 Hakk'm lutuflanm, her §eyi ziynetlendirip 
gilzelle§tirme iradesini ve ihsanlanm gbsteren bir inayet perdesi seril-
mi§tir. 0 ziynetli inayet perdesi ustunde, kendini sevdirmek, tamtmak, 
nimet vermek ve ikram etmek ic;:in panlhlanm gbsteren bir rahmet br-
tusil, kainah ic;:ine alm1§hr. 0 nurlu ve geni§ rahmet perdesi ilstune 
ise Cenab-1 Hakk'm merhametini, ihsanlanm, ikramlanm, kusursuz 
§efkatini, verdigi gilzel terbiyeyi ve rubO.biyetinin lutuflanm gbsteren 
umumi bir nz1k sofras1 dizilmi§tir. 

Evet, zerrelerden gtine§lere kadar her varhga -fertler olsun, turler 
olsun; kuc;:uk olsun, buyilk olsun- netice, gaye ve faydalarla nak1§-
h bir hikmet kuma§mdan muhte§em bir gomlek giydirilmi§.. hikmet 
ifade eden o suret gbmlegi ilstunde, her §eyin endamma gore, lutuf 
ve ihsan c;:ic;:ekleriyle silslil bir inayet elbisesi bic;:ilmi§.. o ziynetli ina-
yet elbisesinin ilzerine muhabbet, ikram, §efkat ve nimet panlttlanyla 
nurlanml§ rahmet ni§anlan takt!m1§ .. o nurlu ve suslil ni§anlan ihsan 
etmenin yamnda, yeryilzilnde biltun canh topluluklanna yetecek, on-
lann ihtiyac;:lanm kar§tlayacak umumi bir nz1k sofras1 kurulmu§tur. i§te 
bu, sonsuz Hakim, Kerim, Rahim, Rezzak bir Zat-1 Zillcemal'e i§aret 
ediyor ve O'nu gtine§ gibi ac;:1kc;:a gbsteriyor. 

Gerc;:ekten oyle mi? Her §ey nzka muhtac;: m1dir? Evet, bir fert, nz-
ka ve hayahm devam ettirmeye muhtac;: oldugu gibi, gorilyoruz ki, 
alemdeki her varhgm -bilhassa canh ise- killll olsun cilzi olsun, bilyilk 
olsun kilc;:ilk olsun, vilcudu, bekas1, hayah ve onu devam ettirmek ic;:in 
maddi- manevl pek c;:ok talebi, ihtiyac;:lan var. Fakn ile oyle §eylere 
muhtac;:hr ki, en basitine eli yeti§medigi, en kilc;:ilk arzusunu elde etme-
ye gticil yetmedigi halde, biltiln taleplerinin, maddl ve manevl nz1kla-
rmm - 53< ':i ummad1g1 yerlerden kusursuz bir duzenle, 
tam vaktinde, en uygun §ekilde ve milkemmel bir hikmetle verildigini 
gorilyoruz. i§te varhklann bu fakr ve ihtiyac1 ve gaybdan onlara bu 
tarzdaki yard1mlar, acaba her §eyi terbiye eden bir Hakim-i Zillcelal'i, 
her §eyin idaresini elinde tutan bir Rahim-i Zillcemal'i gilne§ gibi gos-
termiyor mu? 

53 " ••• hi<; ummad1g1 yerlerden (nz1klandmr)." (Talak suresi, 65/3) 
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Sekizinci Lem' a 

Nasil ki, bir tarlaya ekilen bir c;e§it tohum, o tarlanm elbette to-
hum sahibinin tasarrufu altmda oldugunu, kendisinin de aym zata 
ait bulundugunu gosterir. Aynen oyle de, §U "anastr"54 denilen, 
varhklann tarlas1 hi.ikmi.indeki maddelerin, birlik ve basitlikleriyle 
beraber ki.illiyet ve ku§abc1hklan; ti.im kainata yay1lm1§ olmalan ... 

"mahh1kat" denilen, birer rahmet meyvesi, kudret mucizesi ve 
hikmet kelimesi olan bitki ve hayvanlarm, benzerlikleriyle beraber 
her tarafta bulunmas1, oralan yuva edinmesi; tek bir Mucize Sahibi 
Sani'in tasarrufu altmda olduklanm gosteriyor. Hem bu oyle bir tarz-
da oluyor ki, adeta her bir c;ic;ek, meyve ve hayvan, her §eyi sanatla 
yaratan o Zat'm birer damgas1, mi.ihri.i, imzas1dtr. Nerede olursa ol-
sun, her biri hal diliyle der ki: "Ben kimin damgas1ysam bulundugum 
yer de O'nun sanath bir eseridir. Ben kimin mi.ihri.iysem bu mekan 
da O'nun mektubudur. Ben kimin imzas1ysam vatamm da O'nun 
tezgahmdan c;1km1§br." Demek ki, en basit bir varhgm terbiye ve ida-
resi, bi.iti.in unsurlan hi.ikmi.i altmda tutan Zat'a mahsustur. En basit 
hayvam idare etmenin, ya§abp beslemenin ancak bi.iti.in hayvanlan, 
bitkileri, varhklan rububiyeti altmda terbiye eden Zat'a has bulundu-
gunu kor olmayan gori.ir. 

Evet, her bir fert, digerleriyle benzerliginin lisamyla der ki: "Kim 
bi.iti.in hemcinslerime sahipse, bana da ancak o sahip olabilir." Her 
canh ti.iri.i, diger ti.irlerle beraber yeryi.izi.ini.in her tarafma yay1hr ve 
hal diliyle der ki: "Kim bi.iti.in yeryi.izi.ine malikse bana ancak 0 malik 
olabilir." Di.inya, diger gezegenlerle birlikte gi.ine§in yori.ingesinde, 
goklerle ahenginin lisamyla der ki: "Kim bi.iti.in kainata sahipse, bana 
o sahip olabilir." Evet, bir elmay1 §Uurlu farz etsek ve biri ona, "Sen 
benim sanabmsm" dese, o elma hal diliyle "Sus!" diyecektir, "Eger 
yeryi.izi.indeki bi.iti.in elmalan var etmeye gi.ici.in yeterse, yeryi.izi.ini.in 
her tarafma yayilmt§, hemcinsimiz olan bi.iti.in meyveli agac;lara, bit-
kilere, rahmet hazinesinden gelen bi.iti.in Rahmani hediyelere hi.ikme-
debilirsen benim i.izerimde hak iddia et!" i§te o elma boyle diyecek ve 
o ahmagm agzma bir tokat vuracakbr ... 
54 Anas1r: Yeryilzilnil meydana getiren unsurlar, elementler. 
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Dokuzuncu Lem'a 

Cenab-1 Hakk'm ku<:;uk-buyuk, cuzl-kulli her §eyde, alemin butu-
nunde, hayatta, canhlarda, canhlarm yeniden diriltilmesinde g6rulen 
damgalanndan, muhurlerinden, imzalanndan baz1sma i§aret ettik. 

varhk turlerindeki say1s1z damgasmdan birini g6sterecegiz. 
Evet, mesela bir agacm hesaps1z meyveleri, aym Zat tarafmdan 

bir terbiyeyle, birlik kanunuyla, tek bir merkezden idare edildiginden, 
zahmet, zorluk ve masraf o kadar azahr ki, butun meyvelerin buyume-
si tek bir meyveye e§it olur. Demek merkezlerin <:;ogalmas1, her meyve 
i<:;in, say1ca butUn aga<:;taki meyveler kadar zahmet, masraf ve dona-
mm gerektirir. Fark yalmz 6zu itiban iledir. Nas1! ki, bir tek askerin 
te<:;hizatm1 haz1rlamak i<:;in bir orduya gereken butun fabrikalar kadar 
fabrika laz1mdir ... Demek ki, idare tek bir elden olmazsa, zahmet -ni-
celik itiban ile-fertler say1smca artar. i§te her canh turunun yaratih§m-
da ve <:;ekip <:;evrilmesinde a<:;1k<:;a g6runen fevkalade kolayhk elbette 
Yaraticmm birliginin eseridir. 

Kisacasi: Aym cinsten, aym turden varhklann temel uzuvla-
nndaki munasebet ve benzerlikler, nasil ki tek bir Yaraticmm eseri 
olduklanm ispat eder. <:;unku kalemin ve damganm birligi bunu ge-
rektirir. Aynen 6yle de, g6zle g6rulen bu mutlak kolayhk, her §eyin 
tek bir Yarahcmm eseri olmasm1 vucub derecesinde zorunlu kllar. 
Yoksa imkans1zhk derecesine <:;1kan bir zorluk, o varhk turunu yok-
luga gotururdu. 

Soziin Ozii: Cenab-1 Hakk'a isnat edilirse, butun e§yanm ya-
ratlh§1 bir tek §ey gibi kolayla§1r. Eger sebeplere verilirse, her bir §e-
yin yarahh§l butun alemin yarahh§l kadar zor olur. Madem 6yledir, 
kainatta g6runen §U son derece ucuzluk ve g6z 6nundeki smirs1z 
bolluk, Cenab-1 Hakk'm birliginin damgasm1 gune§ gibi g6sterir. 
Eger elimize bolca ge<:;en yeryuzundeki §U sanath meyveler Vahid 
ve Ehad bir Zat'm mah olmasayd1, butun dunyay1 versek bile bir tek 
nan yiyemezdik. 

Onuncu Lem'a 

Cenab-1 Hakk'm cemal tecellilerini g6steren hayat, nasil ki bir eha-
diyet delilidir ve O'nun birliginin bir <:;e§it tecellisidir. Celal tecellilerini 
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gasteren alum de O'nun birligine delildir. Evet, - 55 )'-\11 Jj1 
rnesela buyuk bir irrnagm kabarc1klan ve yeryuzundeki diger parlak, 
§effaf §eyler gune§in !§1gm1 yans1tarak onun varhgma §ahitlik ettikleri 
gibi, o damlalann ve §effaf §eylerin kaybolup gitmesinden soma, ar-
kalanndan gelenlerin ustunde yine gune§in aksinin garunmesi, !§!gm 
tecellisinin ha§metle, noksans1z surmesi kesinlikle gasterir ki, sanup 
yanan, degi§ip tazelenen, gelip parlayan o misali gune§<:;ikler, panlt1-
lar, I§Iklar; baki, daimi, yuce ve tecellisi yak olmayan bir tek gune§in 
cilveleridir. Demek, o parlayan damlalar, garunmeleriyle ve vucuda 
gelmeleriyle gune§in varhgm1 bildirdigi gibi, yak olup gitmeleriyle de 
gune§in bekasm1, devam1m ve birligini gasteriyor. Aynen ayle de, 
§U kainatta ak1p giden §eyler, varhklanyla ve hayatlanyla Vacibu'l-
Vucud'a, O'nun vucObiyet derecesindeki varhgma, ehadiyetine §ahit 
olduklan gibi; yokluga gitmeleriyle, alumleriyle de O'nun ezeli olu§U-
na, bekasma ve ehadiyetine §ahitlik ederler. Evet, gece ve gunduzun, 
k1§ ve yazm, as1rlann ve devirlerin degi§mesiyle, alum ve yokluk per-
desinde yenilenen ve tazelenen guzel, sanath varhklar, elbette yuce, 
baki ve tecellisi daimi bir cemal sahibinin varl@m, bekasm1 ve birligini 
gasterir. 0 varhklann garunu§teki k1ymetsiz sebepleriyle beraber yak 
olup gitmesi ise o sebeplerin hic:;ligine ve bir perde olduguna i§arettir. 
$u hal kesinlikle ispat eder ki, bu sanatlar, nak1§lar ve cilveler, butun 
isimleri kutsi ve guzel olan Cemil-i Zulcelal'in tazelenen sanatlan, yeni 
bir §ekil alan nak1§lan, hareket eden aynalan, birbiri arkasmdan gelen 
damgalan ve hikmetle degi§en muhurleridir. 

Krsacasi: $u buyuk kainat kitab1, nasil ki Cenab-1 Hakk'm varhgma 
ve birligine delil olan yarahh§ kanunlanm bize ders veriyor. Aynen ayle 
de, o Zat-1 Zulcelal'in butun kemal, cemal ve celal vas1flanna §ahitlik 
eder. Kusursuz, noksansIZ Zat' mm kemalini ispatlar. <:;unku a9khr ki, 
bir eserdeki mukemmellik, onu meydana getiren fiilin mukemmelligine 
delildir. Fiilin mukemmelligi ismin mukemmelligine, ismin mukemmel-
ligi s1fatmkine, s1fatm mukemmelligi sahibinin zatmdaki o s1fatm eseri 
olan icraatm mukemmelligine ve bu da onun zatma ait hususiyetlerin 
mukemmelligine sezgi yoluyla, zorunlu olarak ve ac:;1kc:;a i§aret eder. 

Mesela, nas1l ki kusursuz bir saraym mukemmel nak1§ ve suslemeleri, 

55 "En yuce s1fatlar Allah'md1r." (Nahl suresi, 16/60) 
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bir ustanm yapttg1 i§in mukemmelligini gosterir. i§in mukemmelligi, 0 

ustanm maharetini, ustahk derecesini ifade eden unvan ve isimlerinin 
mukemmelligini ortaya koyar. Bunlar da o ustanm sanatma <lair s1fat-
lannm mukemmelligine i§aret eder. Bu ise o sanatm sahibinin "§uun-u 
zatiye" denilen, §ahsma ait kabiliyetlerinin mukemmelligini gosterir. 
Ve bu da o ustanm zatmm mukemmelliginin delilidir. Aynen oyle de, 
56__,fa 1..5') j;, ayetinin smma mazhar olan, §U kusursuz alemdeki 
gbzle gorulen eserler ve §U muntazam kainattaki varhklarda §ahit olu-
nan sanat, hukum ve iktidar sahibi bir Zat' m fiillerinin mukemmelligine 
a<:;1k<:;a delildir. Bu ise apa<:;1k bir §ekilde o Fail-i Zulcelal'in isimlerinin 
kemalini gosterir. 0 isimlerin kemali, zorunlu olarak onlann Sahibinin 
s1fatlarmm mukemmelligine delil ve §ahittir. S1fatlann mukemmelligi, 
§liphesiz, Sahibinin icraatmm kemalini bildirir. Bu ise, hakkalyakin57 

§ekilde, O'nun Zat'mm kemaline oyle delalet eder ki, kainatta gbrulen 
butun mukemmelliklerin, O'nun kemaline nispeten sonuk, zay1f bir 
golge gibi kald1gm1, o Zat'm kemalinin, celalinin ve cemalinin i§aretleri 
oldugunu gosterir. 

Giine§ler Kuvvetindeki On Birinci Lem'a 

$u muazzam kainat kitabmm en buyuk delili.. o yuce Kur'an'daki 
ism-i azamm aynas1.. kainat agacmm <:;ekirdegi ve en nurlu meyvesi.. 
alem saraymm gune§i.. islam aleminin nur sa<:;an dolunay1.. Cenab-1 
Hakk'm rubO.biyetinin ve saltanatmm ilanc1s1.. ve §U kainatm ttls1m1-
nm hikmetli ka§ifi olan Efendimiz Muhammedu'l-Emin'in (aleyhissaldti.i 

vesselam); butun nebileri golgesi altma alan peygamberligi, butun is-
lam alemini himayesine alan islamiyet yonu ve hakikat tabakalannda 
u<:;an butun nebi ve resOlleri, evliyay1, s1dd1klan, asfiyay158 ve hakikati 
delilleriyle bilen zatlan arkasma ahp, butun kuvvetiyle Allah'm birligini 
gosterip O'nun ehadiyetinin ar§ma yo! a<:;arak bildirdigi Allah' a iman 
ve ispatlad1g1 tevhid hakikatleri, On Dokuzuncu Soz' de tarif edilmi§ti. 
Acaba hi<:;bir vehmin ve §liphenin haddi var m1 ki bunlara perde ola-
bilsin! Madem On Dokuzuncu Soz'de ve On Dokuzuncu Mektup'ta o 

56 "(<;:evir de bak gozi.ini.i) gorebilir misin bir kusur?" (Mi.ilk sO.resi, 67/3) 
57 Marifet mertebesinin en yi.iksegi. Hakikati bizzat ya§ayarak gorme hali. 
58 Asfiya: Safiyet, takva ve kemal sahibi, peygamber varisi zatlar. 
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kesin delilin marif et kaynagmdan On Dort Re§ha ve On Dokuz i§aret 
ile, 0 zatm ttirlti mucizeleriyle beraber bunu klsaca, bir derece tarif ve 
beyan etmi§tik. Burada onunla yetinerek Cenab-1 Hakk'm birliginin 
kesin delili olan Peygamber Efendimiz'in (aleyhissa/6.W vesselam) dogru-
luguna §ahitlik eden esaslara i§aret suretinde, soztimtize bir salavat-1 
§erife ile son veriyoruz: 
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59 Allah1m! Senin varhgmm vucubiyetini ve birligini gosteren, Senin celal, cemal ve 

kemaline §ahitlik eden, dogru sozlu ve dogrulugu tasdik edilmi§ olan, dogru ko-
nu§an bir delil, nebilerin ve resullerin efendisi, onlann icma, tasdik ve mucize-
lerinin s1rrm1 ta§iyan, evliya ve s1dd1klann ittifak, tahkik ve kerametlerinin s1rnm 
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Giine§ler Kuvvetindeki On ikinci Lem'a 

Yirmi ikinci Soz'un bu On ikinci Lem'as1 oyle bir hakikat denizidir 
ki, butun yirmi iki Soz, onun ancak yirmi iki damlas1d1r. Bu oyle bir 
nur kaynag1dtr ki, §U yirmi iki Soz, o gune§ten ancak yirmi iki panltid1r. 
Evet, yirmi iki adet Soz'un her biri, Kur'an'm semasmda birer yild12 
gibi parlayan ayetlerden bir tekinin bir I§1g1, o Furkan'm denizinden 
akan bir ayetin trmagmdan sadece bir damla ve yuce bir hazine olan 
Allah'm kitabmda her biri cevherlerle dolu birer sand1k hukmundeki 
ayetlerden yalrnzca birinin bir tek incisidir. i§te On Dokuzuncu Soz'un 
On D6rduncu Re§ha'smda bir parc;a tarif edilen o Allah kelam1, ism-i 
azamdan, ar§-I azamdan, rubO.biyetin en buyuk tecellisinden inip ezeli 
ebede, yeri ar§a baglayacak bir geni§lik ve yucelik ic;inde, butun kuv-
vetiyle ve ayetlerinin butun kesinligiyle, tekrar tekrar 60_; (; der, 
butun kainati buna §ahit tutar. Evet, j'IJ. _; 'f 

Kur'an'a temiz bir kalb gozuyle baksan goreceksin ki, onun alb 
yonu de ic;ine hic;bir karanhk, dalalet, §llphe ve hile giremeyecek kadar 

kendinde bulunduran, parlak mucizeler, ai:;1k harikalar, ara§hrilm1§ ve kendisini 
dogrulayan kesin deliller sahibi olan, zatmda k1ymetli 6zellikler bulunan, vazife-
sinde yuksek ahlak, §eriatmda yuce seciyelerin sahibi, Kur'an'1 indiren Allah'm, 
indirilen Kur'an'm ve kendisine Kur' an inen zatm icma1 ile; Rabbani vahyin ini§ 
yeri ... Gayb ve melekut alemini gezip dola§an, ruhlan goriip meleklerle arkada§hk 
eden, §ah1s, fur ve cins olarak kainatm kemalatmm numunesi, yarahh§ agacmm 
en nurlu meyvesi, hakkm kandili, hakikatin delili, rahmetin timsali, muhabbetin 
misali, kainatm tils1mmm ka§ifi, rububiyet saltanatmm ilanc1s1, §ahs-1 manevisinin 
i§aretiyle alemi yaratan Zat'm kainati yaratmasmdaki asil gaye ... Oyle bir §eriat 
sahibi ki, o §eriat, saglamhg1 ve dusturlarmm geni§ligiyle §unu gosterir: 0, kainatJ 
tanzim eden Zat'm diizenidir. Ve o Yarahcmm koydugu dusturlard1r. Evet kainatJ 
bu mukemmel duzen ile kim tanzim etmi§se bu giizel ve ustiin dinin sahibi de 
O'dur. Biz insanlarm efendisi, biz miiminlere iman yolunu gosteren, Abdullah ibni 
Abdulmiittalib'in oglu Muhammed' e (sallallahu aleyhi ve sellem) sonsuz salat ve selam 
et. O'na yer ve gokler durduki:;a en ustiin salavatlar ve en miikemmel selamlar 
olsun. i§te dogru sozlii ve dogrulugu tasdik edilmi§ olan 0 §ahit ve biitiin §ahitlerin 
huzurunda asirlann ve mekanlarm arkasmdan biitiin nesillere butiin kuvvetiyle 
son derece ciddiyetle, son derece huzur ve giiven ii:;inde tam ve miikemmel bir 
iman ile seslenip diyor ki: "$ehadet ederim ki Allah'tan ba§ka ilah yoktur. 0 birdir, 
O'nun ortag1 yoktur." 

60 "Allah, o hak Mabud'dur ki kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara suresi, 2/163, 
255; AI-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87 ... ) 

61 Alem hep beraber "La ilahe ilia Hu" diyor. 
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parlak ve §effaftir. Bunlann hic_;biri onun ismet62 dairesine girecek yer 
bulamaz. (i.inki.i i.isti.inde mucizelik damgas1.. altmda ispat ve deli!.. 
arkasmda dayanak noktas1 olan halis, saf Rabbanl vahiy .. oni.inde iki 
cihan saadeti.. sagmda, akh konu§turup tasdikini saglama.. solunda 
vicdam §ahit tutarak teslimini tespit etme .. ic_;i, ac;1kc;a, saf Rahmani 
hidayet.. i.isti.i, gori.ildi.igi.i i.izere, halis iman nuru .. ve meyveleri, bizzat 
g6rdi.igi.imi.iz gibi, insanl kemal vas1flanyla donatilm1§ asfiya, hakikati 
delilleriyle bilen evliya ve s1dd1klar olan o gaybl lisanm sinesine kula-
gm1 yap1§tlnp dinlesen, derinden derine, gayet sevimli ve ikna edici, 
son derece ciddi ve ulvi, delillerle bezeli semavl bir ses i§iteceksin. 
0 ses oyle kesin bir §ekilde 63yl> der ve bunu tekrar eder ki, 
hakkalyakln derecesinde soyledigini, sana aynelyakln64 gibi §i.iphesiz 
bir bilgiyle ifade ediyor ve feyiz veriyor. 

Soziin Ozii: ikisi de birer gi.ine§ olan Resul-u Ekrem (aleyhissaldta 

vesselam) ile hi.iki.imleri sapasaglam, sars1lmaz o Furkan ki; 
Biri: g6ri.inen alemin lisam olarak bin mucize ic_;inde bi.iti.in pey-

gamberlerin ve asfiyanm tasdikiyle, islamiyet ve peygamberlik par-
maklanyla, bi.iti.in kuvvetiyle bir hakikati gosterir. 

Digeri: Gayb aleminin lisam hi.ikmi.inde, kirk c_;e§it mucizelik yo-
ni.iyle, bi.iti.in yarahh§ kanunlannm tasdikiyle, hakkaniyet ve hidayet 
parmaklanyla, bi.iti.in ciddiyetiyle aym hakikate i§aret eder. Acaba o 
hakikat, gi.ine§ten daha parlak, gi.indi.izden daha ac;1k degil midir? 

Ey dalalete di.i§mi.i§ inatc;1 insanc1k!65 HAgiYE Ate§b6ceginin l§tgmdan 
daha soni.ik kafa fenerinle nas1l §U gi.ine§lere kar§l gelebilirsin, onlara 
kay1ts1z kalabilirsin, onlan i.iflemekle sondi.irmeye c;ah§trsm? Ti.ih senin 
o inkarc1 akhna! Gayb aleminin ve g6ri.inen alemin o iki lisanmm, 
bi.iti.in alemlerin Rabbi ve §U kainatm Sahibi adma, O'nun hesabma 
soyledikleri sozleri ve davalanm nasil inkar edebilirsin! Ey bic_;are, si-
nekten daha aciz ve daha a§ag1 mahluk! Sen necisin ki, §U kainatm 
Sahib-i Zi.ilcelal'ini yalanlamaya yelteniyorsun! 

62 Gtinahs1zhk, masumiyet, §aibelerden annm1§ olmak. 
63 "Allah, o hak Mabud'dur ki kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara suresi, 2/163, 

255; Al-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87 ... ) 
64 Goztiyle gormil§ derecede kesin bir §ekilde bilmek. 
65 HAgiYE Bu hitap, Kur' an' a dti§man olan insanadir. 
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HATiME66 

Ey akh uyamk, kalbi tetikte arkada§! Eger §U Yirmi ikinci Soz\in 
ba§mdan buraya kadar anlad1ysan, on iki "lem'a"y1 birden elinde tut. 
Binlerce elektrik lambas1 kuwetinde bir hakikat t§1gm1 bularak ar§-1 
azamdan gelen Kur'an ayetlerine yapt§. Cenab-1 Hakk'm yard1mmm 
buragma bin, hakikatin semasma yuksel, Allah'm marifetinin ar§ma 
c;1k, ':l ili;.. j __:j ':l de ve 
..;_, ,, ':] ',, / 0 , Lll i' J.LW1 ii d ':] ;11 ':] _r-:. <:? Y' 3 " / _3 r...?'-'.. 3 -r" 3 • • J5 jib j diyerek her §eyin / ustunde, bu buyuk 
alem Cenab-1 Hakk'm birligini ilan et!.. 

66 Sonsoz. 
67 ,':?ehadet ederim ki, Senden ba§ka ilah yoktur. Sen teksin, Senin ortagm yoktur. 
68 "Allah'tan ba§ka ilah yoktur. 0 birdir. Ortag1 yoktur. Mi.ilk tamamen O'nundur. 

Ezelden ebede her ti.irli.i hamd ve ovgi.i, §ilki.ir ve minnet O'na mahsustur ve O'na 
lay1kttr. Hayatt veren de, alan da O'dur. 0, ezeli ve ebedi hayat sahibidir. Bi.iti.in 
iyilikler O'na aittir; 0, yapilan her hayn kaydeder ve kar§thgm1 verir. O'nun her 
§eye gi.ici.i yeter ve hic;bir §ey O'na agir gelmez." (Bkz. Tirmizi, deavdt 36; Nesai, 
mendsik 163; ibni Mace, ticdrdt 40, mendsik 84) 

69 "Si.ibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-
k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32) 

70 "Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya di.i§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesa-
ba c;ekme! Ey Rabbimiz! Bizden oncekilere yi.ikledigin gibi agir yi.ik yi.ikleme. Ey 
Rabbimiz! Takat getiremeyecegimiz §eylerle bizi yi.iki.imli.i tutma. Affet bizi, li.itfen 
bagi§la kusurlanm1z1, merhamet buyur. Sensin Mevlam1z, yard1mc1m1z, kafir toplu-
luklara kar§t Sen yard1m eyle bize." (Bakara suresi, 2/286) 

71 "Ey Kerim Rabbimiz, bize hidayet verdikten soma kalblerimizi sapttrma ve katm-
dan bize bir rahmet bag1§la. ,':?i.iphesiz bagI§l bol olan Vehhab sensin Sen! Sen, 
geleceginde hie; §i.iphe olmayan bir gi.inde bi.iti.in insanlan bir araya toplayacaksm. 
Allah sozi.inden asla donmez." (Al-i imran sOresi, 3/8-9) 
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72 Allah1m! Alemlere rahmet olarak gonderdigin zata, onun biitiin al ve ashabma 
salat ve selam eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, rahmetin hiirmetine 
bize ve O'nun iimmetine merhamet eyle, amin ... 

73 "Onlann dualan 'Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.' diye sona erer." 
(YU.nus sil.resi, 10/10) 


