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makam, bir "mukaddime" ile iki esas "maksat"tan olu§ur) 

MUKADDiME4 

Meleklerin ve ruhanilerin varhg1, insanlann ve hayvanlann varhg1 
kadar kesindir, denilebilir. On Be§inci Soz'i.in Birinci Basamag1'nda 
soylendigi i.izere, hakikat ve hikmet, §ilphesiz bir §ekilde, yeryilzil gibi 
goklerde de, oraya uygun, §UUr sahibi varhklann bulunmasm1 gerekti-
rir ve ister. Pek c;ok farkh cinsten olan o varhklara dinde "melekler ve 
ruhaniler" denir. 

Evet, hakikat, meleklerin ve ruhanilerin var olmasm1 gerektirir. Zi-
ra §U di.inyam1z, goklere nispeten ki.ic;i.ikli.igi.iyle beraber, §UUr sahibi 
varhklarla doldurulmu§tur, ara s1ra bo§altihp sonra tekrar §enlendirilir. 
Bu ac;1kc;a i§aret eder ki, muhte§em burc;lara sahip ziynetli saraylara 

Kovulmu§ §eytanm §errinden Allah Teala'ya s1gmmm. 
"O gece Rablerinin izniyle Ruh ve melekler, her ti.irli.i i§ i<:;in iner de iner. .. " (Kadir 
suresi, 97/4) 
"De ki: 'Ruh, Rabbimin bir emri, emir aleminden bir tecellisidir."' (isra suresi, 
17/85) 
Giri§. 
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benzeyen gokler de varhk nurunun 1§1g1 olan canhlarla ve canhlann 
1§1g1 olan §UUr ve idrak sahibi mahluklarla doludur. Onlar da, insanlar 
ve cinler gibi, §U alem saraymm seyircileridir, kainat kitabm1 okuyup 
degerlendirir ve Cenab-1 Hakk'm butun alemleri bir duzen ic;inde c;e-
kip c;eviren rububiyet saltanahm ilan ederler. Engin ve ku§atlc1 kul-
luklanyla, kainattaki buyuk ve her yere yay1lm1§ varhklann tesbihatm1 
temsil ederler. 

Evet, §U kainatm hali ve mahiyeti, goklerde de §UUr sahibi varhk-
lann bulundugunu gosteriyor. <:;unku Cenab-1 Hakk'm kainah had-
de hesaba gelmez, ince sanath ziynetlerle, manidar guzelliklerle ve 
hikmetli nak1§larla suslemesi; ac;1k<;:a, bu guzellikleri tefekkur eden ve 
onlara hayran olan takdir edicilerin bulunmasm1 ve nazarlanm ister. 
Evet, nas1l ki guzellik elbette bir a§1k ister ve yemek a<;: olana verilir. 
Oyleyse kainattaki §U sonsuz guzellige sahip sanat i<;:inde ruhlann ve 
kalblerin g1das1, elbette meleklere ve ruhanilere bakar, onlan goste-
rir. Madem alemdeki sonsuz nakt§lar, sonsuz bir tefekkur ve kulluk 
vazifesi ister; halbuki insanlar ve cinler, o vazifenin, o hikmetli neza-
retin, o engin kullugun ancak milyonda birini yapabilir. 0 halde, §U 
sonsuz, c;:ok <;:e§itli vazifeler ve ibadetler i<;:in say1s1z, <;:e§it <;:e§it melek 
ve ruhani varhk laz1mdir ki, buyuk alem mescidini saf saf doldurup 
§enlendirsinler. 

Evet, §U kainatm her tarafmda, her dairesinde kullukla vazifeli bi-
rer ruhani ve melek toplulugu bulunur. Baz1 hadislerin i§aretiyle ve 
alemdeki duzenin hikmetiyle denilebilir ki: Yild1zlardan ve gezegen-
lerden ta yagmur damlalanna kadar birc;ok gokcismi, bir kls1m melek-
lerin binegidir.5 0 melekler bu gokcisimlerine Cenab-1 Hakk'm izniyle 
biner, g6runen alemi seyredip gezer ve bineklerinin tesbihatm1 temsil 
ederler. Yine denilebilir ki: Bir hadis-i §erifte, berzah aleminde cennet 
ehlini sirtlannda gezdireceklerine i§aret edilen ve "tuyurun hudrun" 
diye adlandmlan6 ye§il ku§lardan tut, ta sineklere kadar bir k1s1m canh 
varhklar da ruhanilerin bir cinsinin binegidir. Ruhaniler ve melekler 
Allah'm emriyle o canhlann bedenlerine girer, maddl alemi ve maddl 

Goklerin, Allah' a secde halindeki meleklerle dolu olduguna dair Tirmizi, zuhd 9; 
ibni Mace, zuhd 19. Aynca Allah Teala'nm icelle celahihJ, her bir damlasmdan bir 
melek yaratt1g1 nehir ic;;in Ebu'§-$eyh, el-Azame 2/735. 
Muslim, imdre 121; Tirmizi, tefsfru sure (3) 19; EbO. DavO.d, cihdd 25. 
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alemdeki yaratih§ mucizelerini onlarm gozleriyle seyredip kulaklanyla 
duyar ve kendilerine has tesbihati yaparlar. 

i§te, nas1l ki hakikat boyle gerektirir; hikmet de aynen bunu gerekti-
rir. <:;:unku kati ve ruhla munasebeti pek az olan topraktan ve bulamk, 
hayat nuruyla munasebeti pek az olan sudan surekli, hummah bir faa-
liyetle tath hayati ve nurani bir taraf1 bulunan idrak sahibi varhklan ya-
ratan Fatir-1 Haklm'in, elbette ruha cpk lay1k ve hayata c;ok munasip 
§U nur, hatta karanhk denizinden, hava zerrelerinden ve elektrik gibi 
ba§ka latif maddelerden yaratilm1§ bir k1s1m §UUr sahibi mah!O.klan 
vardir, hem de pek c;ok vard1r. 

BiRiNCi MAKSAT 

Meleklerin varhgm1 tasdik etmek imanm esaslanndand1r. Bu 
"Maksat"ta dort nukteli esas var. 

Birinci Esas 

Varhgm kemali, hayat iledir. Belki onun hakiki varhk olmas1, hayat 
ile mumkundur. Hayat, varhgm nuru; §UUr, hayatm I§tg1d1r. Hayat, her 
§eyin ba§t ve esas1dir; her §eyi bir tek canhya mal eder, bir §eyi bullin 
e§yanm sahibi hukmune gec;irir. Hayat sayesinde bir canh: "Her §ey 
benim mahmdir. Dunya, evimdir. Kainat bana Malikim tarafmdan ve-
rilmi§ bir mUlktur." diyebilir. 

Nasti ki I§tk, cisimlerin g6rulmesini saglar ve -bir degerlendirmeye 
gore- renklerin varhk sebebidir. Aym §ekilde, varhklann ke§§af1, yani 
onlarm gizli inceliklerini ortaya c;1karan da hayattir. Hayat, c;e§itli key-
fiyetlerin meydana gelmesine vesiledir. Kuc;uk bir parc;ay1 yani cuzlyi 
butun haline getirir, buyuk ve kulll yapar. Butunu ise bir parc;anm ic;i-
ne s1gdmr. Say1s1z §eyi ortak k1hp bir araya toplayarak tek varhk haline 
getirmek ve bir ruha mazhar etmek gibi, varhgm butun mukemmel va-
s1flarmm kaynag1d1r. Hatta hayat, say1s1z varhk tabakalannda Cenab-1 
Hakk'm birliginin bir c;e§it tecellisidir; ehadiyetin, yani O'nun her bir 
varhkta ayn ayn gorunen birlik tecellisinin aynas1d1r. 

Bak, cans1z bir cisim, buyuk bir dag bile olsa yetimdir, gariptir, 
yalmzd1r. Sadece bulundugu mekanla ve ona temas eden §eylerle mu-
nasebeti vard1r. Kainattaki ba§ka her §ey o dag ic;in oludur. <:;:unku ne 
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hayatI var ki hayatla alakas1 olsun, ne §Uuru var ki ba§ka varhklar-
la alakas1 bulunsun. de kilc;:ilcilk bir canhya, mesela balansma 
bak! Hayat onun ic;:ine gird@ anda, bi.itiln kainatla oyle bir milnasebet 
kurar, bilhassa yeryilzilndeki c;:ic;:ek ve bitkilerle oyle bir ah§veri§ yapar 
ki, yeryilzil benim bahc;:emdir, di.ikkammdir." diyebilir. 

Evet, canhlardaki bildigimiz maddi duyulardan ve manevi duygu-
lardan ba§ka, §UUruna vanlmayan ve kendisine yon ve §evk veren 
hislerle o an, dilnyadaki c;:e§itli varhk tilrleriyle dostluk kurar, ah§veri§te 
bulunur, onlan kendine ait kilar ve onlarda tasarruf eder. i§te hayat 
en kilc;:ilk canhda tesirini boyle gosterirse, elbette en yilksek mertebe 
olan insanm hayat tabakasma c;:1ktikc;:a oyle geni§ler, inki§af eder ve 
nurlamr ki, ona eri§en canh, hayatm 1§1g1 olan §Uuru ve akhyla, bir 
insanm kendi evindeki odalarda gezmesi gibi, yilce, ruhani ve cismani 
alemlerde gezer. Yani, 0 §UUr sahibi canh, manen 0 alemlere misafir 
gittigi gibi, o alemler de resim ve suretler halinde onun ruhunun ay-
nasma misafir olur. 

Hayat, Zat-1 Zi.ilcelal'in birliginin en parlak delillerinden biri, en bi.i-
yilk bir nimet madeni, en tath bir merhamet tecellisi ve O'nun nezih 
sanatmm gizli, bilinmez bir nak§1d1r. 

Evet, gizli ve incedir. <;unkil hayat mertebelerinin en a§ag1s1 olan 
bitkilerin hayati ve onun da en alt derecesi olan c;:ekirdekteki hayat 
di.igilmilniln ye§ermesi, yani uyamp ac;:1larak boy atmas1, o derece goz 
onilnde ve c;:okc;:a meydana geld@ halde, ah§kanhk perdesi altmda, 
Hazreti Adem zamamndan beri gizli kalm1§tlr. Hakikati, insanm akh ile 
tam olarak ke§fedilememi§tir. Hem hayat, o kadar nezih ve temizdir 
ki, iki yonil de, yani, mi.ilk ve melekut yonlerF de pakhr, §effaftir. 
Cenab-1 Hakk'm kudret eli, sebepler perdesini koymadan, ona dog-
rudan dogruya temas eder. Fakat ba§ka k1ymetsiz §eylere ve kudre-
tin izzetine uygun dil§meyen, g6rilnil§te temiz olmayan hallere perde 
hilkmilne gec;:mesi ic;:in zahiri sebepleri yaratm1§hr. 

Krsacas1: Denilebilir ki, hayat olmadan varhk, varhk degildir; yok-
luktan farks12d1r. Hayat, ruhun !§1g1; §UUr, hayatm nurudur. Mademki 

Miilk ve melekut alemleri: Varhgm, aynanm boyah ve parlak taraflarma ben-
zeyen, di§ ve ic:; yilzleri. MelekO.t tamamen Yarahc1sma donilk, her §eyin §effaf ve 
temiz oldugu, sebeplerin tesirinin bulunmad1g1 alemdir. Millk aleminde ise sebep-
ler, Yarahcmm izzetine ters olan hallere perde ve vesile olur. 
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hayat ve §UUr bu kadar muhimdir. Ve madem §U alemde ac;;1kc;;a gorul-
dugu gibi mukemmel, kusursuz bir duzen vard1r. Ve kainatta saglam bir 
mizan, hukmeden bir ahenk gortinuyor. Hem madem §U bic;;are, peri§an 
kuremiz, ba§I donmli§ zeminimiz, hadde hesaba gelmez, ruh ve idrak 
sahibi bu kadar canhyla doldurulmu§tur ... Elbette yamlmaz bir sezgiyle, 
§liphesiz bir §ekilde, §U gok saraylarmm ve yuksek burc;;lann da kendi-
lerine uygun, canh, §Uur sahibi sakinleri oldugu anla§1hr. Bahk nasil su-
da ya§arsa, gline§in ate§inde de oyle ya§ayan nuran! varhklar bulunur. 
Ate§, l§1g1 yakmaz, hatta onu kuvvetlendirir. Madem ezel\' kudret, a9kc;:a 
gortildugu gibi, en basit maddelerden ve en kati madd\' unsurlardan 
say1s1z canhy1, ruh sahibi varhg1 yaratir, kati maddeleri hayat vas1tas1yla, 
onlara gayet onem vererek latif maddelere c;;evirir, hayat nurunu her §e-
ye c;;okc;:a serper ve §UUr t§1g1yla pek c;:ok §eyi yaldizlar. Elbette o Kadir ve 
Hakim Zat, kusursuz kudretiyle, noksans1z hikmetiyle; I§tk gibi, esir gibi 
ruha yakm ve munasip olan ba§ka ak1c1, latif maddeleri de ihmal etmez; 
hayatsiz, cansiz, §uursuz birakmaz. Aksine t§Iktan, hatta karanhktan, es!r 
maddesinden, manalardan, havadan ve hatta kelimelerden, canh ve 
§Uur sahibi say1s1z varhg1 yaratir. Hayvanlann farkl1 cinsleri gibi c;:ok c;:e-
§itli ruhani varhklan o ak1c1, latif maddelerden vlicuda getirir. Onlann bir 
k1sm1 melek, bir k1sm1 da ruhaniler ve cinlerdir. 

Say1s1z melegin ve ruhaninin varhgmm ne kadar ac;:1k, onlan kabul 
etmenin ne derece hakikat ve akla uygun oldugunu; kabul etmeme-
nin ise Kur'an'm bildirdigi gibi, hakikate ve hikmete ne kadar zit bir 
hurafe, bir dalalet, hezeyan ve divanelik oldugunu §U temsile bak, gor: 

Biri bedevi ve vah§i, oteki medeni ve akh ba§mda iki arkada§ istan-
bul gibi muhte§em bir §ehre giderler. 0 medeni ve muhte§em §ehrin 
uzak bir k6§esinde pis, peri§an, kuc;:uk, fabrika gibi bir binaya rastlar-
lar. Gorurler ki, o bina amelelerle, sefil ve miskin adamlarla dolu. .. 
Adamlar o tuhaf fabrikada c;;ah§iyor. Binanm etrafmda ise canh varhk-
lar bulunuyor. Fakat onlann gec;:im kaynaklan ve hususi hayat §artlan 
birbirinden farkhd1r. Mesela bir k1sm1 sadece bitkilerle beslenir. Diger 
bir k1sm1 bahktan ba§ka bir §ey yemez. 0 iki adam, bu hali gordukten 
soma bakarlar ki, uzakta binlerce suslu saray, yuksek k6§kler var. 0 
saraylann ortalannda geni§ tezgahlar ve meydanlar bulunuyor. Fakat 
uzakhklan, gizlenmeleri veya adamlarm gozlerinin zay1fl1g1 sebebiyle 
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saray sakinleri onlara gorunmuyor. Hem o saraylardaki hayat §art-
lan §U peri§an binadakinden farkhd1r. i§te bu sebeplerden dolay1, o 
iki adamdan vah§i, bedevi ve hie_; §ehir g6rmemi§ olam, "O saraylar 
bo§tur, ic_;lerinde kimse yoktur." der, vah§iligin en ahmakc;:a hezeyamm 
ifade eder. 

Ikinci adam ise arkada§ma der ki: "Ey bedbaht! .$u basit, kuc;:tik 
binay1 g6ruyorsun ki canh varhklarla, hizmetlilerle doldurulmu§ ... De-
mek, bunlan stirekli yenileyip istihdam eden biri var. Bak, bu binanm 
etrafmda bo§ yer yoktur, her yer canh varhklarla doldurulmu§. Acaba 
hie_; mtimkun mudtir ki, uzakta g6runen §U kusursuz §ehrin, hikmetle 
suslenmi§ §U sanath saraylann oralara uygun, yuksek sakinleri bulun-
masm? Elbette o saraylann hepsi doludur ve orada ya§ayanlarm ken-
dilerine g6re farkh hayat §artlan vard1r. Evet, onlar belki ot yerine bo-
rek, bahk yerine baklava yiyebilirler. Uzakhklan, gizlenmeleri veyahut 
gozunun zay1fhg1 sebebiyle sana gorunmemeleri, onlarm var olmad1-
gm1 asla gostermez. Senin g6rmemen, onlann yoklugunu ispatlamaz. 
Gorunmemek, var olmamaya deli! degildir." 

i§te §U temsildeki gibi, dtinya da dontip duran devasa gokcisimleri 
ic;:inde kuc;:uklugu, maddl ve kati olu§uyla beraber say1s1z canlmm ve 
§UUr sahibi varhgm vatamdir. Onun en k1ymetsiz, en c;:uruk k1s1mlan 
dahi birer hayat kaynag1dir, gozle gorUlemeyecek kadar kuc;:tik varhk-
lara birer yuvadir. I§te bu elbette, ac;:1kc;:a, kesin bir sezgiyle ve §0.phesiz 
bir §ekilde, §U sonsuz alemin ve burc;:lanyla, y1ld1zlanyla §U muhte§em 
goklerin canh, §UUr sahibi, ruh sahibi varhklarla dolu oldugunu gos-
terir, ilan eder ve buna §ahittir. Nurdan, ate§ten, I§1ktan, karanhktan, 
havadan, sesten, guzel kokulardan, kelimelerden, esir maddesinden, 
hatta elektrikten ve elle tutulmaz ba§ka latif maddelerden yaratilan o 
§UUr, hayat ve ruh sahibi varhklara, .$eriat-1 Garra-y1 Muhammediye8 

(aleyhissalatii vesselam) ve Kur'an-1 Mucizu'l Beyan, "melekler, cinler ve 
ruhaniler" der, onlan boyle isimlendirir. 

Gokcisimleri gibi, melekler de cins cinstir. Evet, elbette bir yagmur 
damlasm1 ta§Imakla vazifeli melek, gune§e nezaret etmekle vazif eli 
melegin cinsinden degildir. Aym §ekilde, cinlerin ve ruhanilerin de pek 
c;:ok farkh cinsi vard1r. 

Peygamber Efendimiz'in (aleyhissalilW vesselam) parlak §eriah; islamiyet. 
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Bu Esas'm Hatimesi9 

Tecrubeyle sabittir ki, madde as1l degildir; varhk onun emrinde 
ona hizmet edip ta bi olamaz. Mad de ancak bir mana ile ayakta durur. 
i§te o mana hayattir, ruhtur. Hem gozle gorUldugu uzere, madde efen-
di degildir ki her §ey ona indirgensin. Belki hizmetc,;idir; bir hakikatin 
mukemmelle§mesine hizmet eder. 0 hakikat, hayatt1r. 0 hakikatin 
esas1 ise ruhtur. Hem ac,;ikc,;a goruldugu gibi, madde hakim degildir ki 
ona muracaat edilsin, mukemmel vas1flar ondan istensin. 0, aksine 
mahkO.mdur, bir kanunun hukmune bakar ve onun gosterdigi §ekil-
de hareket eder. i§te o esas hayattir, ruhtur, §Uurdur. Hem madde, 
mahiyeti geregi, zorunlu olarak oz ve esas degildir, sabit degildir ki 
kainattaki icraat ve mukemmellikler ona tak1lsm, onun uzerine kurul-
sun. Madde yanlmaya, erimeye, y1rt1lmaya hazir bir kabuktur, kopuk-
tur, bir surettir. 

Gozle gorulmeyecek kadar kuc,;uk bir canlmm bile ne kadar keskin 
ve hassas duygulara sahip oldugu, arkada§mm sesini i§ittigi, nzkm1 
fark ettigi gorulmuyor mu? $u ha! gosteriyor ki, maddenin kuc,;ulup 
incelmesi olc,;usunde hayatm neticeleri c,;ogahyor, ruhun nuru kuwet-
leniyor. Adeta madde inceldikc,;e ve insan maddiyattan uzakla§hkc,;a 
ruh aJemine, hayat aJemine, §UUr alemine yakJa§IYOf gibi ruhun ha-
rareti ve hayatm nuru daha §iddetli tecelli ediyor. i§te hie,; mumkun 
mudur ki, bu madde perdesinde hayatm, §Uurun ve ruhun bu kadar 
s1zmtilan bulunsun da, perde altmdaki 0 gorunmeyen alem, canh ve 
§UUr sahibi varhklarla dolu olmasm! Hie,; mumkun mudur ki, mananm, 
ruhun, hayatm ve hakikatin §U gorunen maddi aJemdeki say!SIZ Sl-
zmhJannm, panltilannm ve neticelerinin kaynag1, yalmz maddeye ve 
maddenin hareketine indirgenip oyle izah edilsin. Ha§a, katiyen ve 
asla! Bu sonsuz s1Z1nhlar ve panltilar gosteriyor ki, gozle gorulen §U 
maddl alemimiz, ruhlar alemi uzerine serilmi§ dantelah bir perdedir. 

ikinci Esas 

BO.tun felsefeciler ve din alimleri, bilerek ya da bilmeyerek, 
manevl bir ittifakla -tabirlerdeki farkhhklanyla beraber- meleklerin ve 

Sonsoz. 
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ruhanilerin varhg1 ve hakikati hususunda birle§irler, denilebilir. Hatta 
maddecilikte <:;ok ileri giden Me§§ailer, yani hakikatin ancak ak11la bu-
lunabilecegini iddia eden Yunan felsefesinin takipc;ileri bile meleklerin 
manasm1 inkar etmeyerek, "Her varhk turunun kendi ba§ma bir ruhani 
mahiyeti vard1r." der, melekleri oyle yorumlarlar. Eski felsefecilerden 
hakikate ke§f, ilham ve sezgi yoluyla ula§tlabilecegini savunan i§rakiler 
de meleklerin manasm1 kabul etmeye mecbur kalmt§, ancak onlan 
yanh§ bir §ekilde, "On Aki!" veya "Erbab-0.l Enva" 10 diye isimlendir-
mi§lerdir. Bullin dinler vahyin ilham1 ve ir§ad1 ile dag, deniz, yagmur 
gibi her varhgm vazifeli birer melegi bulundugunu kabul ediyor, o me-
lekleri "meleku'l-cibal" (daglarm melegi), "meleku'l-bihar" (denizlerin 
melegi) ve "meleku'l-emtflr" (yagmur melegi) §eklinde adlandmyor. 
Hatta ak1llan gozlerine inmi§ ve manen insanhktan c;:1k1p ta§ toprak 
gibi cans1z varhklann seviyesine dO.§mO.§ olan maddeciler ve tabiat-
c;:1lar bile meJek[erin manaStnl inkar edememi§, 11 HA$iYE on[an "Kuva-yt 
Sariye" (ak1p gezici kuvvetler) diye isimlendirerek bir manada kabule 
mecbur kalmt§lardir. 

Ey meleklerin ve ruhanilerin varhgm1 kabul etmekte tereddut gos-
teren zavalh adam! Neye dayamyorsun, hangi hakikate guveniyorsun 
da butun ak1! sahiplerinin, bilerek ya da bilmeyerek, meleklerin ve 
ruhanilerin manasmm kesinligine ve hakikatine dair ittifaklarma kar-
§1 geliyor, bunu kabul etmiyorsun? Birinci Esas'ta ispat edildigi gibi, 
madem hayat varhgm anahtandir, hatta neticesi ve ozudur ve butun 
ak1l sahipleri, felsefeciler meleklerin manasm1 kabul etmekte manen 
birle§ir. Ve madem yeryuzu, bu kadar canh varhkla §enlendirilmi§tir. 
0 halde hi<:; mumkun mudur ki, §U engin ve latif goklerin de kendi-
ne has sakinleri bulunmasm! Sakm yarahh§ta ge<:;erli olan kanunlar 
kainatta hayatm var olmasma yeter diye d0.§0.nme! Cunku kainatta 
i§leyen, hukmeden o kanunlar, olmad1klan halde var say1lan itibarl 
emirlerdir, var kabul edilen kaidelerdir, bir manada yok hukmunde-
dirler. Allah'm, onlan temsil edecek, gosterecek ve onlann dizginlerini 

10 Her varhk tilrilniln bir ilahmm oldugunu iddia eden dil§ilnce. 
11 HA$IYE Meleklerin manasm1 ve ruhani varhklarm hakikatini inkara kuvvet bulamam1§, 

yarahh§ kanunlarma "Kuva-y1 Sariye" deyip "ak1p gezici kuvvetler" ismini vererek 
onlan yanh§ bir §ekilde tasvir etmi§ ve bir manada tasdike mecbur kalmi§lar. Ey 
kendini akilh zanneden!.. 
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elinde tutacak melek denilen kullan olmazsa o kanunlara bir varhk 
atfedilemez, bir huviyet tayin edilemez, onlann di§ dunyaya ait bir ha-
kikatleri olamaz. Halbuki hayat di§ dunyada varhg1 olan bir hakikattir. 
Olmad1g1 halde var sayilan bir kanun onu ta§1yamaz. 

K1sacas1: Madem ak1l sahipleri, felsefeciler ve din alimleri temel-
de, varhgm §U gorunen alemden ibaret olmad1gmda birle§irler. Hem 
madem gozumuzle gordugumuz §ehadet alemi, maddeden ibaret, 
cans1z oldugu ve ruhlann yaratih§ma uygun olmad1g1 halde bu kadar 
canhyla donatilm1§tlr. Elbette varhk bu alemle sm1rh degildir. Belki 
daha pek c;ok varhk tabakas1 vardir ki, bu gorunen alem onlara nis-
peten nak1§h bir perdedir. Hem madem denizin bahklarla dolu olma-
s1 gibi, ruhanilere uygun olan gayb ve mana alemlerinin de ruhani 
varhklarla dolu bulunmas1 gerekir. Ve madem kainatta olup biten 
butun hadiseler, meleklerin ifade ettigi mananm varhgma delildir. 
Elbette, hie; §liphesiz, meleklerin varhgm1 ve ruhanilerin hakikatini en 
guzel surette, akhselim sahiplerinin kabul ve takdir edecegi en makul 
§ekilde Kur'an §erh ve beyan etmi§tir. Kur'an-1 Mucizu'l Beyan der 
ki: "Melekler, Allah'm aziz kulland1r. O'nun emrine kar§1 gelmezler. 
Ne emredilirse yaparlar. Melekler gozle gorulmeyen, nuran!, latif 
varhklard1r. Farkh ttirleri bulunur." 

Evet, nas1l ki insanhk bir ummettir ve insanlar Allah'm "kelam" 
s1fatmdan gelen ilah! kanunlan ta§Ir, temsil eder ve onun suretine bu-
runurler. Aym §ekilde, melekler de c;ok buyuk bir ummettir. Onlann 
kainattaki i§leri goren k1sm1, Cenab-1 Hakk'm "irade" s1fatmdan gelen 
yaratih§ kanunlannm ta§1y1c1s1d1r, o kanunlan temsil eder ve onlarm 
suretini ahrlar. Bunlar Allah'm oyle kulland1r ki, gerc;ek tesir ve guc; sa-
hibi olan YarahCJ Kudret'in ve Ezell irade'nin emirlerine uyarlar. Her 
bir buyuk gokcismi onlann mescidi ve mabedi hukmundedir. 

U«;iincii Esas 

Meleklerin ve ruhanilerin varhg1 meselesi, tek bir misalin varhgmm, 
butun benzerlerinin varhg1m ispat ett@ meselelerdendir. Yani bir tek 
melegin gorulmesiyle butun meleklerin varhg1 bilinir. <;unku kim on-
lan inkar ederse, hepsini inkar eder. Bir tekinin varhgm1 kabul eden, 
tamamm1 kabul etmeye mecburdur. Madem oyle, i§te bak: Gormuyor 
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ve i§itmiyor musun ki, biltiln dinler, Hazreti Adem zamanmdan bugil-
ne kadar her asirda meleklerin ve ruhanilerin varhgmm hakikatinde 
ittifak etmi§lerdir. insanlann birbirinden bahsetmesi, rivayet aktarma-
s1 ve birbirleriyle konu§mas1 gibi, meleklerle de konu§uldugu, onlarm 
gozle gorilldilgil ve onlardan haberler rivayet edildigi hususunda bir-
le§mi§lerdir. Acaba meleklerden hi<;;biri ai;1k<;;a gorillmeseydi, birinin 
ya da bir<;;ogunun varhg1 a§ikar §ekilde, kesin olarak bilinmeseydi, 
ai;1ki;a hissedilmeseydi, boyle bir ittifakm ve kabulun devam etmesi 
mumkun olur muydu? Boyle muspet ve varhkla alakah, §ahitlige da-
yanan bir meselede i<;;ine yalan kan§mas1 mumkun olmayan kesinlikte 
haberlerle, silrekli bir ittifak devam edebilir miydi? 

i§te hi<;; mumkun mudur ki, herkesi;e kabul g6rmil§ bu inancm kay-
nag1 zaruri prensipler ve apa<;;1k tecrilbeler olmasm! 

Hem hi<;; mumkun mudur ki, temelsiz bir vehim, insanhgm ya§ad1-
g1 biltun inktlaplarda, bullin inan<;; sistemlerinde devam etsin, surekli 
olsun! 

Hem hi<;; mumkun mudur ki, bullin dinlerin bu meseledeki bilyilk 
ittifakmm bir delili, kesin bir sezi§ ve tecrubeye dayah §ilphesiz bir 
inan<;; olmasm! 

Hi<;; mumkiln mudilr ki, o kesin sezi§ ve tecrilbe kaynakl1 inan<;; sa-
y1s1z emareye, o emareler say1s1z §ahitlige ve §ahit olunan o hadiseler, 
§eksiz ve §ilphesiz, zaruri prensiplere dayanmasm. 

Oyleyse, dinlerce kabul gormil§ bu inancm sebebi ve delili, dog-
rulugunda §ilphe bulunmayan manevi bir ittifak kuwetini ifade eden, 
melekleri ve ruhanileri pek i;ok kere gormekten dogan zaruri prensip-
ler ve kesin esaslardir. 

Hem hi<;; mumkun mudur ki, insanhk gogunun gune§leri, ytld1z-
lan, aylan hukmunde olan peygamberlerin ve velilerin, yanh§bgma 
ihtimal bulunmayan manevl bir ittifakla haber verdikleri ve §ahitlik 
ettikleri "meleklerin, ruhanilerin varhg1 ve gorulmesi" meselesi §ilp-
he kabul etsin, bir tereddude yer b1raksm! Bu hi<;; akla s1gar m1? 0 
zatlar bu meselede bilhassa ihtisas ve soz sahibidirler. Malumdur ki, 
bir meselede iki ihtisas sahibi, 6yle olmayan binlerce ki§iye tercih 
edilir. Hem o zatlar bu meseleyi ispat edebilme konumundadir. Yine 
malumdur ki, bir meselede iki §ahit binlerce inkarc1dan usllindur. Ve 
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bilhassa kainat semasmda daima parlayan ve hie; batmayan, hakikat 
aleminin gune§ler gune§i olan Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm haberleri 
ve peygamberlik gune§i olan Zat-1 Ahmediye'nin (aleyhissaldtu vesse-

/am) §ahitligi ve gbrdukleri, hie; mumkun mudur ki §Uphe kabul etsin! 
Madem tek bir ruhaninin herhangi bir zamandaki varhg1, butun ru-
hanilerin varhgmm hakikatini gosteriyor ve boylece onlann bir tur 
olarak varhg1 anla§1hyor. Elbette bu hakikati en guzel, en makul ve en 
makbul §ekilde §eriat §erh etmi§, Kur'an gostermi§ ve Sahib-i Mirac 
( aleyhissaldtil vessel am) gbrmU§tUr. 

Dordiincii Esas 

kainattaki varhklara dikkatle bak1lsa, tek tek varhklann oldugu 
gibi kulll §eylerin de birer manevi §ahsiyetinin ve kulll vazifesinin bu-
lundugu gorulur. Alemde topyek(m bir hizmet vardir. Mesela bir c;ic;ek, 
kendince bir sanat nak§l gosterip hal diliyle Fatir'm isimlerini zikrettigi 
gibi, yeryuzu bahc;esi de bir c;ic;ek hukmundedir ve gayet muntazam, 
kulll bir tesbih vazifesi bulunur. Hem nastl ki bir meyve, bir duzen 
ic;inde Cenab-1 Hakk'm buyuklugunu ilan ve O'nu tesbih eder. Aynen 
oyle de, koca bir agacm butun dallan ve govdesiyle gayet munta-
zam, fitri bir vazifesi ve kullugu vardir. Nast! bir agac;, kelimeleri olan 
yaprak, meyve ve c;ic;ekleriyle tesbihatm1 yapar. Aym §ekilde, koca 
gok denizi de kelimeleri hukmundeki gune§, ytld1zlar ve ay ile Fahr-1 
Zulcelal'ini tesbih eder, Sani-i Zulcelal'ine hamd eder ve bunun gibi. .. 
Yeryuzundeki her bir varhk gorunli§te cans1z ve §Uursuz oldugu halde, 
hepsinin hayat dolu ve §UUrlu vazifeleri, tesbihatlan vard1r. Elbette, 
melekler nas1l o varhklann ruhlar aleminde temsilcisidir, onlann tesbi-
hatm1 ifade eder; aym §ekilde onlar da §U gorunen alemde meleklerin 
suretleri, evleri, mescitleri hukmundedir. 

Yirmi Dorduncu Soz'un Dbrduncu Dal'mda soylendigi gibi, §U 
alem saraymm Sani-i Zulcelal'inin o sarayda vazife verdigi dart k1s1m 
hizmetkardan birincisi, melekler ve ruhanilerdir. Madem bitkiler ve 
cans1z varhklar bir bilenin emrinde bilmeden c;ah§an gayet muhim, uc-
retsiz hizmetkarlardir. Madem hayvanlar, az bir ucret kar§1hgmda, ga-
yet buyuk maksatlara bilmeden hizmet ediyor. Ve insan, ertelenmi§ ve 
pe§in olmak uzere iki ucret kar§1hgmda o Sani-i Zulcelal'in emirlerine 
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gore hareket etmekle, her §eyde nefsine de bir hisse i;1karmakla ve di-
ger hizmetkarlara nezaretle vazifelendirilmi§tir, bu ai;1ki;a goruniiyor. 
Elbette dordiincii k1s1m, belki aslmda birinci k1s1m olan hizmetkarlar 
da bulunacakhr. Onlar insana benzer, Sani-i Zulcelal'in kulll emirlerini 
bilir ve ona gore bir kullukla hareket ederler. Fakat insandan farkh 
olarak nefsanl hazlardan annmt§lardir ve ibadetleri kar§thgmda ucret 
beklemezler. Yalrnz Sani-i Zulcelal'in nazan, emri, teveccuhu, hesab1 
ve ad1yla, O'na yakmhk ve baghhk ile hissedip kazand1klan lezzeti, 
kemali, zevk ve saadeti kafi goriip halis bir §ekilde, ihlasla c;ah§1rlar. 
ibadet vazifeleri cinslerine ve kainatta nezaret ettikleri varhklarm tli-
rune gore degi§ir. Bir hiikumetin farkh dairelerindeki memurlar gibi, 
Cenab-1 Hakk'm rububiyet saltanatmm dairelerinde kulluk vazifeleri 
ve tesbihatlan farkhhk gosterir. Mesela Hazreti Mikail, Cenab-1 Hakk'm 
yeryiizu tarlasma ekilen sanath eserlerine yine O'nun hesabma, O'nun 
kudretiyle, kuvvetiyle, emriyle bakan umumi bir nezaretc;i hiikmiin-
dedir. Tabir caizse c;iftc;i misali butun meleklerin reisidir. Hem Fahr-1 
Zulcelal'in izniyle, emriyle, kudretiyle ve hikmetiyle butun hayvanlann 
manevl c;obanlannm da bir reisi, biiyiik bir vazifeli melegi vard1r. 

i§te madem kainattaki maddl var!tklann her biri ic;in vazifeli birer 
melek bulunmas1 gerekir ki, o cismin gosterdigi kulluk vazifesini ve 
tesbihatm1 ruhlar aleminde temsil etsin, Cenab-1 Hakk'm uluhiyet 
dergahma bilerek arz etsin. Elbette Muhbir-i Sad1k'm (aleyhissaloW ves-

se/am) meleklerin suretleri hakkmdaki hadisleri de gayet yerinde ve ak-
la uygundur. Mesela buyurmu§ ki: "Baz1 meleklerin kirk veya kirk bin 
ba§t vard1r. Her ba§ta kirk bin ag1zlan bulunur, her bir ag1zda kirk bin 
dille kirk bin tesbihat yaparlar. "12 Bu hadisin hakikatinin bir manas1, 
bir de sureti var. Manas1 §Udur: Meleklerin ibadetleri hem gayet mun-
tazam ve miikemmeldir, hem de gayet ku§ahc1 ve geni§tir. Sureti ise 
§Udur: Baz1 biiyiik, cismani var!tklar kulluk vazifelerini kirk bin ba§la, 
kirk bin tarzda g6riir. Mesela gokyiizli, tesbihatm1 gune§lerle, y1ld1z-
larla ya par. Y eryuzii tek bir varhk iken kulluk vazifesini yuz bin ba§la, 
her ba§ta yuz binlerce ag1zla, her ag1zda yiiz binlerce dille yerine getirir 
ve Rabbini tesbih eder. i§te yeryuzune nezaretle vazifeli melegin de 

12 et-Taber!, Ci'lmiu'l-Beyi'ln 15/156; Ebu'§-$eyh, el-Azame 2/547, 740, 742, 747, 
3/868; ibni Kesir, Tefsfru'l-Kur'an 3/62. 
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melekut aleminde bu manay1 g6stermek ic;in 6yle g6runmesi laz1md1r. 
Hatta ben, orta buyuklukte bir badem agac1 g6rdum; ba§1 hukmunde 
kirka yakm buyuk dah vard1. Bir dalma baktim, dili hukmunde kirka 
yakm kuc;uk dab oldugunu g6rdum. Soma o kuc;uk dallardan birine 
baktim, kirk c;ic;ek ac;mi§h. 0 c;ic;eklere hikmet nazanyla dikkat ettim, 
her bir c;ic;egin ic;inde kirka yakm incecik, muntazam puskuller, renkler 
ve sanatlar gordum, her biri Sani-i Zulcelal'in birer ismini ve isimle-
rinin cilvelerini okutuyordu. i§te hie; mumkun mudur ki, §U badem 
agacmm Sani-i Zulcelal'i ve Hakim-i Zulcemal'i o hareketsiz agaca bu 
kadar vazifeyi yuklesin de, onun manasm1 bilen, bildiren, kainata ilan 
eden, ilah! dergaha sunan ve onun ruhu hukmunde olan munasip bir 
melegi ona nezaretle vazifelendirmesin! 

*** 
Ey arkada§! Buraya kadar s6ylediklerimiz, kalbi kabule hamlamak, 

nefsi teslime mecbur birakmak ve akh itaat ettirmek ic;in bir giri§ti. Eger 
buraya kadar olan kism1 bir derece anlad1ysan ve meleklerle g6rli§-
mek istersen ham ol! Kohl vehimlerden temizlen. 

i§te Kur' an aleminin kapilan ac;1ktir; i§te Kur' an cenneti 
, 0 

13'-:"'ly\rl dir; gir, bak!. Melekleri o Kur' an cenneti ic;inde guzel bir suret-
te, g6r. Her a yet, birer menzildir. i§te §U menzillerden bak: 

0 

@ 

13 "Kapilan a9ktir." (Sad suresi, 38/50) 
14 "iyilik ic;in birbirinin pe§inden gonderilenler, esip savuranlar, tohumlanm yayd1kc;a 

yayanlar, hakla bahh, dogru ile egriyi ay1rt edenler, hak sahiplerine vahyi getiren 
melekler hakk1 ic;in." (Murselat sliresi, 77/1-5) 

15 "Bullin kuvvetleriyle ko§anlar, ne§e ve §evkle yuriiyenler, yuzup yuzup gidenler, 
yan§IP gec;enler, i§leri duzenleyip yonetenler, (hakk1 ic;in ki: Kiyamet gerc;ektir, he-
piniz Olumden soma diriltileceksiniz.)" (Naziat suresi, 79/1-5) 

16 "O gece Rablerinin izniyle Ruh ve melekler, her llirlu i§ ic;in iner de iner. .. " (Kadir 
suresi, 97/4) 
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Hem dinle, 

180 0 'L ,, / i 0/ '1@ 0 it;.,;,..;:. ·-t r _J ,.r y yv' . , u. . 

ovgulerini i§it. Eger cinlerle g6rll§mek istersen, 

diye ba§layan surlu sO.reye bak, onlan gar, ne dediklerini dinle, ibret 
al! Bak, diyorlar ki: 

/ 1 

2011;.\ 8/ IJ j'"' 8Ll .Lljli J1 ® t::\j 
/ _J / • / - . • / 

17 "Onun ba:imda hem g6ri.inil§ hem karakter itiban ile sert ve <;;etin melekler vardir. 
Onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen buhln emirleri tam yerine 
getirirler." (Tahrim suresi, 66/6) 

18 "O, bundan mtinezzehtir. Bilakis onlarm evlat dedikleri melekler O'nun ikram ve 
takdirine mazhar olmu§ kullandir. 0 kendilerine sormad1k<;;a agJZ!anm bile a<;;maz-
lar, sadece O'nun emirlerini yerine getirirler." (Enbiya suresi, 21/26-27) 

19 "De ki: Bana vahyolundu ki, bir cin cemaati Kur'an'1 dinledi ... " (Cin suresi, 72/1) 
20 "Biz ger<;;ekten, dogru yolu gosteren harikulade bir Kur' an dinledik. Bundan boyle 

Rabbimize asla ortak ko§mayacag1z." (Cin sliresi, 72/1-2) 



iKiNCi MAKSAT 

Kryamet, diinyanm sonu ve ahiret hayatl hakkmdadir 
Bu maksatta dart "esas" ve temsilden olu§an bir "mukaddime" var. 

Mukaddime 

Nas1l ki, bir saray veya §ehir hakkmda biri, ";;u saray, §U §ehir y1-
k1hp yeniden, daha saglam bir §ekilde yapilacaktir." dese, elbette bu 
iddiaya kar§l alt1 sorunun cevaplanmas1 gerekir: 

Birincisi: "Ni<_;in y1kilacak? Buna sebep ve gerek<_;e var mi?" Eger 
cevap "Evet, var." ise ikinci olarak §6yle bir soru gelir: "Oray1 y1k1p 
yeniden in§a edecek ustanm bunu yapmaya gucu yeter mi? Yapabilir 
mi?" Cevap yine evetse ardmdan §U sorular gelir: "O saraym veya §eh-
rin y1k1lmas1 mumkun mudur? Hem soma, ger<_;ekten y1k1lacak m1dir?" 
Eger bunlar da ispat edilirse cevaplanmas1 gereken iki soru daha kahr: 

"Acaba §U benzersiz saraym veya §ehrin yeniden yap1lmas1, ta-
miri mumkun mudur? Eger mumkunse acaba ger<_;ekten yapilacak 
midir?" Bu sorularm da cevab1 evetse ve bunlar ispat edilirse, o vakit 
meselenin hi<_;bir noktasmda, hi<_;bir §ekilde tereddut, §U.phe ve vesve-
selerin girecegi bir delik, bir bo§luk kalmaz. 

i§te §U temsildeki gibi, bu dunya saraymm ve kainat §ehrinin de 
y1k1hp yeniden yap1lmas1 i<_;in gereken sebepler var. Yarahosmm ve 
Ustasmm bunu yapmaya gucu yeter. Onun y1kilmas1 mumkundur ve 
ger<_;ekle§ecektir. Y eniden in§a edilmesi de mumkundur ve olacaktir. 
i§te bu meseleler Birinci Esas'tan soma ispat edilecek. 

Birind Esas 

Ruh, kesinlikle bakidir. Meleklerin ve ruhanilerin varhgm1 ispat 
eden Birinci Maksat'taki hemen butun deliller, ruhun bekasma da 
delildir. Bence mesele o kadar a<_;1ktir ki, fazla s6z s6ylemek abes 
olur. Evet, berzah aleminde, ruhlar aleminde bulunan ve ahirete 
gitmek i<_;in bekleyen say1s1z baki ruh kafilesiyle aram1zdaki mesafe 
o kadar ince ve kisadir ki, bunu deli! ile g6stermeye gerek kalmaz. 
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E§yanm perde arkasm1 bilen ke§f ve §Uhud ehli say1s1z zatm onlar-
la temas etmesi, kalb gozi.iyle kabir hayatm1 mi.i§ahede eden ke§f 
ehlinin onlan gormesi, hatta avam tabakadan bir k1s1m insanlarm 
onlarla haberle§mesi ve hepsinin de sad1k ri.iyalarda onlarla mi.inase-
bet kurmas1 adeta herkesin bildigi, hic;bir yalan ihtimali bulunmayan 
hakikatler hi.ikmi.ine gec;mi§tir. Fakat §U zamanda maddecilik fikri 
herkesi sersemlettiginden, en ac;1k meselelerde bile zihinlere vesvese 
vermi§. i§te boyle vesveseleri yok etmek ic;in kalbin duyu§unun ve 
aklm idrakinin pek c;ok kaynagmdan dordi.ine ve bir mukaddimeye 
i§aret edecegiz. 

Mukaddime 

Onuncu Soz'i.in D6rdi.inci.i Hakikat'inde ispat edildigi gibi; ebedi, 
claim!, benzersiz bir gi.izellik, elbette kendisine ayna olan a§tgmm da 
oli.imsi.izli.igi.ini.i, bekasm1 ister. Hem kusursuz, ebedi ve mi.ikemmel 
bir sanat, onu tefekki.ir eden ilanc1smm varhgmm devamm1 arzular. 
Hem sonsuz bir rahmet ve ihsan, §i.ikreden ihtiyac; sahiplerine verilen 
nimetlerin si.irekli olmasm1 gerektirir. i§te 0 gi.izellige ayna olan a§tk, 0 

tefekki.ir eden ilanc1, o §i.ikreden ihtiyac; sahibi; en ba§ta insan ruhu-
dur. Oyleyse o, ebediyet yolunda §U cemal, kemal ve rahmete e§lik 
edecek ve baki kalacakt1r. 

Yine Onuncu Soz'i.in Altmc1 Hakikat'inde ispat edildigi gibi, degil 
insan ruhu, en basit hayat tabakasmdaki varhklar dahi yalmz gec;ici 
bir hayat ic;in yaratilmam1§tir, bir manada bekaya mazhard1rlar. Hat-
ta ruhsuz, basit bir c;ic;ek bile gori.ini.i§te yok olsa da binlerce yonden 
bir ti.ir bekaya eri§ir. <;unki.i sureti say1s1z haf1zada baki kahr. Yarahh§ 
kanunlan yi.izlerce tohumcugunda saklamp devam eder. Madem ruha 
bir parc;ac1k benzeyen o c;ic;egin sureti ve yarahh§ kanunu her §eyi 
hikmetle muhafaza eden bir Hafiz-i Hakim tarafmdan baki kihrnyor. 
Gi.iri.ilti.ili.i, karmakan§lk degi§imler ic;inde kusursuz bir intizamla, zerre 
kadar ki.ic;i.ik tohumlarmda muhafaza ediliyor, oli.imsi.izle§iyor. .. Elbet-
te, gayet ku§ahc1 ve yi.iksek bir mahiyete sahip, harid bir vi.icut giydi-
rilmi§, §Uurlu, canh ve Cenab-1 Hakk'm emir aleminden gelen nurani 
bir kanun olan insan ruhunun, bekaya nasil kesin bir §ekilde mazhar, 
ebediyetle ne kadar bagh ve alakah oldugunu anlamazsan, nas1l 
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sahibi bir insamm" diyebilirsin? Evet, koca bir agacm ruha bir derece 
benzeyen programm1 ve yaratth§ kanunlanm nokta kadar kiic_;iik bir 
c;ekirdekte saklayan, her §eyi hikmetle, eksiksiz muhafaza eden Hakim 
ve Hafiz, celal sahibi ve baki bir Zat hakkmda, "Olmii§lerin ruhlanm 
nasil muhafaza eder?" diye sorulur mu! 

Birinci Kaynak 

Enfiisidir, yani insanm i<; diinyasma aittir. Herkes kendi hayatma 
ve nefsine dikkat etse baki bir ruhun varhgm1 anlar. Evet, her bir 
ruh, kac; sene ya§amt§Sa o kadar beden degi§tirdigi halde, ac;1kbr 
ki, aynen baki kalmt§br. Oyleyse -madem beden gelip gec_;icidir-
oliimle bedenden biitiin biitiin soyunmak da ruhun bekasma tesir 
etmez ve mahiyetini bozmaz. Yalrnz ruh, insanm hayah boyunca 
beden elbisesini yava§ yava§ ve k1smen degi§tirirken, oliimde be-
denden birden soyunur. Kesin bir sezgiyle, belki tecriibeyle sabittir 
ki, beden ruh ile ayakta durur, hayat bulur. Oyleyse ruh, varhgm1 
bedenle siirdiirmez. Belki o, kendi kendine ayakta durdugundan ve 
hakim oldugundan, beden istedigi gibi dag1hp toplansa da ruhun 
serbestligine zarar vermez. Beden, ruhun evi ve yuvas1dtr, elbisesi 
degil. Ruhun elbise olarak, bir derece sabit ve letafet bak1mmdan 
kendine uygun bir 6rtiisii, misali bir bedeni vard1r. Oyleyse ruh, 
oliim anmda biitiin biitiin c_;1plak kalmaz; yuvasmdan c;1kar ve misali 
bedenini giyer. 

ikinci Kaynak 

Afakidir, yani dt§ diinyaya aittir. Say1s1z §ahitlik, c_;e§itli vakalar ve 
miinasebetler neticesinde tecriibeyle elde edilmi§ bir hiikiimdiir. Evet, 
tek bir ruhun oliimden sonra baki kald1g1 anla§rlsa, bu, biitiin ruh-
larm olumsuzlugune delildir. Zira manttk ilmince §U kaide kesindir: 
Zata ait bir hususiyet bir tiiriin bir tek ferdinde goriilse, o hususiyetin 
butiin fertlerde bulunduguna hiikmedilir. Zati oldugundan, o husu-
siyet her fertte bulunur. Halbuki degil bir fert, had ve hesaba gelmez 
tecriibelere dayanan ve ruhun bekasm1 ispat eden say1s1z i§aretler o 
kadar kesindir ki, nas1l bize, "Yeni Diinya, yani Amerika diye bir yer 
var, orada insanlar ya§tyor." dense, o insanlann varhgmdan hie; §iiphe 
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duymaytz. Aynen oyle de, vefat etmi§ insanlann ruhlannm §imdi ruh-
lar aleminde bulundugu ve bizimle mi.inasebet ic;inde oldugu §i.iphe 
goti.irmez. Manevi hediyelerimiz onlara gidiyor, onlann nurani feyiz-
leri de bize geliyor. 

Hem insan oldi.ikten soma mahiyetinin esasmm baki kald1g1, ya-
mlmaz bir sezgiyle vicdanda duyulabilir. 0 esas, ruhtur. Ruh, tahribe 
ve bozulmaya maruz kalmaz; c;i.inki.i basittir, yekpare bir bi.iti.indi.ir. 
Tahrip ve bozulma ise birc;ok k1s1mdan meydana gelmi§, terkip edilmi§ 
§eylerde gori.ili.ir. Daha once ifade ettigimiz gibi, hayat, c;oklukta birlik 
saglar, bir nevi oli.imsi.izli.ige sebebiyet verir. Demek, birlik ve beka 
ruhta esastir; oradan c;okluga gec;er. Ruh ancak tahrip ve bozulma ile 
yok olur. Fakat ruhun birligi, o tahrip ve bozulmanm, onun ic;ine gir-
mesine izin vermez, yekpareligi ruhun bozulmasm1 engeller. Veyahut 
ruhun sonu ebedi yokluk ile gelir. Buna ise smirs1z ve mutlak comertlik 
sahibi Cenab-1 Hakk'm sonsuz merhameti ve comertligi mi.isaade et-
mez ki, verdigi varltk nimetini o nimete c;ok arzu duyan ve lay1k olan 
insan ruhundan geri alsm. 

Ut;iincii Kaynak 

Ruh, Cenab-1 Hakk'm, emir aleminden gelen canlt, §UUr sahibi, 
nurani, harici bir vi.icut giydirilmi§, ku§ahc1, hakiki ve ki.illiyet kazan-
maya mi.isait bir kanunudur. Halbuki emir aleminden olan en zay1f 
kanunlar bile daimidir, bekaya mazhard1r. <:;unki.i dikkat edilse, degi§i-
me maruz kalan bi.iti.in ti.irlerde sabit birer hakikat bulundugu g6ri.ili.ir; 
onlar bi.iti.in degi§imler, ink1laplar ve hayat merhaleleri ic;inde yuvar-
lanarak suret degi§tirip ya§ar, baki kahr. i§te her insan, mahiyetinin 
ku§ahc1hg1yla, engin §Uuru ve tasawurlanyla bir tek §ah1s iken, bir 
ti.ir hi.ikmi.ine gec;mi3tir. Bi.iti.in bir ti.ir ic;in gec;erli olan kanun, bir tek 
insan ic;in de gec;erlidir. Madem Fahr-1 Zi.ilcelal, insam ku§ahc1 bir ay-
na olarak engin bir kulluk vazifesiyle, yi.ice bir mahiyette yaratmt§hr. 
Her insandaki ruh hakikati, yi.iz binlerce suret degi§tirse de Cenab-1 
Hakk'm izniyle olmeyecek, ya§ay1p geld@ gibi gidecektir. Oyleyse in-
sanm §Uurlu hakikati ve hayat unsuru olan ruhu; Allah'm emri, izni ve 
baki kllmast ile daima oli.imsi.izdi.ir. 
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Dordiincii Kaynak 

Ruha bir derece benzeyen, ikisi de emir ve irade aleminden geldik-
leri ic:;in kaynak itiban ile ruha bir parc:;a uygun, fakat yalmzca duyulan 
bulunmayan ti.i.rlerde gec:;erli olan kanunlara dikkatle bak1lsa gori.i.li.i.r 
ki: Eger emir aleminden gelen o kanun harid bir vi.i.cut giyseydi, o 
ti.i.rlerin birer ruhu olurdu. Halbuki o kanun daiml ve sabittir. Hic:;bir 
degi§im ve donil§ilm o kanunlann yekpareligine tesir edemez, onu 
bozamaz. Mesela bir incir agac1 olse ve dag1lsa, onun ruhu hilkmiln-
deki yaratth§ kanunu, kilc:;ilcilk c:;ekirdeginde baki kahr. i§te madem 
emir aleminden gelen en basit ve zay1f kanunlar dahi hayatm devamt 
ile boyle alakahdtr. Elbette insan ruhunun, yalmz hayatm devam1yla 
degil, ebediyetle d_e alakah olmas1 gerekir. C::unkil ruh, Kur'an'm kesin 
hilkmilyle 21 J:_.J _;1 t_3jll buyruldugu gibi, emir aleminden gel-
mi§ §Uurlu ve canh bir kanundur ki, ezell kudret ona harid bir vilcut 
giydirmi§tir. Demek, nastl ki Cenab-1 Hakk'm irade s1fatmdan ve emir 
aleminden geJen §UUrSUZ kanunJar, daima veya c:;ogunJukJa baki kalt-
yor. Onlann bir tilr karde§i, onlar gibi irade s1fatmm bir tecellisi olan ve 
emir aleminden gelen ruhun da bekaya aynen mazhar olmas1 gerekir. 
Bu, daha §ilphesizdir ve ruha lay1kttr. C::unkil ruh, bir varhga ve harid 
bir hakikate sahiptir. Hem o kanunlardan daha kuwetli ve yilcedir, 
c:;ilnkil §UUr sahibidir. Hem bakidir ve onlardan daha k1ymetlidir, c:;iln-
kil canhd1r. 

ikinci Esas 

Ebedl saadetin ve ahiret aleminin yarattlmas1 ic:;in gerekli sebepler 
mevcuttur ve o saadeti verecek Yilce Yarattcmm onu var etmeye gilcil 
yeter. Hem alemin harap edilmesi, dilnyanm son bulmas1 milmkiln-
dilr ve gerc:;ekle§ecektir. Alemin yeniden yaptlmas1, olillerin diriltilmesi 
de milmkundilr ve olacakttr. i§te bu altt meseleyi birer birer, akh ikna 
edecek §ekilde k1saca anlatacag1z. Zaten Onuncu Soz' de kalbi kamil 
iman derecesine c:;1karacak deliller gosterilmi§ti. Burada ise meseleden 
yalmz akh ikna edecek ve susturacak §ekilde, Eski Said' in Nokta risa-
lesindeki ifadeleri tarzmda bahsedecegiz. 

21 "De ki: Ruh, Rabbimin bir emri, emir aleminden bir tecellisidir." (isra suresi, 1 7 /85) 
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Evet, ebed1 saadetin sebepleri mevcuttur. Onlarm varhgmm kesin 
delili, on kaynaktan ve sebepten silziilen bir his, bir sezgidir. 

Birinci Sebep 

Dikkat edilse, §U kainatm biltiinilnde milkemmel ve bilerek ha-
z1rlanm1§ bir diizen oldugu goriiliir. Her §eyde bir iradenin izleri, bir 
gayenin panlhlan gorilnilr. Hatta her §eyde, her i§te, her harekette 
bir niyetin nuru, bir iradenin I§1g1, her terkipte bir hikmetin I§Iihs1, ne-
ticelerinin §ahitligiyle kendini gosterir. i§te eger ebed1 saadet olmazsa 
§U esash diizen, zayif ve manas1z bir §ekilden ibaret kahr, yalanc1 ve 
temelsiz olur. Nizam ve intizamm ruhu olan maneviyat ve varhklan 
birbirine baglayan baglar heba olup gider. Demek, kainattaki diizeni 
diizen yapan, ebed1 saadettir. Oyleyse alemin nizam1, ebed1 saadete 
i§aret ediyor. 

ikinci Sebep 

Kainatm yarahh§mda kusursuz bir hikmet gorilnilyor. Evet, Cenab-1 
Hakk'm inayetinin bir misali olan hikmeti, kainatm biitilnilnde gos-
terdigi faydalarm diliyle ve hikmetlerin gerektirdigi §ekilde ebed1 saa-
deti ilan eder. Cunkil ebed1 saadet olmazsa, §U kainatta ac;1kc;a sabit 
hikmetleri ve faydalan kibirle inkar etmek gerekir. Onuncu Soz'iln 
"Onuncu Hakikat"i bu gerc;egi gilne§ gibi gosterdiginden, onunla ye-
tinerek burada k1sa kesiyoruz. 

Sebep 

Varhklann yarahh§mda hic;bir §eyin abes ve israf olmamas1, her 
§eyin yerli yerinde bulunu§u; ak1lla, hikmetle, her varhktan tek tek 
c;ikanlan neticelerle ve tecrilbeyle sabittir ve ebed1 saadete i§aret 
eder. Yaratih§ta hi<; israf ve manas1zhk olmad1gma deli!, Sani-i 
Ziilcelal'in her §eyi yarahrken en k1sa yolu, en hafif sureti ve en 
gilzel keyfiyeti irade buyurmas1dir. Bazen bir varhga yilzlerce va-
zife vermesi, ince bir dala binlerce meyveyi ve gayeyi takmas1dir. 
Madem yarahh§ta israf ve manas1zhk yoktur, elbette ebedl' saadet 
olacaktir. Cunkil mutlak yokluk her §eyi a bes hale getirir, onunla 
her §ey israf olur. 
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Her §eyin yarahh§mda, mesela insan bedeninde, tip ilmince sabit 
olan hikmetlerin varhg1 ve hie; israfm bulunmamas1 gosteriyor ki, in-
sanm smirs1z manevi kabiliyetleri, sonsuz arzulan, fikirleri ve meyilleri 
de israf edilmeyecektir. Oyleyse insandaki, kemale dogru olan esas-
h meyil, bir kemal noktasmm varltgm1 gosterir; saadete meyil, onun 
ebedi saadet ic;in yarahld1gm1 kesin bir §ekilde ilan eder. Aksi takdirde 
insanm hakiki mahiyetini meydana getiren o esash maneviyat ve yuk-
sek arzular; hikmetli varhklarm tersine, israf ve abes olur, kurur, bo§a 
gider. hakikat, Onuncu Soz'un "On Birinci Hakikat"inde ispat edil-
diginden bu kadarla yetiniyoruz. 

Dordiincii Sebep 

Pek c;ok varhk hlrundeki degi§imler, gece ve gunduzun, k1§ ve ba-
harm yer degi§tirmesi, havanm halden hale gec;mesi, hatta insanla-
rm hayat boyu surekli yenilenen bedenleri ve olume benzer uyku ile 
olumden soma dirili§e benzer birer c;e§it kiyamet, buyuk bir kiyametin 
gerc;ekle§ecegini hahrlattyor ve ona i§aret ediyor. 

Evet, mesela bir saatteki saniye, dakika, saat ve gunleri sayan c;ark-
lara benzeyen, Allah'm dunya denilen buyuk saatindeki gun, sene, 
insan omru ve asirlar, birbirini haber veriyor, birbirini takip ederek 
donuyor ve oyle i§liyor. Geceden soma sabah1, ki§tan soma bahan 
haber verdikleri gibi, olumden soma gelecek k1yamet sabahmm o bu-
yuk saatten c;tkacagma i§aret ediyorlar. 

Bir insanm omru boyunca ba§ma gelen birc;ok c;e§it kiyamet var-
d1r. Her gece bir tur alum olan uykuda ve her sabah bir tur dirili§ 
olan uyanmakta ha§rin emareleri goruldugu gibi, insan bedeni be§-alt1 
senede, bilimin de tasdik ettigi uzere, butun zerrelerini degi§tirerek, 
hatta bir senede iki defa yava§ yava§ hucrelerini yenileyerek kiyamet 
ve dirili§in ornegini gosterir. Hem insan her baharda lie; yuz bind en 
fazla hayvan ve bitki turunun yeniden diriltildigini ve bir nevi kiyameti 
gorur. i§te olumden soma dirili§in bu kadar emaresi, i§areti ve alameti 
elbette buyuk kiyameti haber veren s1zmtilar hukmundedir. 

Bir Sani-i Hakim'in her canh hlrunde boyle k1yamet alametleri 
gostermesi, yani butun bitki koklerini ve bir k1s1m hayvanlan baharda 
aynen diriltmesi; yaprak, c;ic;ek ve meyve gibi ba§ka bir k1s1m §eyleri 
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aynen degilse de benzerleriyle tekrar yaratarak bir hlr ha§ir ve ne§ir 
yapmas1, her insanda buyuk bir k1yameti hatirlatan §ahsl bir k1yamete 
deli! olabilir. <;unku bir tek insan, ba§ka canhlann bir hlrune denktir. Zi-
ra ak1l nuru, insanm amellerine ve dU.§0.ncelerine oyle bir geni§lik ver-
mi§tir ki, gec;mi§i ve gelecegi ku§atir. insan dunyay1 da yutsa doymaz. 
Ba§ka canh turlerinde fertlerin mahiyeti kuc;uk, k1ymeti §ahsldir; nazan 
ve kemali smirhdir, lezzeti ve elemi anidir. insanm ise mahiyeti yucedir, 
k1ymeti yuksektir; nazan geni§, kemali smirs1zdir, duydugu manevi lez-
zet ve elemler k1smen daimidir. Oyleyse ba§ka canh hlrlerinde ac;ikc;a, 
tekrar tekrar gorulen k1yamet ve dirili§ ornekleri, as1l buyuk k1yamette 
her insamn aynen diriltilecegine i§aret eder, bunu haber verir. Bu me-
sele Onuncu Soz'un "Dokuzuncu Hakikat"inde iki kere iki dart eder 
derecesinde bir kesinlikle ispatland1gmdan burada sozu uzatm1yoruz. 

Sebep 

insanm ruhunun OZUne yerle§tirilmi§ SlnirSIZ kabi!iyetJerin, 0 kabiJi-
yet!erin neticesi olan hadsiz meyillerin, o meyillerden dogan nihayetsiz 
emellerin ve o emellerden ortaya c;ikan sonsuz fikir ve tasawurlarm, 
§U maddi dunyam1zm ardmdan gelecek ebedi saadete elini uzatmI§, 
gozunu dikmi§, o tarafa yonelmi§ oldugunu varhgm ic;yuzunu ara§hnp 
bilen zatlar gbruyor. 

i§te hie; yalan soylemeyen f1trat ve f1trattaki, sonsuz bir saadete kar§I 
kesin, §iddetli ve sars1lmaz meyil, ebedi saadetin hakikat olduguna dair 
vicdana yamlmaz bir his veriyor. Onuncu Soz'un "On Birinci Hakikat"i 
bu meseleyi gunduz gibi ac;1kc;a gosterdiginden k1sa kesiyoruz. 

Altmci Sebep 

varhklann Rahman, Rahim ve sonsuz glizellik sahibi Yarahc1-
smm rahmeti, ebedi sa.adeti gosteriyor. Evet, nimeti nimet yapan ve 
bir ceza olmaktan c;1karan, varhklan ebedl yoklugun ve aynhgm verdigi 
elemlerden kurtaran ebedi saadeti insandan esirgememek, o rahmetin 
geregi ve hususiyetidir. <;unku buhln nimetlerin ba§I, gayesi, neticesi 
olan ebedi saadet verilmezse ve dunya oldukten sonra ahiret suretin-
de diriltilmezse, buhln nimetler cezaya <loner. Bu ise ac;1kc;a ve elbette, 
Cenab-1 Hakk'm, buhln kainatm §ahitligiyle kesin ve gozle gbrUlur olan 
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rahmetinin varhgm1 inkar etmeyi gerektirir. Halbuki O'nun rahmeti, gii-
ne§ten daha parlak, sars1lmaz bir hakikattir. i§te, rahmetin cilvelerinden 
ve tath meyvelerinden olan a§k, §efkat ve akil nimetlerine dikkat et! 
Eger insan hayatmm ebedi bir aynhk ve hicranla sona erecegini farz 
etsen gorilrsiin ki, o tatl1 muhabbet en biiyiik musibetlerden biri olur. 0 
leziz §efkat, en biiyiik bir dert haline gelir. 0 nurani ak1l, en biiyiik bir 
belaya <loner. Demek rahmet -rahmet oldugu i<;in- hakiki muhabbe-
tin kar§Isma ebedl hicram <;1karmaz. Onuncu Soz'iin "ikinci Hakikat"i 
bunu gayet giizel bir §ekilde gosterdiginden burada k1saca bahsedildi. 

Yedinci Sebep 

kainatta g6riinen ve bilinen giizellikler, biitiin kemalat, cazibe-
ler, biitiin arzular, biitiin §efkat ve merhamet birer manadir, mazmun-
dur22 ve manevi birer kelimedir. Kainatm Sani-i Ziilcelal'inin liituf ve 
merhametinin tecellilerini, ihsan ve kereminin cilvelerini kalbe ve akla 
zorunlu olarak, a<;1k<;a gosterirler. Madem bu alemde bir hakikat var-
dir, o halde apa9k goriildiigii gibi hakiki rahmet vardir. Madem hakiki 
rahmet vardir, ebedi saadet de olacakhr. Onuncu Soz'iin "Dordiincii" 
ve "ikinci Hakikat"leri bu meseleyi giindiiz gibi aydmlatmi§hr. 

Sekizinci Sebep 

insanm f1tratmm §Uurlu k1sm1 olan vicdam ebedi saadete bakar, 
onu gosterir. Evet, kim kendi uyamk vicdamm dinlese "Ebediyet! .. 
Ebediyet!" sesini i§itecektir. Bullin kainat o vicdana verilse, insan son-
suzluga duydugu ihtiyacm yerini dolduramaz. Demek, vicdan sonsuz 
bir hayat i<;in yaratdm1§hr. Bu vicdani cazibe ve cezbe, hakiki bir ga-
yenin ve cazibeli bir hakikatin <_;ekimiyle olabilir. Onuncu Soz'iin "On 
Birinci Hakikat"inin sonunda bu mesele ispat edilmi§tir. 

Dokuzuncu Sebep 

Dogru sozlii, dogrulugu §iiphesiz ve herkes<;e tasdik edilmi§ olan 
Muhammed-i Arabl'nin (aleyhissalata vesselam) haber vermesidir. Evet, 
0 zatm (aleyhissalatii vesse/am) sozleri, ebedi saadetin kapdanm a<_;ffil§hr. 

22 Mazmun: Anlam, mana. 



YiRMi Do1<uzuNcu Soz 635 

Onun (aleyhissalota vesselam) beyanlan ebedi saadete bakan birer pen-
ceredir. Zaten o, bu hususta btittin peygamberlerin (aleyhimusse/am) ve 
evliyanm ic;inde yalan ihtimali bulunmayan ittifaklanm elinde tutmu§-
tur. Btittin davalan btittin kuvvetiyle Allah'm birliginden sonra ha§ir 
ve ahiret noktasmda toplamr. Acaba §U saglam hakikati sarsacak bir 
§ey var m1dlf? Onuncu Soz'tin "On ikinci Hakikat"i bu meseleyi pek 
ac;1k bir §ekilde gostermi§tir. 

Onuncu Sebep 

On tic; as!fd!f yedi yonden mucizeligini koruyan ve Yirmi Be§inci 
Soz'de ispat edildigi tizere, klfk yonden mucize olan Kur'an-1 Mucizti'l 
Beyan'm, dogrulugu §tiphe gottirmeyen haberleridir. Evet, Kur'an'm 
haberleri, oJtimden sonra bedenen dirili§in s1rlanm <;Ozer; O, §U a!emin 
muglak hls1mmm ve kainatm hikmetli i§aretlerinin anahtand!f. Hem 
Kur'an-1 Mucizti'l Beyan'da tekrar tekrar nazara verilen ve tefekktirti 
emreden binlerce saglam akli delil vard1r. 

bir klyaslamay1 ic;eren, 23151jb1 
Jj\ tl8\ L,?0}'1 j ve bir adalet deliline i§aret eden 

25 .;_ r, j gibi pek c;ok ayetle Kur' an, ad eta pek c;ok dtirbtinle 
insanm dikkatini bedenen dirili§e v,e ebedi saadete, t;E'.,ker., Kur'an'm 

izah ettigi §U 151.Jbl ve tl8\ L,?0}'1 j 
Jj\ ayetlerindeki temsili k1yaslamanm oztinti Nokta risalesinde kl-

saca §Oyle anlatmI§hk: 
insan vticudu, halden hale girdikc;e hayret verici ve muntazam de-

gi§imler gec;iriyor. Onun spermden kan p1hhsma, kan p1hhsmdan bir 
c;ignem ete, ardmdan ete-kemige, daha sonra da insan suretine do-
nti§mesi, gayet ince kanunlarm neticesidir. 0 safhalardan her birinde 
oyle hususi kanunlar, belli kaideler ve birbirini izleyen oyle hareketler 
vardlf ki, ardmdaki kasd, irade ve hikmetin cilvelerini cam gibi apac;1k 
gosterir. l§te insan vticudunu bu §ekilde yapan Hakim YarahCI, onu 
her sene bir elbise gibi degi§tirir. 0 vticudun degi§tirilmesi ve ha-
yatmm devam1 ic;in bozulup dag1lan k1s1mlarm yerini dolduracak ve 

23 "O' dur sizi merhale merhale, §ekilden §ekle gec;irerek yaratan." (NO.h sO.resi, 71/14) 
24 "Sizi hic;ten bu derece hikmetli bir surette kim in§a etmi§ ise ahirette diriltecek olan 

da O'dur." (Yasin sliresi, 36/79) 
25 "Rabbin, kullanna asla zulmetmez." (Fussilet sO.resi, 41/46) 
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orada c;ah§acak yeni zerrelerin gelmesini saglayan bir terkibe ihtiyac; 
vard1r. i§te o beden hucreleri duzenli, ilahi bir kanunla oldugunden, 
yine Cenab-1 Hakk'm muntazam bir kanunuyla tamir ic;in nz1klan 
olan latif bir maddeyi isterler. Bedendeki uzuvlann ayn ayn ihtiyac;-
lan olc;usunde, nzkm gerc;ek sahibi Allah da hususi bir kanunla onu 
bolti§tiirup dag1hr. 

o Rezzak-1 Hakim'in gonderdigi latif maddenin mahiyetine 
bak. G6receksin ki, o maddenin zerreleri havada, toprakta, suda da-
gilmI§ bir kafile gibiyken, birden emir alm1§<;;asma, §Uur!u bir hareketi 
hatirlatan bir §ekilde toplamyorlar. Adeta her zerre bir vazifeyle belli 
bir yere gitmek i<;;in emir aim!§ gibi, gayet muntazam §ekilde bir araya 
geliyor. Hem hallerinden anla§1hyor ki, onlar, diledigini yapmaya gucu 
yeten bir Zat'm hususi bir kanunuyla sevk edilip cans1zlar aleminden 
canhlar alemine gec;er. Sonra belli bir duzenle, birbirini takip eden 
hareketler ve hususi kaidelerle nz1k olarak bir bedene girip o bedenin 
i<;;inde dort tezgahta pi§irildikten, dort hayret verici safhadan gec;tikten 
ve dort suzge<;;ten suzuldukten sonra bedenin her tarafma yayilarak 
butun uzuvlann ayn ayn ihtiya<;; derecelerine gore nzkm ger<;;ek sahibi 
Cenab-1 Hakk'm yard1m1 ve muntazam kanunlanyla dag1hhrlar. 

i§te o zerrelerden hangisine hikmet nazanyla baksan goreceksin ki: 
Her §eyi i§iten, bilen, goren bir Zat tarafmdan muntazam bir §ekilde 
sevk olunan o zerrenin hareketlerine kor ittifak, kanunsuz tesaduf, sa-
gir tabiat ve §Uursuz sebepler asla kan§amaz. c;unku her biri kainatm 
en uzak k6§esinden tut, ta beden hucrelerine kadar nereye girmi§Se 
o maddenin belli kanunlan i<;;inde ama adeta kendi iradesiyle vazi-
fesini eksiksiz goruyor. 0 zerre hangi tabakaya gitse oyle kusursuzca 
ad1m atiyor ki, Hakim bir Zat'm emriyle girdigini a9k<;;a gosteriyor. i§te 
halden hale, tabakadan tabakaya boyle muntazam bir §ekilde gec;e 
gec;e hedefinden ve maksadmdan aynlmadan lay1k oldugu makama, 
mesela Tevfik'in26 gozbebegine Cenab-1 Hakk'm emriyle girer, vazi-
fesini gorur. i§te bu ha!, yani nz1klardaki rubO.biyet tecellisi gosteriyor 
ki, o zerreler en ba§tan bellidir, vazifelidir ve o makamlar i<;;in hazir-
lanmI§hr. Adeta her birinin alnmda ve yuzunde, "Filan hucrenin nzk1 

26 Risale-i Nur'un ilk katiplerinden, "Nurun Birinci Katibi" unvamm alan $amh Hafiz 
Tevfik (1889-1965). Asil ad1 Tevfik Goksu'dur (rahmetullahu a/eyh). 
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olacak." yaz1hym1§ gibi bir duzenin varhg1, her insamn alnmda kader 
kalemiyle nzkmm yaz1h olduguna ve nzkmm ustiinde isminin bulun-
duguna i§aret eder. 

Acaba hie; mumkun mudur ki, kainab boyle sonsuz bir kudret ve 
ku§abc1 bir hikmetle idare ve terbiye eden, zerrelerden gezegenlere 
kadar butiin varhklan tasarrufu altmda tutan, intizam ve mizan daire-
sinde donduren Sani-i Zulcelal, insam yeniden diriltmesin veya diril-
temesin? i§te Kur'an'm pek c;ok ayeti, insamn hikmetli ilk yarabh§tnl 
nazara veriyor. Ha§ri, kiyametteki dirili§i, yani ikinci yarabh§l ona k1-
yaslayarak bu meseleyi akildan uzak gormenin onune gec;iyor. 

Kur'an diyor ki: Jj' LtG' j Yani: "Sizi bu kadar 
hikmetli bir §ekilde kim yoktan var -ettiysi ahirette diriltecek olan da 
O'dur." 

Hem diyor ki: 28#- jAj p JWI jAj Yani: "Sizin 
oldiikten sonra diriltilmeniz, dunyadaki ilk yarabh§1mzdan, yoktan var 
edilmenizden daha kolayd1r." Nasil ki bir taburun askerleri istirahat 
ic;in dagilsa, bir boru sesiyle c;agnhp tabur bayrag1 altmda toplanma-
lan, yeni bir tabur kurmaktan c;ok daha kolaydir. Aynen oyle de, bir 
bedende birbiriyle kayna§an, tam§an, munasebet kuran asli zerrelerin, 
Hazreti israfil'in (aleyhisselam) SO.r'unu i§itince Hahk-1 Zulcelal'in emri-
ne "Lebbeyk!"29 diyerek toplanmalan, ilk yarabh§lanndan aklen c;ok 
daha kolay ve daha mumkiindiir. Hem belki biitiin zerrelerin toplan-
mas1 da §art degildir. <;ekirdekler ve tohumlar hiikmunde olan ve ha-
diste [acbu'z-zeneb] tabir edilen asli unsurlar ve zerreler, 
yeniden dirili§ ic;in yeterli bir esasbr, temeldir. Her §eyi benzersiz bir 
sanat ve kusursuz bir hikmetle yaratan Cenab-1 Hak, insan bedenini 
onlann iishlne in§a eder. 

Oc;uncu a yet olan, 31 r, t; j gibi ayetlerin i§aret ettigi 
adaJetJe ilgiJi k1yasJamaiarm OZU §Udur: 

<;okc;a §ahit oluyoruz ki, zalim, gunahkar ve gaddar insanlar omiir-
lerini gayet refah ve rahat ic;inde, mazlum ve dindarlar ise zahmet ve 

27 Yasin suresi, 36/79. 
28 Rum suresi, 30/27. 
29 Lebbeyk: Buyur, emret! 
30 Buhari, tefsfru sure (39) 3, (78) 1; Milslim, fiten 28, 141-143. 
31 "Rabbin, kullarma asla zulmetmez." (Fussilet suresi, 41/46) 
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zillet ic;inde gec;iriyor. Sonra alum gelir, onlan e§it kilar. Eger bu e§itlik-
te bir sm1r olmazsa zulum ortaya c;1kar. Halbuki zulumden uzakhg1 ve 
yuceligi kainatm §ahitligiyle sabit olan ilahi adalet ve hikmet, bu zulmu 
hic;bir §ekilde kabul etmediginden, ac;1kt1r ki, ba§ka yerde buyuk bir 
mahkeme kurulmasm1 gerektirir. Ta ki, gunahkarlar cezasm1 c;eksin, 
dindarlar mukafatm1 g6rsun ve §U dagm1k, peri§an insanhga, kabiliyet-
lerine yakI§Ir mukafat ve hak ettigi ceza verilip kusursuz adalet yerine 
getirilsin. insan, Cenab-1 Hakk'm hikmetine eri§ip alemdeki hikmetle 
yarahlm1§ varhklann buyuk bir karde§i olabilsin. 

Evet, §U dunya yurdu, insan ruhunda sakh bulunan sm1rs1z kabili-
yetlerin ortaya c;1k1p sumbullenmesine musait degildir. Demek, insan 
ba§ka bir aleme gonderilecektir. insanm cevheri k1ymetlidir, oyleyse o, 
ebediyet ic;in yarahlm1§t1r. Mahiyeti yucedir, oyleyse cinayeti buyuk-
tur. Hem insan ba§ka varhklara benzemez; bir duzen altmda bulun-
mas1 muhimdir, ba§1bo§ ve cezas1z kalamaz, dunyaya gonderili§inin 
bir sebebi vard1r, mutlak yokluga mahkOm olamaz ve tam bir hic;li-
ge kac;amaz. Cehennem agzm1 ac;m1§ onu bekliyor. Cennet ise nazh 
bir §ekilde kucagm1 ac;m1§ yolunu gozluyor. Onuncu Soz'un "Uc;uncu 
Hakikat" i bu ikinci 6rnegimizi gay et guzel bir §ekilde izah ettiginden 
burada k1sa kesiyoruz. 

;>u iki ayet-i kerime gibi akla uygun, pek c;ok ince delili ic;eren ba§-
ka ayetleri de bunlara k1yasla ve meseleyi etrathca dU.§lin. i§te bu on 
kaynak ve sebep, yamlmaz bir hissi, saglam bir delili netice veriyor. 
0 pek esash his ve pek kuvvetli deli!, olumden sonra dirili§in ve k1ya-
metin sebep ve gerekc;elerini kesin bir §ekilde gosterdigi gibi, -Onuncu 
Soz'de ac;1kc;a ispatland1g1 uzere- Sani-i Zulcelal'in de Hakim, Rahim, 
Hafiz, Adil gibi birc;ok guzel ismi olumden sonra dirili§in, kiyametin ve 
ebedi saadetin varhgm1 gerektirir, bunlann gerc;ekle§ecegine katiyen 
i§aret eder. Demek, ha§ir ve k1yametin gerekc;eleri o kadar kuvvetlidir 
ki, hic;bir tereddude ve §lipheye yer b1rakmaz. 

Esas 

Fail, muktedirdir. Evet, nas1! ki olumden sonra dirili§in sebep ve 
gerekc;eleri §liphesiz mevcuttur. Ha§ri yaratacak Zat da sonsuz derece-
de guc; sahibidir, kudretinde noksan yoktur. O'nun katmda en buyuk 
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ve en ki.ic;i.ik §eyler birdir. Bahan yaratmak, O'nun ic;in bir c;ic;egi ya-
ratmak kadar kolaydir. Evet, 0 oyle bir Kadir' dir ki, §U kainat bi.iti.in 
ytld1zlan, alemleri, zerreleri, cevherleri ve say1s1z diliyle O'nun bi.iyi.ik-
li.igi.ine ve kudretine §ahitlik eder. Hic;bir §i.iphe ve vesvese, o kudretin 
ahirette her §eyi cismen diriltecegi hakikatini ak1ldan uzak gosteremez. 
Evet, ac;1kc;a g6ri.ildi.igi.i gibi, bir Kad!r-i Zi.ilcelal her asirda yeni ve 
kusursuz bir di.inya yaratir. Her sene yeni, seyyar, muntazam birer 
kainati, hatta her gun muntazam birer alemi var eder. Goklerde ve 
yeryi.izi.inde birbiri ardmca gec;ici di.inyalan, kainatlan noksans1z bir 
hikmetle yaratir ve degi§tirir. As1rlar, seneler, hatta gi.inler say1smca 
muntazam alemleri zaman ipine dizer, bununla kudretinin bi.iyi.ikli.i-
gi.ini.i gosterir. Ha§rin yi.iz bin c;e§it nak§1yla si.isledigi koca bahar c;i-
c;egini yeryi.izi.ini.in ba§ma tek bir c;ic;ek gibi takar ve onunla kusursuz 
hikmetini, sanatmm gi.izelligini sergiler. i§te boyle bir Zat hakkmda, 
"K1yameti nas1l meydana getirecek, bu di.inyay1 ahiret alemiyle nastl 
degi§tirecek?" diye sorulur mu! 0 Kadir Zat'm e§siz kudretini, hic;bir 
§eyin O'na agir gelmedigini, en bi.iyi.ik §eyin bile O'nun kudretine en 
ki.ic;i.ik §ey gibi hafif geldigini, say1s1z fertleri yaratmanm O'nun ic;in bir 
tek ferdi yaratmak kadar kolay oldugunu §U ayet-i kerime ilan ediyor: 
320.b-\ / 'i / Ll 

' / j i..r:-- 1--= j ,--

Bu ayetin hakikatini Onuncu Soz'i.in "Hatime"sinde klsaca, Nokta 
risalesi ile Yirminci Mektup'ta etrafhca izah etmi§tik. Makam geregi i.ic; 
mesele ile bir parc;a daha ac;1klayacag1z. 

Evet, Cenab-1 Hakk'm kudreti, O'nun Zat'ma aittir. Oyleyse acz-
den uzakhr ve yi.icedir. Hem O'nun kudreti e§yanm melekO.tuyla 
alakahdir .. Oyleyse maniler ona mi.idahale edemez. Hem varhk-
larla bag1 bir kanuna baghd1r. Oyleyse parc;a bi.iti.ine e§it olur ve 
bi.iyi.ik, ki.ic;i.ikten farks1z gibidir. i§te §U i.ic; meseleyi ispat edecegiz. 

Birinci Mesele: Ezeli kudret, her tiirlii kusur ve noksandan son-
suz derecede uzak Cenab-1 Hakk'm Zat'mm aynlmaz vasf1dir. Yani, 
O'nun Zat'1 zorunlu olarak kudretin varhg1m gerektirir. Ezeli kudreti 
hic;bir §ekilde O'ndan ayn di.i§i.ini.ilemez. Oyleyse a<;iktir ki, kudre-
tin z1dd1 olan acz, Zat'ma yakla§amaz, ili§emez. (i.inki.i bu durumda 

32 "Sizin hepinizi yaratmak da, oh:.imi.ini.izi.in ardmdan (ahirette) hepinizi diriltmek de 
(O'nun ic.;in) ancak bir ki§iyi yaratmak ve diriltmek gibidir." (Lokman sliresi, 31/28) 



640 SOZLER 

z1tlann bir arada bulunmas1 gerekir ki, bu imkans1zd1r. Madem acz, 
Zat'ma yakla§amaz; o halde ac;1kc;a, Zat'mm geregi olan kudrete de 
kan§amaz. Madem acz, kudretin ic;ine giremez; o halde, o Zat'ma ait 
kudrette mertebeler olamaz. <;unkti bir §eyin varhk mertebesi, o §eye 
z1ddmm mtidahalesi ile anla§thr. Mesela s1cakhgm derecesi soguga, 
gtizelligin derecesi c;irkinlige g6redir. Bunun gibi ba§ka 6rnekleri de 
k1yasla ... Fakat mtimkinat33 aleminde, zata ait hakiki ve tabii gereklilik-
ler olmad1gmdan, z1tlar birbirine kan§abilmi§tir. Mertebeler arasmdaki 
farkhhklar ve alemdeki degi§iklikler ortaya c;1km1§tlr. Mademki o ezeli 
kudretin mertebeleri yoktur. Oyleyse Cenab-1 Hakk'm kudretiyle mey-
dana gelen eserlerin o kudrete nispeti de, zorunlu olarak, aymd1r. En 
btiytik, en ktic;tige e§ittir; zerreler y1ld1zlar gibidir. 0 kudret ic;in btittin 
insanhgm yeniden diriltilmesi bir tek insanmki kadar, bahann yaratih§t 
bir tek c;ic;eginki kadar kolayd1r. Fakat sebeplere dayandmhrsa, bir tek 
c;ic;egin yaratih§t bir bahannki kadar zor olur. 

Soz'tin ikinci Makam1'nm dordtincti "Allahu Ekber" mertebesi-
nin son f1krasmm ha§iyesinde, Yirmi ikinci Soz' de, Yirminci Mektup'ta 
ve o mektubun "Zeyl"inde ispat edilmi§tir ki: E§yanm yaratih§t Vahid-i 
Ehad'a verilirse, btittin e§yanm yarahh§I bir tek §ey gibi kolay olur. 
Eger sebeplere verilirse, bir tek §eyin yarahh§t btihln e§yanmki kadar 
zahmetli ve agtr hale gelir. 

ikinci Mesele: Kudret, e§yanm melekutuyla alakahd1r. Evet, 
kainatm bir ayna gibi iki ytizti vard1r. Biri mtilk ytiztidtir, aynanm mat 
tarafma benzer. Digeri melekut ytiztidtir, aynanm parlak taraft gibidir. 
Mtilk alemi, 21tlann bir arada oldugu yerdir. Guzel-c;irkin, haytr-§er, 
ktic;tik-btiytik, zor-kolay gibi hususiyetler 0 alemde birlikte bulunur. 
i§te bu ytizden Sani-i Ztilcelal, gortinti§teki sebepleri kudretinin icraa-
tma ve tasarruflarma perde yapmt§tir. Taki, kudret elinin, bizim smtrh 
akhm1za gore k1ymetsiz ve ona lay1k olmayan i§lerle bizzat temas1 g6-
rtinmesin. (::tinkti Cenab-1 Hakk'm btiytikltigti ve izzeti 6yle ister. Fa-
kat o vas1talara ve sebeplere hakiki tesir vermemi§tir. (::tinkti vahdeti 
ve ehadiyeti, yani birligi ve her §eyde tek tek gortinen birlik tecellisi 
bunu gerektirir. 

33 Miimkinat: Allah'm butiin yaratl:iklarma verilen isim. Yoktan var edilenler. Cenab-1 
Hakk'm Zat'mdan ba§ka her §ey. 
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Melekllt alemi ise her §eyde parlak ve temizdir. Maddi, somut 
alemin renkleri ve kirleri ona kan§maz. Kainatm bu yilzi.i vas1tas12, ken-
di Hahk'ma donilkti.ir. Onda sebep-sonuc; zinciri yoktur. 0 filemdeki 
i§ler bir sebebe bagh degildir. Egrisi bugrilsil olmaz. Maniler ona mil-
dahale edemez. 0 filemde zerre, gilne§e karde§ olur. 

K1sacas1: 0 kudret hem dogrudandir, hem sonsuzdur, hem zatm 
kendisindendir. Kudretin tecelli ettigi yer ise hem vas1tas1z, hem leke-
sizdir, hem de ona itaatsizlik s6z konusu degildir. Oyleyse o kudretin 
dairesinde bilyilgun kilc;ilge ilsti.inlilgu yoktur. Cemaat fertten ilsti.in 
olamaz. Kudret kar§ismda killl, cilzden daha fazla nazlanamaz. 

Mesele: Kudretin, kendi eserleriyle bag1 bir kanuna g6-
redir. Yani c;oga-aza, bilyilge-kilc;ilge aym §ekilde bakar. Kainatta hi-
rer kanun olan "§effafhk", "mukabele", "denge", "intizam", "tecerrilt" 
(maddeden soyunma) ve "itaat"; c;ogu aza, bilyilgil kilc;ilge e§it kilar. 
i§te §U ince meseleyi birkac; temsille anlay1§1m12a yakla§hracag1z. 

Birinci Temsil: s1mm g6sterir. 
Mesela gilne§in feyzinin tecellisi olan l§1g1 ve yans1mas1, denizin 

yilzilniln tamammda ve her bir damlasmda aym mahiyeti g6sterir. 
Eger yeryilzil, perdesiz bir halde gilne§e kar§l farkh cam parc;alanndan 
olu§sayd1, gilne§in yans1mas1, her bir parc;ada ve bilti.in yeryilzilnde 
kan§madan, bolilnmeden, eksilmeden aym §ekilde g6rilnilrdil. Farz 
edelim, gilne§ kendi iradesiyle diledigini yapsayd1 ve !§1g1m, aksinin 
suretini kendi iradesiyle verseydi, buti.in yeryilzilne verdigi l§lk, tek bir 
zerredekinden daha fazla olmazd1. 

ikinci Temsil: "Mukabele" sm1d1r. 
Mesela insanlardan olu§an bilyilk bir dairenin merkez noktasmdaki 

§ahsm elinde bir mum ve dairenin c;evresindekilerin ellerinde de birer 
ayna farz edilse, merkez noktasmdaki mumun c;evredeki aynalara ver-
digi l§lk dagilmaz, kan§maz ve eksilmez; hepsine aym derecede ula§tr. 

Temsil: "Denge" s1md1r. 
Mesela hakiki, hassas ve c;ok bilyilk bir terazinin iki kefesinde iki 

gilne§, iki yild1z, iki dag veya iki yumurta, hatta iki zerre; hangisi bulu-
nursa bulunsun, sarf edilecek aym kuwetle o hassas, buyilk terazinin 
bir kefesi gage c;ik1p digeri zemine inebilir. 

Dordiincii Temsil: "intizam" s1mdir. 
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Mesela c:;ok buyuk bir gemi, en kuc:;uk oyuncak gibi c:;evrilebilir. 
Be§inci T emsil: "T ecerrut" sirr1d1r. 
Mesela maddilikten uzak bir mahiyet, en kuc:;ugunden en buyugu-

ne kadar butun k1s1mlarma aym derecede bakar ve eksilmeden, bo-
!Unmeden girer. Gbrunli§teki maddi hususiyetler mudahale edip onu 
§a§trtmaz. 0 maddeden s1ynlm1§ mahiyetin, k1s1mlanna bakt§tm de-
gi§tirmez. Mesela igne gibi bir bahk, bir balina misali o soyut mahiyete 
sahiptir. Bir mikrop, bir gergedanla aym hayvani mahiyeti ta§tr. 

Altzncz Temsi/: "itaat" s1mm gosterir. 
Mesela bir kumandan "mar§" emriyle bir tek askeri harekete gec:;ir-

digi gibi bir orduyu da harekete gec:;irir. Bu temsilin hakikati §Udur: T ec-
rubeyle sabittir ki, kainatta her §eyin bir kemal noktas1 vardtr. 0 §eyin, 
o noktaya bir meyli bulunur. Fakat fazla meyil, ihtiyac:; dogurur. <;;ok 
ihtiyac:;, arzu haline gelir. Fazla arzu ise bir c:;ekim kuvveti olur. Bu c:;ekim 
kuvveti, arzu, ihtiyac:; ve meyil, Cenab-1 Hakk'm yaratma kanunlannm, 
e§yanm mahiyetindeki birer tohumu ve c:;ekirdegidir. Mumkinatm ma-
hiyetlerinin mutlak kemali, mutlak varhkttr. Hususi kemali, kabiliyetle-
rini potansiyelden fiile c:;1karan, onlara mahsus bir varhkttr. i§te butun 
kainatm, Cenab-1 Hakk'm 34J' emrine itaati, bir tek asker hukmunde 
olan bir zerrenin itaati gibidir. Ezeli irade' den gelen ezeli J' emrine 
mumkinatm, yani yarahlmt§lann itaat etmesinde, boyun egmesinde 
yine iradenin tecellisi olan meyil, ihtiya<:;, §evk ve c:;ekim kuvveti hep 
beraber bulunur. Tath bir nimet olan suyun, nazik bir meyille, "don!" 
emrini ald1g1 vakit demiri parc:;alamas1 itaat sirrmm kuvvetini gosterir. 

alt! temsil hem eksik, hem smtrh, hem zay1f olan, hem de ha-
kiki tesiri olmayan mumkinatm kuvvetinde ve fiillerinde bile ac:;1kc:;a 
gbrunuyorsa; sonsuz, ezeli ve ebedi olan, butun kainah yoktan var 
eden, butun ak1llan hayrette btrakan ve muazzam eserleriyle tecelli 
eden ezell kudrete nispeten §liphesiz her §ey e§ittir. Hic:;bir §ey O'na 
agtr gelmez. Sakm gaflete du§lilmesin, o kudret §U alt! sirrm kuc:;uk 
terazileriyle tarhlamaz ve k1yaslanamaz. Yalmz meseleyi anlay1§1m1za 
yakla§hrmak ve onu akildan uzak gbrmenin onune gec:;mek ic:;in bu 
temsiller zikredildi. 

34 "(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 ... ) 
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Ufiincii Esas'm Neticesi ve Ozeti 

Madem ezeli kudret smirs1zd1r. Hem Zat-1 Akdes'in35 aynlmaz bir 
s1fatid1r. Hem her §eyin lekesiz, perdesiz melekut yuzu ona donuk-
tur, ona bakar. Hem varhk ve yokluk ihtimalinin birbirine e§it olmas1 
manasma gelen imkan itiban ile dengededir. Hem buyuk fitri §eriat 
olan yarahh§taki duzene ve Cenab-1 Hakk'm kanunlanna uyar. Hem 
melekut yuzu, manilerden ve birbirinden farkh hususiyetlerden arm-
m1§hr, safhr. Elbette en buyuk §ey, en kuc;uk §ey gibi o kudrete boyun 
eger. Oyleyse o kudret ic;in ahirette butun canhlann diriltilmesi, bahar-
da bir sinegin, diriltilmesinden daha zor olamaz. Demek ki, 
36§.b:-lj 'lj fermam mubalagas1zdtr, dogrudur, hakhr. 
$u halde, "Yaraticmm, Failin gucu her §eye yeter, buna hic;bir mani 
yoktur." iddiam1zm hakikati kesin bir §ekilde a9ga 9kt1. 

Dordiincii Esas 

Nasil ki klyametin ve olumden sonra dirili§in gerekc;eleri vardir ve 
ha§ri yaratacak Zat'm buna gucu yeter. Aynen oyle de, §U dunya, kl-
yamete ve ha§re musaittir. i§te bu iddiam1zda dart mesele var. 

• Birincisi: Bu alemin, dunyanm olumunun mumkun olmas1. 
• jkincisi: 0 olumun gerc;ekle§mesi. 
• Harap olmu§, olmi.i§ dunyanm ahiret suretinde yeni-

den in§asmm ve dirili§inin mumkunlugu. 
• Dorduncusu: Mumkun olan o in§anm ve dirili§in gerc;ekle§mesi. 
Birinci Mesele: $u kainatm son bulmas1 mumkundur. <;unku bir 

§ey mukemmelle§me, daha iyi hale gelme kanununa tabi ise ister is-
temez buyuyup geli§ir. Buyuyup geli§en bir §eyin ister istemez fitri bir 
omru vard1r. Bir §eyin omru varsa elbette fltri bir eceli de olur. Tek tek 
her varhkta gorulen misallerle ula§ilan umumi bir hukum neticesinde 
sabittir ki, oyle §eyler kendini olumun penc;esinden kurtaramaz. Evet, 
nasil ki insan kuc;uk bir alemdir ve o!Umden kac;amaz; alem de buyuk 
bir insandir ve olumun penc;esinden kurtulamaz. 0 da olecek, sonra 

35 Zat-1 Akdes: Cenab-1 Hakk'm her turlu kusur ve noksandan munezzeh, mukad-
des Zat'i. 

36 "Sizin hepinizi yaratmak da, olumunuzun ardmdan (ahirette) hepinizi diriltmek de 
(O'nun ic:;in) ancak bir ki§iyi yaratmak ve diriltmek gibidir." (Lokman suresi, 31/28) 
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diriltilecektir; uykuya dahp ha§ir sabah1yla gozunu ac;acaktir. Hem na-
sil ki kainatm kuc;uk bir ornegi olan bir agac;, omrunu tamamlad1ktan 
soma c;urumekten kurtulamaz. Aym §ekilde, yarahh§ agacmdan dal 
budak salml§ kainat silsilesi de yenilenmek ic;in y1k1hp dagilmaktan 
kendini kurtaramaz. Eger dunyanm ba§ma, fitrl ecelinden once, ezell 
iradenin izniyle, d1§andan bir felaket veya tahrip edici bir hadise gel-
mezse, Sani-i Hak!m'i onu fitrl ecelinden once bozmazsa, ilml hesap-
lann da gosterdigi gibi, herhalde gun gelecek, 

37.;_,.JP 11µ e e .;_,5f 
110 e e 

/ / / / / 

ayetlerinin manalan ve s1rlan, Kadlr-i Ezeli'nin izniyle ortaya c;1ka-
cakhr. insanm buyuk bir misali olan dunya, alum anmda acayip bir 
hmlt1 ve muthi§ bir sesle gokleri c;mlatacak, bag1rarak olecek ve soma 
Cenab-1 Hakk'm emriyle diriltilecektir. 

ince i§aretleri bulunan bir mesele: 
Nas1l ki su, kendi mahiyetinin z1ddma olarak donar. Buz, kendi 

zaranna erir. Oz, kabugun zaranna kuvvetlenir. Laftz, mananm za-
ranna kalmla§1r. Ruh, beden hesabma zay1flar; beden, ruh hesabma 
incelir. Aynen oyle de, maddl ve yogun olan dunya, hayat makinesi-
nin i§lemesiyle, nuranl ve latif olan ahiret hesabma §effafla§Ir, letafet 
kazamr. Yarahc1 kudretin gayet hayret verici bir faaliyetle kah, cans1z, 
sonuk, olu unsurlara hayat nurunu serpmesi bir kudret i§aretidir ki, §U 
maddl dunyam1z1 nuranl ve latif olan ahiret hesabma hayat nuruyla 
eritiyor, yak1yor, I§tklandmyor ve onun hakikatini kuvvetlendiriyor. 
Evet, hakikat ne kadar zay1f da olsa olmez, suretler gibi yak olmaz. 
Belki belli, maddl suretlerde dola§Ir, buyur ve ac;1ga c;1karak gittikc;e 
geni§ler. Kabuk ve suret ise eskir, incelir, parc;alamr; sabit ve buyu-
mU§ hakikatin kametine yak1§mak ic;in daha guzel bir §ekle burunup 
tazelenir. Hakikat ile suret azhk-c;okluk noktasmda ters orantihd1r; yani 
suret kalmla§hkc;a hakikat incelir. Suret inceldigi olc;ude hakikat kuv-
vet bulur. i§te bu kaide, geli§me ve mukemmelle§me kanununa dahil 

37 "Gtine§ dtirtiltip !§1§1 si:indtigil zaman, yild1zlar yerlerinden dti§ilp dag1ld1g1 zaman, 
daglar yilrtittildtigil zaman ... " (Tekvir sO.resi, 81/1-3) 

38 "Gi:ik yanld1g1 zaman, yild1zlar pan;;alamp etrafa sai:;ild1g1 zaman, denizler birbirine 
katihp tek deniz haline geldigi zaman ... " (infitar sO.resi, 82/1-3) 
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olan her §eyde gei_;erlidir. Demek ki, zaman gelecek, kainatm btiytik 
hakikatinin kabugu ve sureti olan §U gortinen alem Fahr-1 Zulcelal'in 

pan;alan51cak, sonra tazelenip daha guzel bir suret alacakhr. f y 
39 ,# _) ayetinin hakikati ortaya 9kacakbr. 

K1sacas1: Dtinyanm oltimti mtimktindtir, hem de §tiphe gottirmez 
§ekilde mumktindur. 

ikinci Mesele: Dunyanm oltimtintin geri;ekle§mesidir. Bti-
tun semavi dinlerin ortak htikmti, btittin temiz f1tratlann §ahitligi ve 
kainattaki btitun degi§imler, donti§timler, halden hale gec;meler bu 
meseleye delildir. Hem as1rlar ve seneler say1smca canh ve seyyar 
aJemin §U dtinya misafirhanesindeki oJtimJeri, dtinyanm da onJar gibi 
olecegini ispat eder. 

Dunyanm oltim amm Kur' an ayetlerinin i§aret ettigi §ekilde ha-
yalinde canlandirmak istersen bak: $u kainattaki her unsur, ince ve 
kusursuz bir dtizenle birbirine baglanmI§hr. Gizli, nazik, latif baglarla 
birbirlerine tutunmw;? ve o derece intizam ii_;indedirler ki, eger btiytik 
gokcisimlerinden yalmz biri "01!" emrine veya "Yortingenden i_;1k!" 
hitabma muhatap olsa dtinyanm olumu de ba§lar. Yild1zlar c;arpt§a-
cak, gokcisimleri dalgalanacak, sonsuz uzay bo§lugunda guile gibi mil-
yonlarca ktirenin, btiyuk toplann muthi§ sedalan c;mlayacakhr. Onlar 
birbiriyle i_;arp1§arak k1v1icJmlar sai_;acak, daglar ui;acak, denizler ya-
nacak ve yerytizti dtimdtiz olacaktir. i§te §U oltim ve can i_;eki§me am 
ile Kadir-i Ezell kainab i;alkalay1p bo§altir; cehennem ve cehennemin 
unsurlan bir tarafa, cennet ve cennete uygun unsurlar bir tarafa i;eki-
lir, ahiret alemi ortaya i_;1kar. 

Ut;iincii Mesele: Son bulacak olan bu alemin dirilmesi mtimktin-
dtir. (::tinkti ikinci Esas'ta ispat edildigi gibi, Cenab-1 Hakk'm kudre-
tinde noksan yoktur. Olumden sonra dirili§in gereki;eleri gayet kuv-
vetlidir ve bu mesele mtimkinattand1r. Mtimktin bir meselenin gayet 
kuvvetli bir gereki;esi varsa ve onu yapacak failin kudretinde noksan-
hk yoksa, ona sadece mtimktin degil, belki olmu§ goztiyle bakilabilir. 

jnce Bir Nukte: 
$u kainata dikkat edilse, ii_;inde iki unsurun her tarafa uzand1g1, kok 

sald1g1 gortiltir. Hayir-§er, gtizel-i_;irkin, fayda-zarar, kemal-noksan, 
39 "Gun gelir, yer ba§ka bir yere .. (ibrahim suresi, 14/48) 
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t§tk-karanhk, hidayet-dalalet, nur-ate§, iman-kuftir, itaat-isyan, korku-
umit gibi meyveleriyle, neticeleriyle aiemde z1tJar birbiriyle c:;arpt§lYOL 
Her §ey daima degi§ime ugruyor. Ba§ka bir alemin mahsullerinin 
tezgah1 hukmundeki dunyanm c:;arklan donuyor. Elbette birbirine zit 
olan unsurlann dallan ve neticeleri ebediyete gidecek, orada topla-
mp sonra birbirinden aynlacak ve cennet-cehennem suretinde ortaya 
9kacakttr. Madem beka alemi, §U fani alemden yap1lacakhr. Elbette 
dunyanm esas unsurlan baki aleme, ebediyete gidecektir. Evet, cennet 
ve cehennem; yarahh§ agacmm ebediyet tarafma uzanan, egilen da-
lmm iki meyvesidir.. §U kainat silsilesinin iki neticesidir .. alemde olup 
biten hadiselerin iki mahzeni ve sonsuzluga ak1p giden, dalgalanan 
varhklann iki havuzudur.. lutuf ve kahnn tecelli ettigi iki mekand1r. 
Cenab-1 Hakk'm kudret eli §iddetli bir hareketle kainah c:;alkalad1g1 va-
kit, o iki havuz kendilerine munasip unsurlarla dolacakhr. 

Bu ince nuktenin Slrrl §Udur: 
Hakim-i Ezeli, ebedi inayetinin ve ezeli hikmetinin geregince §U 

dunyay1 bir tecrube ve imtihan meydam, guzel isimlerine bir ayna, 
kader ve kudret kalemine bir sayfa olarak yaratmt§hr. Tecrube ve imti-
han, buyuyup geli§meye sebeptir. Bu da kabiliyetlerin ac:;1ga c:;1kmasm1 
saglar. Kabiliyetlerin a9ga c:;1kmas1 ise izafi hakikatlerin gorunmesine 
sebeptir. 0 hakikatler de Sani-i Zulcelal'in guzel isimlerinin tecellileri-
nin nakt§lanm gosterir ve kainah O' nun bir mektubu suretine c:;evirir. 
i§te §U imtihan ve teklif s1m ile yuce ruhlarm elmas gibi cevherleri, sefil 
ve alc:;ak ruhlarm komur gibi unsurlanndan aynhr ve safla§tr. 

Bu bahsedilen s1rlar gibi daha bilmedigimiz c:;ok ince, yuce hik-
metlerden dolay1 Cenab-1 Hak alemi bu surette irade etmi§, alemdeki 
degi§imleri de o hikmetler ic:;in yaratmt§hr. 0 degi§imlerin meydana 
gelmesi ic:;in z1tlan birbirine hikmetle kan§hrm1§ ve kar§I kar§1ya getir-
mi§tir. Zararlan faydalann, §erleri hayirlann, c:;irkinlikleri guzelliklerin 
ic:;ine koyup onlan bir araya toplam1§, hamur gibi yogurarak §U kainah 
degi§me, geli§me ve mukemmelle§me kanununa tabi ktlmi§hr. 

Ne zaman ki bu imtihan meydam kapamr ... T ecru be vakti biter ... 
Cenab-1 Hakk'm guzel isimleri hukmunu icra eder... Kader kalemi ya-
z1lanm, mektuplanm tamamen yazar... Kudret, sanatmm nak1§lanm 
tamamlar. .. Varhklar vazifelerini yerine getirir, hizmetlerini bitirir ... Her 
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§ey manasm1 ifade eder... Dun ya, ahiret fidanlanm yeti§tirir... Yer-
yt1zt1, Sani-i Kadir'in buhln kudret mucizelerini ve sanat harikalanm 
sergileyip g6sterir ... $u fani alem, ebedi manzaralan meydana getiren 
levhalan zaman §eridine takar ... Yuce Sani'in sonsuz hikmeti ve ezeli 
inayeti; o imtihanm ve tecrubenin neticelerini, guzel isimlerinin tecel-
lilerinin hakikatini, kader kalemiyle yazd1g1 mektuplann s1rlanm, birer 
numune olan o sanat nak1§larmm as1llanm, o var!tklann vazifelerinin 
faydalanm, gayelerini, hizmetlerinin Qcretini.. kainat kitabmm kelime-
lerinin ifade ettigi manalann hakikatini, kabiliyet c;:ekirdeklerinin sum-
bullenmesini.. buyuk bir mahkeme kurulmasm1 ve dunyadan almm1§ 
misali manzaralarm g6sterilmesini.. g6rt1nt1§teki sebeplerin perdesinin 
yirttlmasm1 ve her §eyin dogrudan dogruya Hahk-1 Zulcelal' e teslim 
edilmesini gerektirir. .. Bu yuzden, kainatt degi§imlerin gurultusunden, 
karga§asmdan, fanilikten, yok olmaktan kurtarmak ve ebedile§tirmek 
ic;:in Cenab-1 Hakk'm hikmeti z1tlarm tasfiyesini ister. .. Kainattaki degi-
§ime ve ihtilaflara sebep olan unsurlan ayirmay1 diler ... i§te o zaman 
o Zat elbette k1yameti koparacak ve o neticeler ic;:in dt1nyay1 tasfiye 
edecektir. Bu tasfiyenin neticesinde cehenne!11 ebedi ve deh§etli bir 
suret alacak ve cehennem ehli, 400.f f )1 1Jj81j tehdidine 
muhatap olacakttr. Cennet ise ebedi, muhte§em bir surete burunecek 
ve ic;:indekiler, L;. p f-Jw hitabma eri§ecektir. 

Yirmi Sekizinci Soz'un "Birinci Makam"mdaki ikinci soruda ispat 
edildigi gibi, Hakim-i Ezell §U iki mekanm, yani cennet ve cehenne-
min sakinlerine her §eyi ku§atan kusursuz kudretiyle ebedi ve sabit bir 
hayat verir. Onlar bozulmaya, degi§ime, ihtiyarhga maruz kalmazlar. 
(unkt1 0 alemde bunlara yo! ac;:an sebepler bulunmaz. 

Dordiincii Mesele: Olumden sonra dirili§ mt1mkt1ndt1r ve ger-
c;:ekle§ecektir. Evet, dunya son bulduktan sonra ahiret alemi olarak 
diriltilecektir. Bu dunyay1 yaratan Zat onu harap etmesinin ardmdan 
daha guzel bir surette yeniden in§a edecek, ahiretten bir menzil ha-
line getirecektir. Ba§ta akh ikna eden binlerce delili ic;:eren ayetleriy-
le Kur'an-1 Kerim ve bu meselede ittifak eden semavi kitaplar buna 

40 "Bugtin siz, §6yle bir tarafa <;ekilin ey mticrimler." (Yasin sO.resi, 36/59) 
41 "Selam olsun, ne mutlu size! Haydi, ebediyen kalmak tizere giriniz oraya!" (Ztimer 

sD.resi, 39/73) 
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§ahittir. Zat-1 Zillcelal'in celal ve cemal sifatlan ve gilzel isimleri de 
olilmden sonra dirili§in gen;ekle§ecegini kesin bir §ekilde gosterir. 0 
Zat, peygamberlere gonderdigi btitiin semavi fermanlan ile k1yame-
ti ve oltimden sonra dirili§i vaat etmi§tir. Madem vaat etmi§, elbette 
yapacakbr. Bu meselede Onuncu Soz'tin "Sekizinci Hakikat"ine ba-
kabilirsin. Hem ba§ta Muhammed-i Arabi'nin (aleyhissalatii vesse/am) 

binlerce mucizesinin kuvvetiyle, sonra btitiin peygamberlerin, velile-
rin, s1dd1klann birle§ip haber verdikleri gibi, §U kainat btitiin yarabh§ 
kanunlanyla ha§rin gen_;ekle§ecegini ilan ediyor. 

Krsacasr: Onuncu Soz btitiin hakikatleriyle, Yirmi Sekizinci Soz'tin 
ikinci Makam1 olan "Llsiyyemalar" btitiin delilleriyle; batan gtine§in 
sabahleyin yeniden dogacagma inand1g1m12 gibi bir kesinlikle goster-
mi§tir ki: Dtinya hayatmm bahp gitmesinden sonra bir hakikat gilne§i, 
ahiret hayab suretinde dogacakbr. 

i§te ba§tan buraya kadar, Cenab-1 Hakk'm Hakim isminden yar-
d1m dileyip Kur'an'm feyzinden istifade ederek kalbi kabule, nefsi 
teslime, akl1 iknaya hazirlamak i15in "Dort Esas"1 anlatt1k. Fakat biz 
kimiz ki bu meseleye <lair soz soyleyecegiz? Asd §U dtinyanm sahibi, §U 
kainatm Hahk'i, §U varhklann Malik'i ne soyltiyor; O'nu dinlemeliyiz. 
Mtilk sahibi soz soylerken ba§kasmm ne haddi var ki, fuzuli bir §ekilde 
SOZe karI§Sln ... 

i§te o Sani-i Hakim, dtinya mescidinde, yerytizti mektebinde, asir-
lar ardmda oturan insanhgm btitiin saflanna hitaben verdigi ezeli hut-
bede, kainab titreten: 

© © _;,j\11 © 
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ve btitiin mahlukab ne§elendiren, §evke getiren 

42 "Yer o muthi§ depremiyle sarsild1g1 zaman ve bagnndaki ag1rhklan c;:1kard1g1 za-
man, insan §a§km §a§km: 'Ne oluyor buna!' dedigi zaman, i§te o gun yer, ustiinde 
olan biten her §eyi anlatir: <;unku Rabbin ona bunlan vahyeder. i§te o giin boluk-
ler halinde insanlar, kabirlerinden c;:1kip Yiice Divana dururlar, ta ki yaptiklarmm 
kar§1hg1m goriip alsmlar. Zerre ag1rhgmca hay1r yapan onu bulur, zerre ag1rhgmca 
§er i§leyen de onu bulur." (Zilzal suresi, 99/1-8) 
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gibi binlerce ferman buyuruyor. Bunlan miilkiin gen;ek mfiliki, diin-
yanm ve ahiretin sahibi Yiice Allah'tan dinlemeli, "inand1k ve tasdik 
ettik." demeliyiz. 

/ 1 .... ..... 

6 A '1 

43 "iman eden ve iyi i§ler i§leyen miiminlere miijdele ki, altmda nehirler akan cen-
netler onlarmdtr. 0 cennetlerden bir meyve yedikleri zaman, 'Bu, daha once ye-
digimiz meyvedir.' derler. Birbirine benzer bir surette nz1klan getirilip verilir. Ve o 
cennetlerde onlar i<;in temiz kadmlar vard1r. Ve onlar, o cennetlerde de ebediyen 
kalacaklard1r." (Bakara suresi, 2/25) 

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

45 "Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya dii§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba 
c,;ekme!" (Bakara suresi, 2/286) 

46 "Allah1m! Hazreti ibrahim'e ve Hazreti ibrahim'in aline merhamet ettigin gibi, 
Efendimiz Muhammed'e ve onun aline, her zaman ve her yerde merhamet eyle! 
$iiphesiz biitiin ovgiilere lay1k ve §am yiice olan sadece sensin!" (Buharl, enbiyd 
10, tefsfru sure (33) 10, deavdt 32, 33; Muslim, sa/dt 65-69) 


