
Kainatm Trlsimrm Ke§feden Kur'an-1 Hakim'in 
Muhim Bir Srrrmr c;;;ozen 

Ene1 ve Zerre'yi ifade eden bir "eli.f' ve bir "nokta"drr. 
Bu Soz iki "Maksat"tan olu§ur. Birinci Maksat "ene"nin mahiyetinden 
ve neticesinden, ikinci Maksat ise "zerre"nin hareket ve vazifelerinden 
bahseder. 
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$u ayetin buyuk hazinesinden tek bir cevherine i§aret edecegiz. 
$6yle ki: 

Goklerin, yerin ve daglarm yuklenmekten c;;ekindigi ve korktugu 
emanetin manalanndan, yonlerinden biri "ene", yani benliktir. Evet, 
"ene" hem Hazreti Adem zamanmdan §imdiye kadar insanhk aleminin 
etrafma dal budak salan nurani bir tuba agacmm hem de muthi§ bir 
zakkum agacmm c;;ekirdegidir. Bu buyuk hakikati anlatmaya ba§lama-
dan once onu anlamay1 kolayla§hracak bir giri§ yapacag1z: 

Benlik, insanm benligi. 
"Biz emaneti goklere, yere, daglara teklif ettik de onlar bunu yiiklenmekten ka<;m-
d1, zira sorumlulugundan korktular, ama onu insan yiiklendi. insan bu emanetin 
hakkm1 gozetmedigi i<;in cidden <;ok zalim, <;ok cahildir." (Ahzab suresi, 33/72) 
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Benlik, Cenab-1 Hakk'm gizli birer hazine hukmundeki isimleri-
nin anahtan oldugu gibi, kainatm muglak hls1mmm da anahtandlf, 
c:;oztilmesi zor bir muamma ve hayret verici bir slfd1r. i§te garip bir 
muamma, tuhaf bir tils1m olan benlik, mahiyetinin bilinmesiyle ac:;1hr 
ve kainatm tils1mm1 c:;ozer, vticub aleminin3 hazinelerini de ac:;ar. Bu 
meseleye dair :;Jemme isminde Arapc:;a bir risalemde §6yle demi§tik: 
Alemin anahtan insanm elindedir ve nefsine tak1lm1§ttr. Kainatm kap1-
lan gortinti§te ac:;1k olsa da hakikatte kapahd1r. Cenab-1 Hak, emanet 
olarak insana "ene" admda oyle bir anahtar vermi§tir ki, alemin btittin 
kapilanm ac:;ar; oyle tils1mhdlr ki, insan Yaratic1smm gizli hazinelerini 
onunla ke§feder. Fakat benlik gayet kapah bir muamma ve c:;ozulmesi 
zor bir ttls1md!f. Eger onun hakiki mahiyeti ve yaratil1§ s1m bilinirse 
kendisi ac:;ild1g1 gibi kainat da ac:;1hr. $6yle ki: 

Her §eyi benzersiz bir sanat ve hikmetle yaratan Sani-i Hakim, in-
sana emanet olarak, rububiyetinin, s1fatlarmm ve icraatmm hakikat-
lerini gosterip tamtacak, i§aret ve numunelerini ic:;ine alan bir benlik 
vermi§tir ki, bir vahid-i k1yasi, yani olc:;u birimi olsun; rububiyetinin 
vas1flan ve u!O.hiyetinin icraah onunla bilinsin. Fakat o olc:;u birimi-
nin hakiki bir varhga sahip olmas1 gerekmez. Belki geometrideki farazi 
c:;izgiler gibi, var kabul edilebilir. Onun varhgmm ve hakikatinin ilmen 
ispah da §art degildir. 

Som: Cenab-1 Hakk'm s1fat ve isimlerinin bilinmesi nic:;in benlige 
baghdlf? 

Cevap: <:;unkti mutlak ve ku§ahc1 bir §eyin smm ve sonu olma-
d1g1 ic:;in ona bir suret bic;:ilemez, §ekli belirlenemez, mahiyetinin ne 
oldugu anla§1lmaz. Mesela karanhk olmadan daimi bir l§lk bilinmez, 
fark edilmez. 0 !§!gm varhg1 ancak hakiki veya farazi bir karanhk 
c:;izgi c:;ekince anla§1hr. i§te Cenab-1 Hakk'm ilim ve kudret sifatlan, 
Ha.klm ve Ra.him gibi isimleri her §eyi ku§athg1, sonsuz ve ortaks1z 
oldugu ic:;in haklarmda hukum verilemez, mahiyetleri bilinmez ve 
hissedilmez. Oyleyse hakiki sonlan ve sm1rlan olmad1gmdan, onla-
ra farazi birer sm!f c:;izmek gerekir. Bunu da insanm benligi yapar. 
Kendinde bir rubO.biyet, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim oldugunu 

Viicub alemi: Degi§meyen, fani ve mumkinattan (yaratilmt§lardan) olmayan 
alemler. 
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varsayar ve bir smir c:;izer. Boylece Cenab-1 Hakk'm her §eyi ku§atan 
stfatlarma farazi bir smir koymu§ olur. "Buraya kadar benim, sonras1 
O'nundur." diyerek bir aynm yapar. Kendindeki olc:;ucuklerle o sifat-
lann mahiyetini yava§ yava§ anlar. 

Mesela mulk dairesindeki, kendisinde bulundugunu varsayd1-
g1 idaresi, rububiyeti sayesinde Hahk'mm mumkinat4 dairesindeki 
rububiyetini anlar. G6rilnil§te sahip oldugu §eylerle Haltk'mm haki-
ki malikligini bilir. "Ben bu eve sahip oldugum gibi, Haltk1m da §U 
kainatm sahibidir." der ve smirlt ilmiyle onun ilmini tamr, c:;alt§arak 
elde ettigi sanatc:;1g1yla o Sani-i Zulcelal'in e§siz sanattm anlar. Me-
sela, "Ben bu evi nasil yaptp duzenlediysem, §U dunyayt da bir Zat 
yapmt§ ve duzene koymu§tur." der. Bunlar gibi ba§ka ornekleri de 
dll§llnebilirsin. Cenab-1 Hakk'm biltiln s1fat ve icraatlanm bir derece 
bildirecek, g6sterecek binlerce esrarh ha!, sifat ve hissiyat insanm 
benliginde sakhd1r. 

Demek, benlik bir ayna gibidir, bir olc:;u birimidir. Varhgm s1rnm 
ortaya c:;1karan bir alet ve Yarattctsma i§aret eden bir manad1r. Kendi 
varhg1m degil, ba§ka bir Zat' t g6steren, insanm varltgmm kalm ipinden 
§Uurlu bir tel, mahiyetinin elbisesinden ince bir ip ve §ahsiyetinin kita-
bmdan bir "elif"tir ki, o elif'in iki yuzu var. Biri, hayra ve varltga bakar. 
Benlik, bu yuzuyle yalmz feyz alabilir, vereni kabul eder, kendisi bir 
§ey var edemez. Bu yuzde fail degildir, bir §ey yaratma hususunda eli 
k1sad1r. 5 

Benligin diger yuzu ise §erre bakar ve yokluga donuktur. Bu yuzuy-
le o, faildir, yap1p ettikleri kendi eseridir.6 Hem mahiyeti, ba§kasmm 
varhg1m, manasmt gosterir. Rububiyeti hayalldir. Varlt§t o kadar zaytf 
ve incedir ki, bizzat kendisi hic:;bir yuku ta§1yamaz, hic:;bir §eyi yukle-
nemez. Belki e§yamn derecelerini ve miktarlanm bildiren, hava duru-
munu ve s1cakhg1 olc:;en aletler gibi bir vas1tadir, Vacibu'l Vucud'un7 

mutlak, ku§atlct ve sonsuz s1fatlanm bildirir. 

Miimkinat: Allah'm butun yaratt1klanna verilen isim. Yoktan var edilenler. Cenab-1 
Hakk'm Zat'mdan ba§ka her §ey. 
Bkz. Nisa suresi, 4/78. 
Bkz. Nisa suresi, 4/79; Yusuf suresi, 12/53. 
Varhg1 mutlak, kendinde, zorunlu olan, hi<;:bir §eye muhta<;: bulunmayan Cenab-1 
Hak. 
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i§te mahiyetini bu §ekilde bilen, anlayan ve ona gore hareket eden, 
0A jj ayetindeki miijdeye eri§ir. Emanetin geregini hakk1y-

la yerine getirir ve benliginin diirbiiniiyle kainatm ne oldugunu, ne 
vazife gordiigunii anlar. 01§ diinyaya ait bilgiler nefsine geldigi vakit, 
benliginde bir tasdik edici goriir. 0 ilimler, nur ve hikmet olarak kahr; 
karanhga gomiilmez, gayesiz ve beyhude hale gelmez. Ne zaman ki 
benlik, vazifesini bu §ekilde yerine getirir, i§te o zaman birer olc;ii biri-
mi olan sozde rububiyetini ve varsayd1g1 malikiyetini terk eder. 

100 / d1 / !<:'.d1 i / ' 9.:k;.j\ i / ctl<l1 i 
ye;':" y ,. !:-' ,-- .J .J 

der, hakiki kullugunu takm1r. Yaratdi§m en giizel sureti olan "ahsen-i 
takvim" 11 makamma c;1kar. 

Eger benlik, yarahh§ hikmetini unutup fitri vazifesini terk ederek 
kendine mana-y1 ismiyle baksa, yani Sahibini, Yaratic1sm1 degil sade-
ce kendi manasm1 bildirse, kendi kendine malik olduguna inansa, 0 

vakit emanete ihanet eder, 0A -.?i;.. lij ayetinde i§arette bu-
lunulan giinahkarlardan olur. i§te biitiin §irkleri, §erleri ve dalaletleri 
doguran benligin bu hususiyetinden dolay1 gokler, yeryiizii ve daglar 
deh§ete dii§mii§, bir §irk ihtimalinden korkmu§tur. Evet, benlik ince 
bir elif, bir tel, farazi bir hat iken, mahiyeti bilinmezse bir toprak or-
tiisii altmda biiyiir, gittikc;e kalmla§1r. insanm varhgmm her tarafma 
yay1hr. Kaea bir ejderha gibi onu yutar. insan her §eyiyle, biitiin lati-
feleriyle adeta bir benlik olur.13 Sonra insanhgm kibri de kendi tiiriinii 
ve milletini miidafaa etmek ic;in o benlige kuwet verir. Benlik, biitiin 
insanhgm kibrine dayanarak §eytan gibi, Sani-i Ziilcelal'in emirlerine 
kar§1 gelir. 14 Ardmdan kendini bir olc;ii bilerek herkesi, hatta her §eyi 
8 "Nefsini maddl ve manevl kirlerden armdiran, kurtulw1a erer." sO.resi, 91/9) 

"(Varhklar ilzerinde) mutlak mi.ilkiyet ve hakimiyet O'nundur, bi.iti.in hamd de 
O'na mahsustur." (Tegabtin suresi, 64/1; Tirmizi, deavdt 36; Nesai, mendsik 163; 
ibni Mace, ticdrdt 40, mendsik 84) 

10 "Hi.iki.im yetkisi O'nundur. Sonunda varacagm1z yer de O'nun huzurudur." (Kasas 
sO.resi, 28/70). 

11 Ahsen-i takvim: insanm en gi.izel surette yaratilm1§ olmas1. Bkz. Tin sO.resi, 95/4. 
12 "Onu gi.inahlarla orten ise ziyana ugrar." sO.resi, 91/10) 
13 Bkz. "(Firavun) adamlanm toplad1 ve onlara: 'Sizin en yi.ice rabbiniz benim!' de-

di." (Naziat suresi, 79/23-24) 
14 Bkz. A'raf sO.resi, 7/12; Hier sO.resi, 15/32-33; Sad suresi, 38/75-76. 
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kendisiyle k1yaslay1p Cenab-1 Hakk'm mtilktinti onlara ve sebeplere 
bolti§ttirtir. Gayet btiytik bir §irke dti§er, 15r.-!2-c. il ayetinin 
manasm1 gosterir. Evet, nas1l ki devlet hazinesine ait maldan k1rk para 
<;alan bir adam, ancak onu gbren btittin arkada§lannm birer dirhem16 

almasm1 kabul ederse bunu hazmedebilir. Aynen oyle de, "Ben ken-
dime malikim" diyen insan, "Her §ey kendine maliktir." demeye ve 
buna inanmaya mecburdur. 

i§te benlik, §U haince vaziyetteyken mutlak bir cehalet i<;indedir. 
Binlerce ilme sahip olsa bile, bilmedigini de bilmeyen tam bir cahildir. 
<:;unkti duygulan ve fikirleri kainattaki marifet nurlanm gbrtip hissettigi 
vakit, nefsinde onlan tasdik edecek, aydmlatacak ve devam ettirecek bir 
destek bulamad1g1 i<;in o nurlar saner. Gelen her §ey, nefsindeki renk-
lere boyamr. Hikmetin ta kendisi olsa nefsinde tamamen abes, gayesiz 
bir suret ahr. <:;unkti §U haldeki benligin rengi §irk ve Allah'1 inkard1r. 
Btittin kainat parlak delillerle dolsa da benlikteki karanhk bir nokta, on-
lan sondtirtir, gaze gostermez. 17 On Birinci Soz'de insanm mahiyetinin 
ve mahiyetindeki benliginin - Yaratic1sm1 gbsteren ybntiyle- ne kadar 
hassas bir mizan, dogru bir ol<;ek, kU§atlcJ bir fihrist, mukemme[ bir 
harita, her §eyi gbsteren bir ayna, kainatm gtizel bir takvimi ve kti<;tik 
bir brnegi, defteri oldugu kesin bir §ekilde, etrafl1ca izah edilmi§tir. Ona 
bakabilirsin. 0 Soz' deki izahlarla yetinerek k1sa kesiyor ve bu giri§e son 
veriyoruz. Eger bu k1sm1 anlad1ysan gel, hakikate ge<;iyoruz. 

i§te bak, Hazreti Adem zamanmdan §imdiye kadar iki btiytik cere-
yan, iki fikir silsilesi her tarafta, insanhgm her tabakasmda dal budak 
salm1§ iki btiytik aga<; htikmundedir: Bunlardan biri, peygamberlerin 
kilavuzlugundaki dinler; digeri ise felsefe silsilesidir. Boyle gelmi§, boy-
le gidiyor. Bu iki silsile ne zaman uyum i<;inde, birlikte ytirtimli§se yani 
felsefeciler ne zaman din dairesine girerek dinin emirlerine uyup ona 
hizmet etmi§lerse, insanhk parlak bir saadet devri ge<;irmi§tir. Ne za-
man bu iki silsile ayn gitmi§se btittin hayir ve nur, peygamberler silsile-
sinin ve din in tarafma toplanmt§; §er ve dalalet ise f elsefenin tarafmda 
birikmi§tir. bu iki silsilenin kaynaklanm ve esaslanm bulmahy1z. 

15 "Dogrusu §irk, pek bi.iyi.ik bir zuli.imdi.ir." (Lokman suresi, 31/13). 
16 Dirhem: Yakla§Ik i.i<:; grama denk gelen agirhk olc:;i.isi.i. 
17 Bkz. Araf suresi, 7,146; Yunus suresi, 10/101; Yusuf suresi, 12/105; Nahl sliresi, 

16/83; Nern! suresi, 27/4. 
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Dini tammayan felsefe, bir zakkum agac1 suretini ahp etrafma §irk ve 
dalfilet karanhg1m dag1hr. Hatta o aga<_;, fikir ve manhk dalmda, alemin 
ezeli ve ebedi oldugunu one siiriip ahireti inkar edenleri, maddecileri, 
tabiat<_;dan meyve vermi§, bu fikirleri be§erin aklma sokmu§tur. Ofke 
hissinin bulundugu dal1yla Nemrutlan, Firavunlan, ;;eddadlan18 

insanhgm ba§ma musallat etrni§tir. ;>ehvani ve hayvani arzularm da-
lmda bah! ilahlan, putlan ve uh1hiyet <lava edenleri yeti§tirmi§tir. Kul-
lugun bir tuba agac1 hiikmiinde olan peygamberlik silsilesinin yeryiizii 
bah<_;esindeki miibarek dallan ise ak1l ve kalb biitiinliiguniin netice-
sinde peygamberleri, velileri ve s1dd1klan meyve verdigi gibi, adalet 
duygusuyla adil hakimleri, melek gibi melikleri yeti§tirmi§tir. Cazibe-
siyle, i<_; giizelligi, ismetli19 suret giizelligi, comertligi ve keremiyle me§-
hur zatlarm ortaya 9kmasm1 saglamt§ ve insanm nasd §U kainatm en 
miikemmel meyvesi oldugunu gostermi§tir. 0 zakkum ve tuba aga<_;-
larmm kokleri benligin iki yiiziindedir. i§te o iki agaca kok ve esash bir 
<_;ekirdek olan benligin iki yiiziinii tarif edecegiz. ;>oyle ki: 

Benligin bir yiiziinii peygamberler silsilesi, diger yiizilnil ise felsefe 
tutmu§tur. 

• Peygamberlerin yolu olan yi.izi.i kamil bir kullugun kaynag1dir. 
Yani benlik, kendini kul bilir, ba§kasma hizmet ettigini anlar. Mahi-
yeti Yarahc1sma, Sahibine i§aret eder. Yani ba§kasmm manasm1 ta§tr 
ve bunu bilir. Varhg1 ba§ka bir varhga tabidir. Yani ba§ka bir Zat'm 
varhg1yla ayakta durduguna ve O'nun yaratrnas1yla sabit olduguna 
inamr. Sahipligi farazidir. Yani elindekilere Malik'inin izniyle, goril-
nil§te, ge<_;ici bir zaman i<_;in sahip oldugunu bilir. Hakikati bir golgedir. 
Yani hak ve vacip20 bir hakikatin cilvesini ta§1yan, varhg1 da yoklu-
gu da miimkiin, miskin bir golgedir. Vazifesi ise Hahk'mm sifat ve 
icraatlarma ol<_;ii birimi ve mizan olarak §Uurluca hizmet etmektir. i§te 

isHNJiYEEvet, Nemrutlan, firavunlan yeti§tiren ve kucak ac;1p onlan emziren, eski M1s1T 
ve Babil'in ya sihir derecesine c;1km1§ ya da hususi oldugu ic;in etrafmda sihir kabul 
edilen eski felsefeleri oldugu gibi; bah! ilahlan eski Yunan kafasma yerle§tiren ve 
putlan netice veren tabiatc;1 felsefe batakhg1d1T. Evet, tabiat perdesi arkasmdan 
Allah'm nurunu goremeyen insan, her §eye bir uluhiyet verip onlan kendine mu-
sallat eder. 

19 ismet: Gtinahs1zhk, masumiyet, §aibelerden annm1§ olmak. Peygamber vas1flann-
dand1r. 

20 Varhg1 kendinden, zorunlu olma. 
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peygamberler ve onlann kilavuzlugundaki asfiya21 ve evliya, benlige 
bu yuzuyle bakm1§, onu boyle gormli§ ve hakikati anlam1§lar. Her §e-
yi mulkun gen;;ek sahibi Cenab-1 Hakk'a teslim etmi§22 ve §U htikme 
varmi§lar: 0 Malik-i Zulcelal'in ne mtilktinde ne rububiyetinde ne de 
uluhiyetinde ortag1 ve e§i vardir.23 0, yard1mc1ya ve vezire muhtac;; 
degildir, 24 her §eyin anahtan elindedir.25 O'nun her §eye gticti yeter.26 

Sebepler O'nun icraatma sadece bir perdedir. Tabiat, O'nun yaratma 
kanunlannm bir mecmuas1 ve kudretinin bir tezgah1d1r. 

i§te benligin §U parlak, nurani ve gtizel yuzu, canh ve manidar bir 
c;;ekirdek htikmtindedir ki, Hahk-1 Ztilcelal kullugun tuba agacm1 on-
dan yaratmI§hr. Onun mtibarek dallan, insanhk aleminin her taraf1-
m nurani meyvelerle stislemi§tir. Gec;;mi§ zamanm btitun karanhgm1 
dag1tm1§, o uzun mazinin, felsefenin gordtigti gibi btiytik bir mezar 
ve hic;;lik yurdu olmad1gm1, aksine, istikbale ve ebedi saadete gec;;mek 
ic;;in, goc;;up gitmi§ ruhlara bir nur kaynag1, muhtelif basamakh parlak 
bir merdiven oldugunu gostermi§tir. Agir ytiklerini birakan, serbest 
kalan ve dtinyadan goc;;tip giden ruhlar ic;;in mazinin nurani bir bahc;;e 
olduguna i§aret eder. 

• Benligin ikinci yiiziinii ise felsefe tutmu§tur. Felsefe, benlige 
mana-y1 ismiyle, yani sadece kendisini bildiren yonuyle bakar. Onun 
yalmz kendi kendini i§aret ettigini soyler. Manas1 kendindedir, kendi 
hesabma c;;ah§ir, kendi kendine htikmeder, der. Benligin varhgm1 asli 
ve zatma ait gorur. Yani bizzat kendinden bir varhg1 oldugunu kabul 
eder. Bir hayat hakk1 bulundugu, tasarrufu dairesindekilerin hakiki sa-
hibi oldugu gibi temelsiz ve yalan iddialar one surer. Varhgm1 sabit bir 
hakikat zanneder. Vazifesini, kendine hayranhgmdan dogan, zatma 
ait bir mtikemmelle§me c;;abas1 sayar. i§te felsefeciler yollanm bunun 
gibi c;;ok c;;urtik esaslar tizerine kurmu§lard1r. 0 esaslann ne kadar te-
melsiz ve c;;urtik oldugunu ba§ka risalelerimde, bilhassa Sozler' de, bil-
hassa On ikinci ve Yirmi Be§inci Soz'lerde ac;;1kc;;a ispat etmi§tik. 

21 Asfiya: Safiyet, takva ve kemal sahibi, peygamber varisi zatlar. 
22 Bkz. Al-i imran suresi, 3/26. 
23 Bkz. isra suresi, 17/111; $lira suresi, 42/11; ihlas suresi, 112/ 4. 
24 Bkz. ihlas suresi, 112/ 2. 
25 Bkz. En' am suresi, 6/59; Ziimer suresi, 39/63; $0.ra suresi, 42/12. 
26 Bkz. Bakara sD.resi, 2/259; Maide suresi, 5/120; Tegabiin suresi, 64/1. 



OruzuNcu Soz 657 

Hatta felsefe silsilesinin en milkemmel fertleri ve dahileri olan Pla-
ten, Aristoteles, ibni Sina ve Farabi gibi filozoflar, "insanm astl gayesi, 
'te§ebbuh-11 bil-vacib'dir, yani Vacibil'l-Vucud'a benzemektir." deyip 
firavunca bir hilkme varmi§lar. Benligi kamc;tlay1p §irk derelerinde 
serbestc;e ko§turarak sebeplere, putlara, tabiata ve y1ld12lara tapma-
ya kadar varan hlrlil §irk yollanna meydan vermi§ler. insanm 6zilnde 
bulunan acz ve zaaf, 27 fakr ve ihtiyac;, 28 noksanhk ve kusur kaptlanm 
kapay1p kullugun yoluna set c;ekmi§ler. Tabiata saplanm1§, §irkten ta-
mamen c;1kamam1§, §ilkrtin geni§ kap1sm1 bulamami§lar. 

Peygamberler ve onlarm takipc;ileri ise insamn gayesi, vazifesi 
ilahi ahlak ve yilksek seciyelerle ahlaklanmak,29 aczini bilip Cenab-1 
Hakk'm kudretine sigmmak,30 zay1fl@m g6rilp O'nun kuwetine da-
yanmak, faknm g6riip rahmetine giivenmek,31 ihtiyacm1 g6riip O'nun 
c6mertliginden yard1m dilemek,32 kusurunu g6rilp af kap1sm1 c;alarak 
istigfar etmek33 ve noksanhg1m g6rilp O'nun kemal vas1flanm tesbih 
etmektir, diyerek kulluga yakl§Ir bir hilkme varmi§lar. 

i§te dini tammayan felsefe boyle yolunu §a§ird1g1 ic;in benlik kendi 
dizginini eline alm1§, dalaletin her hlrlilsilne ko§mU§tur. Benligin bu 
yilzilnde bir zakkum agac1 bilyilyilp insanhk aleminin yansmdan faz-
lasm1 kaplami§br. 

0 agacm, §ehvanl ve hayvanl arzular bulunan dalmda insana sun-
dugu meyveler; putlar ve bah! ilahlardir. <;unkil felsefenin temelinde 
kuwete ilshlnlilk tammr; hatta "Hukilm, ilstiln olamndir."34 §eklinde 
bir dilsturu bulunur. Felsefe, "Ustiln olanda kuwet, kuwette de hak 
vard1r." der. 35 Zulmil manen alk1§lar, zalimleri cesaretlendirir ve 

27 Bkz. Nisa suresi, 4/28. 
28 Bkz. Fahr suresi, 35/15. 
29 Giizel ahlak ile alakah olarak bkz. Ahzab suresi, 33/21; Kalem suresi, 68/4; el-

Hakim et-Tirmizi, Nevddiru'l-UsCtl 2/312; ibni Abdilberr, et-Temhid 16/254; el-
Beyhaki, es-Siinenii'/-Kiibra 10/191. 

30 Bkz. Tevbe suresi, 9/118. 
31 Bkz. Enbiya suresi, 21/83. 
32 Bkz. Enbiya suresi, 21/87. 
33 Bkz. Mu'minun suresi, 23/118. 
34 "Hiikiim, i;;ogunluga gore verilir." (es-Serahsi, e/-MebsCtt 5/140; el-Cessas, 

Ahkdmii'/-Kur'an 5/208; el-Kasani, Beddiu's-Sandi' 1/303). 
35 Din ise "Kuwet haktadir, hak kuwette degildir." der, zulmii keser atar ve 

adaleti saglar. 
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zorba kimseleri uluhiyet iddiasma yoneltir. Hem Cenab-1 Hakk'm ya-
ratt1g1 sanath bir varhktaki, bir nak1§taki guzelligi o §eyin kendisine ma! 
eder; her §eyi benzersiz bir sanatla yaratan ve nak1§ nak1§ i§leyen Sani 
ve Nakka§ Zat'm maddllikten yuce ve mukaddes guzelliginin bir yan-
s1mas1 olarak g6rmez. "Ne guzel yerine, "Ne guzeldir" der. 
0 §eyi tap1lmaya lay1k bir put mertebesine koyar. Hem herkese sati-
lan, sahte yald1zh, kendini begendirmeye c;:ah§an, gosteri§<;i, riya dolu 
bir guzelligi takdir ettigi ic;:in riyakarlan alk1§lam1§, putlan kendi sozde 
kullarma abide36 HAsiYE yapml§tlf. 0 zakkum agaCl, ofke hiSSi bU!Unan 
dahnda, bic;:are insanhgm ba§mda kuc;:uk-buyuk Nemrutlan, Firavun-
lan, $eddadlan yeti§tirmi§tir. Fikir ve mantik dalmda ise ahireti inkar 
edenleri, maddecileri, tabiatc;:ilan meyve vermi§ ve insanhgm beynini 
bin parc;:aya bolmii§tiir. 

$imdi §U hakikati aydmlatmak ic;:in felsefe yolunun c;:uruk esaslan 
ile peygamberlerin yolunun dosdogru, sars1lmaz esaslarmdan dogan 
neticelerin binlerce k1yaslamasmdan, ornek olarak uc;:-dort tanesini 
gosterecegiz. 

• Mese/a: Peygamberlerin rehberliginde dinin, insanm §ahsi haya-
tmdaki neticelerinden olan "ilahi ahlak ile ahlaklamp 
Cenab-1 Hakk'a, kuc;:uklugunu;un iuuru ic;:inde yonelerek aczinizi, 
faknmz1 ve kusurunuzu biliniz, O'nun dergahma kul olunuz." dustu-
ru nerede ... Felsefenin, "insanm as1l gayesinin Vacibu'l-Vucud Zat'a 
benzemek" oldugunu iddia eden, kendini begenmi§c;:esine "Vacibu'l-
Vucud'a benzemeye c;:ah§mlz." diyen kaidesi nerede? Evet, insanm 
smirs1z acz, zaaf, fakr ve ihtiyac;:la yogrulmu§ mahiyeti nerede; son-
suz kudret, kuvvet ve zenginlik sahibi, hic;:bir §eye muhtac;: olmayan 
Vacibu'l-Vucud nerede? .. 

• ikinci Misal: Peygamberlerin bildirdigi emirlerin toplum hayatm-
daki neticelerinden veyahut gune§ ve aydan tut, bitkileri hayvanlarm 
imdadma, hayvanlan insanm imdadma, hatta g1dalardaki zerreleri be-
den hucrelerinin imdadma ve yard1mma ko§turan yard1mla§ma dus-
turu; comertlik, ihsan ve ikram kanunu nerede ... Felsefenin toplum 

36 Yani o putlar kendilerine tapanlann heveslerine ho§ gorilnmek ve alakalanm 
kazanmak ic;in riyakarca bir gosteri§le, ibadet eder gibi bir tavir sergiliyorlar. 

37 Bkz. el-Kelabazl, et-Taarruf 1/5; el-Gazall, el-Maksadu'l-Esna s. 150; el-Gazall, 
ihyau Ulumi'd-Dfn 4/306; el-Curcanl, et-Ta'rifat 1/564. 
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hayatmdaki di.isturlannm neticesi olan ve yalmz bir k1s1m zalim, ca-
navar insanlarm ve vah§i hayvanlarm fitratlanm koti.iye kullanmalan 
yuzunden meydana gelen mucadele kanunu nerede? Evet, felsefeciler 
mi.icadele kanununu o kadar esash ve geni§ kabul etmi§ler ki, "Hayat 
bir mi.icadeledir." diye ahmakc;:a bir hi.ikme varm1§lar. 

• Misal: Peygamberlerin yolunun Allah'm birligi hakkm-
daki yi.ice neticelerinden ve k1ymetli di.isturlarmdan ':f 

J '91 yani, "Bir olan §ey ancak bir'den meydana gelebilir. 
Madem 'her §eyde birlik var, demek ki e§ya bir tek Zat'm eseridir." 
manasma gelen tevhid dusturu nerede ... Eski felsefenin inanca dair 
olan, B. ':f "Bir' den ancak bir meydana gelir." 
yani, "Bir zattan, bizzat bir tek §ey ortaya c;:1kabilir. Ba§ka §eyler ise 
vas1talar yoluyla ondan vi.icuda gelir." diyen, smirs1z zenginlik ve 
mutlak kudret sahibi Cenab-1 Hakk'1 aciz vas1talara muhtac;: g6s-
tererek bi.iti.in sebeplere ve vas1talara O'nun rububiyetinde bir ti.ir 
ortakhk veren, Hahk-1 Zulcelal' e "akl-1 evvel" 40 diye bir sifatt isnat 
edip adeta O'nun mulki.ini.i sebeplere ve vas1talara boli.i§ti.irerek bi.i-
yi.ik bir §irke yo! ac;:an, inkara ve dalalete bula§ml§ kanunu nerede? 
Felsefecilerin yi.iksek tabakas1 olan i§rakiler41 boyle yaparsa, mad-
deciler ve tabiatc;:1Iar gibi daha a§ag1 tabakalann ne yapacaklanm 
k1yaslayabilirsin ... 

• Dordilncil Misal: Peygamber yolunun hikmetli dusturlarmdan 42 

8 0µ sirr1yla: "Her §eyin, her canlmm kendine ait 
neticesi ve hikmeti bir ise Yarabc1sma ait neticeleri ve hikmetleri bin-
lercedir. Her bir §eyin, mesela bir meyvenin, agacm butt.in meyveleri 
kadar hikmet ve neticeleri bulunur." bi.iyi.ik hakikatini bildiren hikmet 
dusturu nerede ... Felsefenin, "Her bir canlmm manas1, neticesi sade-
ce kendine bakar veyahut insanm menfaatleriyle ilgilidir." diyen, dag 
gibi koca bir agaca hardal tanesi kadar bir meyve, bir netice takilmas1 
38 Bkz. e§-;lehristani, el-Mile/ ve'n-Nihal 2/124; el-lei, Kitabu'l-Mevak1f 2/589. 
39 Bkz. e§-$ehristani, el-Mile/ ve'n-Nihal 2/187; el-lei, Kitabu'l-Mevak1f 2/689-690. 
40 Bkz. ibni Teymiyye, $erhu'l-Akideti'l-Esfahdniyye 2/80; e§-;lehristani, el-Mile/ 

ve'n-Nihal 2175, 88-89. 
41 Hakikate ke§f, ilham ve sezgi yoluyla ula§tlabilecegini savunan felsefeciler. 
42 "Hic;bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." 

(isra suresi, 17/44) 
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misali gayet manas1z, gayesizlik ic;inde, hikmetsiz, aldahc1 diisturlan 
nerede? hakikat, Onuncu Soz'iin "Onuncu Hakikat"inde bir dere-
ce gosterildiginden k1sa kesiyoruz. i§te bu dort misale, binlerce ba§ka 
misali de k1yaslayabilirsin. Lemaat adh bir risalede bunlann bir k1sm1-
na i§aret etmi§tik. 43 

i§te felsefenin §U c;uruk esaslan ve vahim neticeleri yilzunden Mus-
luman filozoflardan ibni Sina ve Farab1 gibi dahiler, goriinii§teki §a§a-
asma aldanarak o yola girdiklerinden basit bir milmin derecesini an-
cak kazanabilmi§lerdir. Hatta imam Gazal1 gibi bir "Hucceru'l islam"44 

onlara bu dereceyi bile vermemi§tir.45 

Hem kelam ilminin derin alimlerinden olan Mutezile imamlan 
da gosteri§ine aldamp o yola ciddi temas ederek akh hakim kabul 
ettiklerinden ancak giinahkar ve bid'atc;1 birer miimin derecesine 
c;1kabilmi§lerdir. Musluman ediplerin me§hurlanndan, karamsarh-
g1yla bilinen Ebu'l Ala el-Maarrl ve yetimane aglay1§1yla §6hret bu-
lan Omer Hayyam gibiler ise o yolun nefs-i emmareyi46 ok§ayan 
zevkine kap1lmalan sebebiyle hakikat ve kemal ehlince hor gorulup 
kufiirle itham edilmi§, "Edepsizlik yap1yorsunuz, <linden c;1k1yorsu-
nuz, dinsizler yeti§tiriyorsunuz." diye §iddetli ikaz ve men tokatlan 
yemi§lerdir. 47 

Felsefecilerin yolunun c;ilrilk esaslarmdan biri de §udur: Ben-
lik, zatmda hava gibi zay1f bir mahiyete sahip oldugu halde, ken-
dine felsefenin ugursuz nazanyla, mana-y1 ism! yonilyle baktig1 
ic;in adeta buhar gibiyken yogunla§lp SlVI hale gelir, sonra da ulfet 
yiiziinden ve maddiyatla me§gul olmas1 sebebiyle sanki katila§Ir. 
Ardmdan gaflet ve inkar ile iyice donar. Sonra isyan ile bulamp 
§effaf11gm1 kaybeder. Daha sonra o benlik gittikc;e kalmla§IP sahibi-
ni yutar. Bullin insanhgm fikirleriyle §i§er. Ve nihayet ba§ka insan-
lan, hatta sebepleri kendisiyle k1yaslay1p onlara -kabul etmedikleri 
43 Lemadt risalesi, Hazreti Ostad1m12'm uygun gormesiyle Sozler'in sonuna konul-

mu§tur. (Hizmetindeki Talebeleri) 
44 islam'm delili; Hazreti imam Gazali (r.a.). 
45 Bkz. el-Gazfili, Munk1zii mine'd-Da/dl s. 39-40, 46. 
46 Nefs-i emmare: insam daima kotiiltige sevk eden nefis. 
47 Bkz. ibnu'l-Cevzi, Telbfsii iblfs 134-136; Stileyman ibni Abdillah, $erhu Kitabi't-

Tevhfd s. 616. 
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ve uzakla§hklan halde- birer firavunluk verir. i§te o vakit, Hahk-1 
Zulcelal'in emirlerine kar§I isyan vaziyeti ahr. fth.Ji 0A 

der. Meydan okur gibi Kadir-i acizlikle itham eder. 
Hatta Yuce Hahk'm vas1flarma kan§lr. l§ine gelmeyenleri ve nefs-i 
emmarenin firavunlugunun ho§una gitmeyenleri ret, inkar veyahut 
tahrif eder. 

Mesela: Felsefecilerin bir k1sm1 Cenab-1 Hakk'a "mucib-i bizzat" 
demi§, yani O'nun, her §eyi varhg1 geregi yapmaya mecbur oldugu-
nu soylemi§ ve iradesini inkar etmi§ler. Allah'm iradesini ispatlayan 
butun kainah, say1s1z delili yalanlami§lar. Fesubhanallah! $u kainatta 
zerreden gune§e kadar butun varhklar belli programlan, intizamlan, 
hikmetleri ve oh:;uleriyle Sani' in iradesini gosterdigi halde, §U k6r olas1 
felsefenin gozu gormuyor. 

Hem bir k1s1m felsefeciler, "Cenab-1 Hakk'm ilmi umumidir, tek 
tek varhklarla alakas1 yoktur."49 diyerek O'nun smirs1z ilminin her §eyi 
bizzat ku§att1gm150 inkar edip butun varhklann dosdogru §ahitliklerini 
reddetmi§lerdir. 

Felsefe, sebeplere tesir atfedip tabiata yarahc1hk verir. Yirmi ikinci 
Soz' de kesin bir §ekilde ispat edildigi gibi, her varhktaki, Hahk-1 Kulli 
$ey' e51 has, parlak muhurleri gormeyip aciz, cans1z, §uursuz, k6r ve 
iki eli tesadlif ve kuvvet gibi iki korun elinde olan tabiata yarahc1hk 
yaki§hnr. Binlerce yuce hikmeti bildiren ve her biri Samed Yarahcmm 
birer yaz1s1, mektubu hukmunde olan varhklann bir k1smm1 tabiata 
ma! eder. 

Hem Onuncu Soz'de ispatland1g1 gibi, felsefe, Cenab-1 Hakk'm bu-
tun isimleriyle; kainatm, butun hakikatleriyle; peygamberlerin butun 
tahkikleri ve semavl kitaplann bullin ayetleriyle gosterdigi ahiret kap1-
sm1 bulamay1p olumden sonra dirili§i inkar ederek ruhun ezeli oldu-
gunu, yarahlmad1gm1 one surer. i§te bu hurafelere felsefecilerin ba§ka 
iddialanm da k1yaslayabilirsin. 

48 "C::i.iri.imi.i§ vaziyetteki o kemikleri kim diriltecek!" (Yasin sO.resi, 36/78) 
49 Bkz. el-Gazali, Munk1zu mine'd-Dalal s. 46. 
50 Bu konu ile ilgili baz1 ayet-i kerimeler ic;in bkz. Nisa sO.resi, 4/126; Talak suresi, 

65/12; Fussilet sO.resi, 41/54. 
51 Bkz. En' am suresi, 6/102. 
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Evet, §eytanlar adeta benligin gagas1 ve pern;:eleriyle dinsiz felsefe-
cilerin ak1llanm kaldmp dalalet derelerine atm1§, dag1tm1§tir. 52 Kuc:;uk 
alemde benlik, buyuk alemde tabiat gibi putlardand1r. 

1 J I ,,-

I 'WI ,\1 0 /'!IL .i..L.:.81 ..ili .01L '. / ..::.; L1JL '. /: , '5-'Y , , ,r 
53 c;. • , r-:- 3 

Bu hakikati aydmlatacak, hayali bir yolculuk suretindeki, Lemaat'ta 
yan manzum olarak yazd1g1m misali bir vakadan bahsetmenin yeri 
geldi. $oyle ki: 

Bu risalenin telifinden sekiz sene once istanbul' da, Ramazan-1 
$erif'te, felsefeyle me§gul olan Eski Said'in Yeni Said'e donli§ecegi 
bir s1rada, Fatiha-i $erife'nin sonundaki 

...,_ / / / .J " / '! / :;; / 

'lj -r 
ayetinin i§aret ettigi lie:; yolu dli§linurken hayalen, misal aleminde, ru-
yaya benzer §oyle bir hadise gordum: 

Kendimi buyuk bir c:;olde g6ruyorum. Butun yeryuzunu karan-
hk, s1k1c1 ve bogucu bir bulut tabakas1 kaplam1§. Ne ruzgar, ne I§Ik, 
ne su .. hic:;biri bulunmuyor. Her tarafm canavarlarla, zararh ve vah§i 
mahluklarla dolu oldugunu zannettim. Kalbimden, "$u c:;olun oteki ta-
rafmda l§lk, rlizgar ve su var, oraya gec:;mem laz1m." dedim. Baktim ki, 
iradem di§mda oraya sevk ediliyorum. Sonra yeraltmda tunele benzer 
bir magaraya sokuldum. Gitgide zeminin altmda seyahat ettim. Bak1-
yorum ki, benden once yeraltmdaki o yoldan pek c:;ok kimse gec:;mi§. 
Her tarafta bogulup kalmt§lar. Onlann ayak izlerini goruyordum. Kimi 
zaman bazilanmn sesini i§itiyordum. Sonra sesleri kesiliyordu. 

Ey hayalen yolculuguma e§lik eden arkada§! 0 zemin, tabiattir ve 
tabiatc:;1 f elsefedir. 0 tun el ise felsefecilerin fikirleriyle hakikate ula§mak 
ic:;in ac:;tiklan yoldur. Gordugum ayak izleri, Platon ve Aristoteles55 

52 Bkz. Hae sO.resi, 22/31. 
53 "Art1k kim tagutu (sahte ilahlan ve insam Allah' a isyana zorlayan bah! gli<;leri) ret 

ve inkar edip Allah'a iman ederse, i§te o kopmas1 mumkun olmayan en saglam 
kulpa yapI§ffiI§hr. Allah her §eyi i§itir, bilir." (Bakara sO.resi, 2/256) 

54 "Nimet ve lutfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba ugrayanlann ve sapkm-
larmkine degil." (Fatiha suresi, 117) 

55 Eger, "Sen necisin ki, bu me§hur dahilere meydan okuyorsun? Bir sinek gibiyken 
kartallarm u<;masma kan§Iyorsun?" dersen, ben de derim ki: "Kur' an gibi ezeli bir us-
tad1m varken, dalalete gomUlmli§ felsefenin ve evhamla sersemlemi§ aklm talebeleri 
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gibi me§hur filozoflara aittir. i§ittigim sesler, ibni Sina ve Farabl gibi 
dahilerindir. Evet, ibni Sina' nm baz1 sozlerini, hi.iki.imlerini baz1 yerler-
de gori.iyordum. Fakat soma izleri tamamen kayboluyordu. Daha ileri 
gidememi§, demek ki bogulmu§lard1. Her neyse, seni meraktan kur-
tarmak ic:;in hayalin altmdaki hakikatin bir k6§esini gosterdim. $imdi 
yolculuguma doni.iyorum: 

Biraz daha gittikten soma bakhm ki, elime iki §ey verildi. Biri bir 
lambayd1, o yeralt1 magarasmm karanhgm1 dag1hyordu. Digeri ise 
bi.iyi.ik kayalan, dag gibi ta§lan parc:;alay1p bana yo! ac:;an bir aletti. 
Kulag1ma, "Bu lamba ve alet, sana Kur'an'm hazinesinden verilmi§-
tir." dendi. Her neyse, c:;ok zaman oylece gittim. Sonunda bakhm ki, 
oteki tarafa c:;1km1§1m. Gayet gi.izel bir bahar mevsiminde bulutsuz, 
gi.ine§li bir gokyi.izi.i, ruhu ok§ayan bir ri.izgar, hayat kaynag1 lezzet-
li bir SU ... $enlik i<:;inde bir alem gordi.im. "Elhamdi.ilillah" dedim. 
Soma anlad1m ki, ben kendi kendime malik degilim. Biri beni imti-
han ediyor. 

Ardmdan kendimi yine onceki vaziyette, o bi.iyi.ik c:;olde, bogucu 
bulutlarm altmda gordi.im. Bir §ey beni ba§ka bir yola sevk ediyordu. 
Bu defa yerin altmda degildim, yeryi.izi.ini.i kat edip oteki tarafa gec:;-
mek ic:;in gidiyordum. 0 yolculugumda oyle acayip ve hayret verici 
§eyler g6ri.iyordum ki, tarif edilemez. Deniz bana hiddetleniyor, f1rtma 
beni tehdit ediyor, her §ey zorluk c:;1kanyordu. 

Fakat yine Kur'an'dan bana verilen bir vas1ta ile hepsini sag salim 
gec:;iyordum. Yol boyunca her tarafta ba§ka yolcularm cenazelerini 
gori.iyordum. 0 yolculugu bitirenler, ancak binde birdi. Her neyse ... 
0 bulutlardan kurtulup zeminin oteki yi.izi.ine gec:;ince gi.izel gi.ine§le 
kar§tla§hm. Ruhu ok§ayan havay1 teneffi.is ederek "Elhamdi.ilillah" de-
dim. 0 cennet gibi alemi seyretmeye ba§lad1m. 

Soma anlad1m ki, bir zat var ve beni orada b1rakm1yor. Ba§ka bir 
yolu gosterecekmi§ gibi beni yine bir anda o deh§et verici c:;ole getirdi. 
Bakhm ki, yukandan tipk1 asansorler misali inmi§ <:;e§itli tarzlarda uc:;ak, 

olan o kartallara, hakikat ve marifet yolunda sinek kanad1 kadar bile k1ymet vermeye 
mecbur degilim. Ben onlardan ne kadar a§ag1 isem onlann ustad1 da benim usta-
d1mdan bin defa daha a§ag1d1r. Ostad1mm yard1m1yla, onlan bogan madde benim 
ayag1m1 bile 1slatamad1. Evet, buyuk bir padi§ahm kanunlanrn ve emirlerini ta§1yan 
kuc,;uk bir asker, kuc,;uk bir §ahm buyuk bir mare§alinden daha buyuk i§ler gi:irebilir." 
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otomobil ve zembil gibi baz1 §eyler goriini.iyor. Kuwetine ve kabiliyeti-
ne gore onlara binen yukan c;;ekiliyor. Ben de birine atlad1m. Bir daki-
ka ic;;inde beni bulutlarm i.izerine c;;1kard1. Gayet gi.izel, suslenmi§, ye§il 
daglann ustiine c;;1kt1m. 0 bulut tabakas1, dagm yansma kadar gelme-
mi§ti. Her tarafta c;;ok tatl1 bir riizgar hissediliyor, c;;ok leziz bir su, c;;ok 
§irin bir l§lk gorunuyordu. Asansore benzeyen o nuran1 vas1talann her 
tarafta oldugunu gordilm. Hatta onceki iki yolculugumda ve zeminin 
oteki yiizi.inde de onlan gormil§, fakat ne olduklanm anlamam1§tlm. 
;limdi anhyordum ki bunlar, Kur'an-1 Hak1m'in ayetlerinin cilveleridir. 

i§te 56Jt.1J1 'ij ayeti ile i§aret edilen ilk yo!, tabiata saplananla-
rm ve tabiatc;;1hk fikrini ta§1yanlarm yoludur ki, onda hakikate ve nura 
ula§mak ic;;in ne kadar zorluk bulundugunu anladm1z. 

57--;i f ayeti ile i§aret edilen ikinci yol, her §eyi sebeplere 
baglayanlann, vas1talara yaratma gi.icil ve tesir atfedenlerin, Me§§ai 
felsefeciler gibi varolu§un hakikatine eri§menin ve Vacibi.i'l-Vi.icO.d'u 
tammanm yalmz ak1lla ve fikirle milmkiln olabilecegini iddia edenlerin 
yoludur. 

58 fff c. , ; : ayeti ile i§aret edilen uc;;i.incu yo! ise sirat-1 mus-
takim iizere olan Kur'an talebelerinin nuran1 caddesidir. En klsa, en 
rahat, en emin, herkese ac;;1k, semav1, Rahmani ve nurani bir yoldur. 

56 "Sapkmlarmkine degil." (Fatiha suresi, 117) 
57 "Gazaba ugrayanlannkine degil." (Fatiha suresi, 1/7) 
58 "Nimet ve liitfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet." (Fatiha suresi, 1/7) 



iKiNCi MAKSAT 

Zerrelerin hareketlerine dairdir. 
$u ayetin hazinesinden bir zerreye i§aret eder. 
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ayetin pek bi.iyi.ik hazinesinden bir miskal60 zerre miktan, yani 

bir zerre sand1k9gmdaki cevheri gosterir ve zerrenin hareketlerinden, 
vazifesinden bir pan;a bahseder. Bu "maksat"ta bir "mukaddime" ile 
i.ic:; "nokta" var. 

Mukaddime61 

Zerrelerin hareketleri, Nakka§-1 Ezeli'nin kudret kaleminin kainat ki-
tabmda tekvin! ayetleri, yani yarahh§ kanunlanrn yazmas1 s1rasmda, on-
larm titremeleri ve dola§maland1r. Y oksa maddecilerin ve tabiatc:;1lann 
zannettigi gibi tesadi.if oyuncag1, kan§tk ve manas1z hareketler degildir. 

<;i.inki.i bi.iti.in varhklar gibi her bir zerre de hareketine ba§larken 
"Bismillah" der. Zira o zerre kuvvetinden fazla, sonsuz yi.ikleri kaldmr; 
bugday tanesi kadar bir c:;ekirdegin koca c:;am agac1 gibi bir yi.iki.i om-
zuna almas1 misali. .. 

Hem her zerre vazifesinin sonunda "Elhamdi.ilillah" der. <;i.inki.i 
bi.iti.in ak1llan hayrette birakan hikmetli ve gi.izel bir sanat, faydah ve 
gi.izel bir nak1§ gostererek Sani-i Zi.ilcelal'in ovgi.iye lay1k icraatma 
adeta bir kaside sunar. Mesela, nara ve m1s1ra dikkat et. 

59 "Kafirler: 'Kiyamet saati bize gelmez, boyle bir §ey yok!' diye iddia ettiler. De ki: 
'Hayir! Rabbim hakk1 ic;in gelecektir! 0 gayb1 bilen oyle bir Zat'hr ki, ilminden 
goklerde ve yerde zerre miktan bir §ey bile kac;amaz. Zerreden daha ki.ic;i.ik ve daha 
bi.iyi.ik hic;bir §ey yoktur ki, her §eyi ac;1klayan Kitap'ta (levh-i mahfuz' da) bulunma-
sm." (Sebe suresi, 34/3) 

60 Miskal: Yakla§1k 4 buc;uk grama e§it olan agirhk olc;i.isi.i. 
61 Giri§. 



666 SOZLER 

Evet, zerrelerin gayb aleminden gelen her §eyin gee;-

62 HA$iYE ikinci Maksat'taki zerrelerin hareketlerini tarif eden uzun cumlenin ha§iyesidir. 
Kur'an-1 Hakim' de jmam-1 Mubin ve Kitab-1 Mubin farkh yerlerde defalarca zikre-
dilmi§tir. T efsircilerin bir k1sm1 "ikisi aymdir", bir k1sm1 ise "farkhdir" der. Bunlann 
hakikatlerine dair beyanlar muhteliftir. Kisaca, "ilahi ilmin unvanlandir" denilmi§-
tir. Fakat Kur'an'm feyzi ile ben §U kanaate vard1m: 
imam-1 Miibin, Cenob-1 Hakk'zn ilminin ve emrinin bir ti1ri1ni1n unvanzd1r ki, §U 
gorilnen alemden <.;Ok gayb alemine bakar. Yani i<.;inde bulunulan zamandan ziyade 
gei.;mi§e ve gelecege nazar eder. Her §eyin gorilnurdeki varhgmdan c.;ok ashna, nesli-
ne, koklerine ve tohumlarma bakar. Allah'm takdiri olan kaderin bir defteridir. Bu def-
terin varhg1, Yirmi Altmc1 Soz' de ve Onuncu Soz\in bir ha§iyesinde ispat edilmi§tir. 
Evet, imam-1 Mubin, Allah'm ilim ve emrinin bir tilrilniln unvamd1r. Yani e§ya-
nm c.;ekirdekleri, kokleri ve asdlan, kusursuz bir intizamla e§yamn varhgm1 gayet 
sanatkarca netice vermeleri yonuyle elbette Cenab-1 Hakk'm ilim dusturlarmm bir 
defteri vas1tas1yla duzenlendiklerini gosteriyorlar. Ve e§yanm neticeleri, nesilleri, 
tohumlan; ileride gelecek varhklann programlanm, fihristlerini ii.;erdiklerinden, el-
bette Allah'm emirlerinin kuc.;uk birer mecmuas1 olduklanm bildiriyorlar. Mesela bir 
c.;ekirdek, bir agacm butiln meydana geli§ a§amalanm duzenleyecek olan program-
larm, fihristlerin, o program ve fihristleri tayin eden yarahh§ kanunlannm kuc.;ucuk, 
cisimle§mi§ hali hukmundedir, denilebilir. 
K1sacas1: Madem imam-1 Mubin, ge<.;mi§in, gelecegin ve gayb aleminin etrafmda 
dal-budak salan yarahh§ agacmm bir program1, fihristi hukmundedir. Demek ki, 
bu manada jmam-1 Mubin, kaderin bir defteri, dusturlarznzn bir mecmuas1d1r. 0 
dusturlann yazdmas1 ve hukmunu icra etrnesiyle zerreler, e§yanm vucudundaki 
hizmetlerine ve hareketlerine sevk edilir. 
Kitab-1 Miibin ise gayb aleminden i.;ok, gorunen aleme bakar. Yani gei.;mi§ ve 
gelecekten ziyade i<.;inde bulunulan zamana nazar eder, ilim ve emirden ziyade 
Allah'm kudret ve iradesinin bir unvanz, bir defteri, bir kitab1d1r. jmam-1 Mubin 
kader defteri ise Kitab-1 Mubin kudret defteridir. Yani her §eyin vilcudundaki, ma-
hiyetindeki, s1fat ve fiillerindeki kusursuz sanat ve intizam, onlann mukemmel bir 
kudretin dusturlanyla ve her §eye tesir eden bir iradenin kanunlanyla var edildi-
gini, suretleri tayin ve te§his edilerek onlara belirli birer miktar, hususi birer §ekil 
verildigini gosteriyor. Demek ki, o kudret ve iradenin kulli ve umumi bir kanunlar 
mecmuas1, buyuk bir defteri vardir; her bir §eyin hususi vilcudu ve sureti ona gore 
bii.;ilir, dikilir, giydirilir. i§te bu defterin varhg1 imam-1 Mubin gibi kader ve cuzi 
irade meselelerinde ispat edilmi§tir. 
Gaflet ve dalalet ehlinin, hak yoldan sapm!§ felsefecilerin ahmakl1gma bak ki, ya-
rat1c1 kudretin o Levh-i Mahfuz'unu, Cenab-1 Hakk'm hikmet ve iradesinin her §eyi 
gorerek yaztlmt§ kitabmm e§yadaki o cilvesini, akislerini, misalini hissetrni§ler fakat 
-ha§a- "tabiat" diye isimlendirmi§, koreltmi§ler. 
i§te imam-1 Mubin ile, yani kaderin hukmu ve dusturu ile ilahi kudret, e§yanm 
yarahh§mda hepsi birer ayet olan varhklar silsilesini "Levh-i Mahv ve isbat" de-
nilen zamanm misali sayfasmda yaz1yor, var ediyor, zerreleri hareket ettiriyor. 
Demek, zerrelerin hareketleri o yaz1dan, o nushalann icadmda,1 -varhklann gayb 
aleminden gorunen aleme ve ilimden kudrete gec.;meleri sirasmda- ortaya <.;ikan 
bir titre§im, bir faaliyettir. 
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mi§ aslmdaki ve gelecek neslindeki duzenin kaynag1 olan ve Cenab-1 
Hakk'm ilminin ve emrinin bir unvarn bulunan "imam-1 Mubin"in 
dusturlan ve yaz1s1 altmda, §imdiki zamanda ve §U gorunen alemde 
e§yanm yarahh§mdaki tasarrufun zeminidir. ilahi kudret ve iradenin 
bir unvarn olan "Kitab-1 Mu bin" den c;ogalttlarak, ak1p giden zamanm 
hakikati ve misali sayfalan olan "Levh-i Mahv ve ispat"ta kudret keli-
melerinin yaz1hp c;izilmesinden meydana gelen hareketler ve manidar 
titre§imlerdir. 

Birinci Nokta 
iki bahistir 

Birinci Bahis 

Her zerrede -hem hareket ederken hem dururken- gune§ gibi iki 
tevhid nuru parhyor. <:;:unku -Onuncu Soz'un "Birinci i§aret"inde k1-
saca ve Yirmi ikinci Soz' de etrafhca ispat edildigi gibi- her bir zerre 
eger Cenab-1 Hakk'm memuru olmazsa, O'nun izni ve tasarrufuyla, 
ilmi ve kudretiyle hareket etmezse o vakit her zerrenin sonsuz bir ilme 
ve smirs1z bir kudrete sahip olmas1 gerekir. Her zerrenin her §eyi goren 
bir gozu, her §eye bakan bir yuzu bulundugunu, her §eye soziinun 
gec;tigini kabul etmek laz1m gelir. <:;:unku hava ve su gibi unsurlann 
her bir zerresi, her bir canlmm vucudunda muntazam bir §ekilde i§ler 
veya i§leyebilir. Halbuki e§yanm duzeni ve yarahh§ kanunlan birbirin-
den farkhdtr. Bir zerre o kanunlan bilmezse i§leyemez, i§lese de bunu 
hatas1z yapamaz. Halbuki hepsi kusursuz i§liyor. Oyleyse canhlann 
vucudunda hizmet eden o zerreler ya smirs1z bir ilim sahibinin izni ve 
emriyle, ilmi ve iradesiyle i§lerini g6ruyor veyahut kendilerinde oyle 
ku§ahc1 bir ilim ve kudret bulunur. 

Evet, havanm her bir zerresi, her canlmm viicuduna, her bir c;ic;egin 
her meyvesine, her yapragm i<;ine girip i§leyebilir. Halbuki varhklann 
olu§um kanunlan farkhdtr, ba§ka ba§ka yarahh§ hususiyetleri bulunur. 

"Levh-i Mahv ve isbat" ise sabit ve daimi olan bilyilk Levh-i Mahfuz'un milmkinat 
dairesindeki, yani blume ve hayata, varhga ve fanilige daima mazhar olan e§yada-
ki silrekli degi§en bir defteri ve yaz-boz tahtas1dir, zamanm hakikati odur. 
Evet, her §eyin bir hakikati oldugu gibi, zaman dedigimiz, kainatta akan bilyuk neh-
rin hakikati de Levh-i Mahv ve isbat'taki kudret yaz1smm bir sayfas1 ve milrekkebi 
hukmilndedir. 'i (Hii;; kimse gayb1 bilemez, gayb1 yalmz Allah bilir.) 
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Bir incirin fabrikas1 mesela i;;uha makinesi gibiyse, bir nann fabrikas1 
da §eker makinesi gibi olacakhr. Bunlar gibi ba§ka ornekleri de du§li-
nebilirsin. 0 varltklann, o cisimlerin programlan birbirinden ayndir. 
Arna bir hava zerresi onlarm hepsine girer veya girebilir, vazifesini 
gayet hikmetle, ustaca ve kusursuzca gorur, <;;e§itli haller altr. Vazifesi 
bittikten sonra da oradan aynhr. 

i§te hareket eden o hava zerrelerinin; bitkilere, hayvanlara, hatta 
onlarm meyvelerine ve <;;i<;;eklerine giydirilen suretlerin yarabh§ kanun-
lanm, miktanm, bi<;;imini bilmesi veyahut bir bilenin iradesine ve emri-
ne uymas1 gerekir. Hareketsiz topragm her bir zerresinin butun <;;i<;;ekli 
bitkilerin ve meyveli agai;;larm tohumlarma yuvahk etmesi mumkun 
oldugundan, hangi tohum gelse o zerrede, yani benzerlik itiban ile bir 
zerre hukmundeki bir avu<;; toprakta kendine has bir fabrikay1, butun 
ihtiyai;;lan ve buyumesi i<;;in gereken maddeleri bulur. i§te o zerrede ve 
o zerrenin kulubecigi olan bir avu<;; toprakta; ya aga<;;lann, bitkilerin, 
<;;i<;;eklerin ve meyvelerin rurleri say1smca kusursuz manevi makine ve 
fabrikalarm bulunmas1 gerekir ya da mucize sahibi, her §eyi yoktan 
var eden ve her varhgm her ihtiyacm1, her hususiyetini bilen bir ilim ve 
kudret bulundugunu kabul etmemiz laz1md1r. Veyahut o vazifelerin bir 
Kadir-i Mutlak'm,63 bir Alim-i Kulli $ey'in64 emri,65 izni66 ve kuwetiyle67 

gorduruldtigti kabul edilmelidir. 
Evet, nasil ki acemi, kaba, cahil, basit ve kor bir adam Avrupa'ya 

gitse, oradaki butun fabrikalara, tezgahlara girse ve her bir zanaatta, 
her bir fabrikada <;;ah§sa son derece hikmetli, sanath oyle eserler yapar 
ki, herkesi hayrette b1rak1r. Fakat zerre kadar §UUru olan, o adamm 
§U i§leri kendi ba§ma yapmad1gm1, belki btiytik bir ustadm ona ders 
verdigini, onu <;;alt§brd1gm1 bilir. 

Yine mesela basit kulubeciginde ya§ayan, kor, aciz, yerinden 

63 Bkz. Maide sO.resi, 5/120. 
64 Bkz. Bakara sO.resi, 2/231. 
65 Bkz. A'raf sO.resi, 7/54; ibrahim sO.resi, 14/32; Yasin sO.resi, 36/82. 
66 Bkz. Bakara sO.resi, 2/255; Al-i imran sO.resi, 3/145; Nisa sO.resi, 4/64; Maide sO.resi, 

5/110; YO.nus sO.resi, 10/100. 
67 Bkz. Kehf sO.resi, 18/39; Buhari, ezdn 7, teheccud 21; Muslim, saldt 12, menasik 

139; EbO. DavO.d, saldt 36; Tirmizi, deavat 26, 36; Nesai, ezdn 36; ibni Mace, ika-
met 180; Darimi, sa/dt 10; Muvatta, Kur'an 23; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 
1/66, 71; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat 4/95. 
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kalkamayan bir adam farz edelim. 0 kuliibecigin kap1smdan ic:;eri bir 
dirhem kadar kiic:;iik ta§, kemik ve pamuk gibi maddeler veriliyor ol-
sun. Eger o kuliibecikten batmanlarca68 §eker, toplarca c:;uha, binlerce 
miicevher, gayet sanath ve degerli ta§larla siislenmi§ elbiseler, lezzetli 
yiyecekler c:;1ksa, zerre kadar akh bulunan, "O adam, mucizeler goste-
ren bir zatm mucizelerinin kaynag1 olan fabrikasmm bekc:;isi veyahut 
miskin kap1c1s1d1r." diyecektir. 

Aynen oyle de, havadaki her bir zerrenin; Samed Yarabcmm birer 
mektubu, ilahi sanatm birer antikas1, birer kudret mucizesi, birer hik-
met harikas1 olan bitki ve agac:;lardaki, c:;ic:;ek ve meyvelerdeki hareket 
ve hizmetleri, onlarm Sani ve Hakim, Fahr ve Kerim, celal ve cemal 
sahibi bir Zat'm emri ve iradesiyle hareket ettigini gosterir. Topragm 
her bir zerresi de ayn birer makine ve tezgah, ayn birer matbaa, ha-
zine ve antika, Sani-i Ziilcelal'in isimlerini bildiren birer ilanname ve 
kemal vas1flanm soyleyen birer kaside hiikmiindeki o tohumcuklann, 
o c:;ekirdeklerin siimbiillerine, agac:;lanna kaynak ve yuvad1r. Biitiin 
bunlar "01!" emrinin sahibi,69 her §eye malik, 70 her §ey kendisine itaat 
eden71 bir Sani-i Ziilcelal'in emriyle, 72 izniyle, 73 iradesiyle, 74 kuvvetiyle75 

olur ve bu, iki kere iki d6rt eder derecesinde kesindir. Amenna ... 

ikinci Bahis 

Zerrelerin hareketlerindeki vazif e ve hikmetlere kiic:;iik bir i§aret-
tir. Evet, ak1llan gozlerine inmi§ maddeciler, hikmetsiz ve gayesizlik 
esasma dayanan felsefeleriyle zerrelerin giiya tesadiife bagh olan ha-
reketlerini biitiin kanunlanna temel kabul etmi§ ve Cenab-1 Hakk'm 
benzersiz eserlerine kaynak gostermi§ler. Onlarm, say1s1z hikmetle do-
nablm1§ varhkJan hikmetsiz, manaSIZ, karmakan§Ik bir §eye dayandir-
maJannm ne kadar ak1! dI§I oldugunu zerre miktar §UUru bulunan bilir. 

68 Batman: 7,692 kilogramhk agirhk olc;usu. Dirhemin 2400 kati. 
69 "(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 

2/117; Al-i imran suresi, 3/47, 59; En' am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40 ... ) 
70 Bkz. Yasin suresi, 36/82. 
71 Bkz. Nahl suresi, 16/13, 79. 
72 Bkz. Yasin suresi, 36/82. 
73 Bkz. A'raf suresi, 7/58; ibrahim suresi, 14/11. 
74 Bkz. Ra'd suresi, 13/11; isra suresi, 17/16; Yasin suresi, 36/82. 
75 Bkz. Kehf suresi, 18/39. 
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;>imdi, Kur'an-1 Hakim'in hikmeti noktasmda bak1hrsa zerrelerin 
hareketlerinin pek c;ok gayesi, hikmeti ve vazifesi vard1r. 

gibi bin:;ok ayet, onlann hikmetlerine ve vazifelerine i§aret 
eder. olarak birkac:;m1 soyleyecegiz: 

Birincisi: Cenab-1 Vacibu'l Vucud, yaratte1hgmm tecellilerini yenile-
mek ve tazelemek, her bir ruhu model yaparak onlara her sene kudret 
mucizelerinden taze birer beden giydirmek, her bir kitaptan binlerce 
farkh kitab1 hikmetiyle ayn ayn yazarak c:;ogaltmak, tek bir hakikati 
ba§ka ba§ka suretlerde gostermek ve varhklarm, alemlerin birbiri ar-
dmca bolilk boluk gelmesine zemin haz1rlamak ic:;in kudretiyle zerreleri 
hareket ettirmi§ ve vazifelendirmi§tir. 

ikincisi: Mulkun Yilce Sahibi, §U dilnyay1, bilhassa yeryilzil tarlasm1 
bir millk suretinde yaratmt§tlr. Yani taze mahsuller vermeye, bitkilerin 
buyumesine musait bir §ekilde haz1rlam1§tlr ki, sonsuz kudret mucize-
lerini orada ekip bic:;sin. 

i§te yeryiizii tarlasmda, zerreleri hikmetle hareket ettirerek intizam da-
iresinde vazifelendirip her as1r, her mevsim, her ay, belki her giin, hatta 
her saat kudret mucizelerinden yeni birer kainat gosterir, yeryiizii avlu-
suna ba§ka ba§ka mahsuller verdirir. Sonsuz rahmet hazinelerinin hedi-
yelerini, kudret mucizelerinin orneklerini zerrelerin hareketleriyle sergiler. 

Nakka§-1 Ezeli, isimlerinin sonsuz tecellilerinin nakt§lan-
m gostermek, o isimlerin cilvelerini ifade etmek ic:;in; sm1rh bir zeminde 
hadsiz nak1§lan sergilemek ve kuc:;iik bir sayfada nihayetsiz manalan 
bildirecek olan say1s1z ayetleri yazmak ic:;in zerreleri kusursuz bir hik-
metle hareket ettirip tam bir intizamla vazifelendirmi§tir. 

Evet, gec:;en senenin mahsulleriyle bu seneninkilerin mahiyeti aym, 
fakat manalan farkhd1r. itibari olan, bir kararda kalmayan ortaya c:;1k1§-
lan ve suretleri degi§tirilince manalan da degi§ir ve c:;ogahr. itibari ve 
gec;ici suretler degi§tigi ve goriinil§te fani oldugu halde onlarm giizel 
manalan muhafaza edilip sabit ve baki kahr. ;>u agacm gec:;en baharda 
ac:;an yaprak, c:;ic:;ek ve meyvelerinin ruhu olmad1gmdan, onlar, bu ba-
hardaki emsallerinin hakikatc:;e ayms1d1r. Yalmz suretlerde fark vard1r. 
T ecellileri her vakit tazelenmekte olan ilahi isimlerin manalanm ifade 

76 "Hic;bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." 
(isra sO.resi, 17/44) 
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etmek ic:;in her baharda yeni mahsuller farkh suretlerle bncekilerin ye-
rine gelir. 

Dorduncusu: Haklm-i Zulcelal, uc;suz bucaks1z misal alemi gibi gayet 
geni§ olan ruhlar alemine ve SlnlrSlZ ba§ka uhrevi alemlere birer mahsul, 
sus veya gerekli maddeler hukmunde, onlara uygun §eyleri haz1rlamak 
ic;in §U darac1k dunya tarlasmda77 ve yeryuzu tezgahmda zerreleri hare-
ket ettiriyor. Kainati su gibi ak1tip varhklan seyyar bir halde gezdirerek 
§U kuc:;uk zeminde o pek buyuk alemlere pek c:;ok manevl mahsul ye-
ti§tiriyor. Sonsuz kudret hazinelerinden nihayetsiz bir akt§la, mahsulleri 
dunyadan gayb alemine, bir k1smm1 da ahiret alemlerine dokuyor. 

Be§incisi: Cenab-1 Hak, sonsuz kemalini, isimlerinin hadsiz cemal 
ve celal tecellilerini ve tesbihatim §U dar ve smtrh yeryuzunde, az bir 
zamanda gbstermek ic:;in zerreleri tam bir hikmetle ve kudretiyle hare-
ket ettirip kusursuz bir duzen i<:;inde vazifelendiriyor; onlara smtrh bir 
zaman ve zeminde sm1rs1z tesbihat yaptmyor. Sonsuz cemal, celal ve 
kemal tecellilerini gbsteriyor. Gayba ait pek c:;ok hakikati, ahirete ait 
pek c:;ok meyveyi, fani varhklann baki olan huviyet ve suretlerinden 
pek c;ok misall nak§t ve manidar, surekli i§lenip degi§en levhalan ya-
ratiyor. Demek, zerreleri hareket ettiren, §U buyuk maksatlan ve mu-
azzam hikmetleri gosteren bir Zat vard1r. Y oksa her bir zerrede gune§ 
gibi bir §UUr bulunmas1 gerekir. 

Bu be§ brnek gibi belki be§ bin hikmetle c:;ekip c:;evrilen zerrelerin ha-
reketlerini, o ak1ls12 f elsefeciler hikmetsiz zannetmi§. Hakikatte biri ken-
dine, digeri d1§anya ait iki cezbeli hareketle Cenab-1 Hakk'1 tesbih edip 
Mevlevl misali zikreden ve semaa kalkan o zerreleri, kendi kendilerine 
sersem gibi donup oynuyor samp yamlmi§lar. i§te bundan anla§1hyor 
ki, onlann ilmi ilim degil, cehalettir. Felsefeleri, hikmetsizliktir. 

(Oc:;uncu Nokta' da altmo olarak uzun bir hikmet daha soylenecektir.) 

ikinci Nokta 

Her bir zerrede, Vacibu'l-Vucud'un varhgma ve birligine iki dos-
dogru §ahit vardtr. 

77 "Di.inya, ahiretin tarlas1d1r." manasmdaki hadis ic;in bkz. el-Gazali, jhyau U/Umi'd-
Din 4/19; es-Sehavi, e/-Makas1du'l-Hasene s. 497; Aliyyi.ilkari, el-Esraru'l-Merfua 
s. 205. 
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Evet, hir zerre, aczi ve cansizhg1yla heraher, §Uurlu hir §ekilde hil-
yilk vazifeleri yapmak ve hilyilk yilkleri kaldirmakla Vacihil'l-VilcO.d'un 
varhgma ac;1kc;a §ahitlik eder. Hareketlerinde kainatm umumi diizeni-
ne ve her gird@ yerde oraya mahsus kanunlara uymakla ve her yeri 
vatam hilip oraya yerle§mesiyle de Vacihil'l-VilcO.d'un hirligini, millk 
ve melekO.tun 78 maliki olan Zat' m her varhkta tek tek goriilen hirlik 
tecellisini gosterir. Yani zerre kiminse gezdigi her yer de aym zatmdir. 
Demek, zerrenin aciz, yilkilniin c;ok agir ve vazifelerinin sonsuz olma-
s1, onun hir Kadir-i Mutlak'm ismi ve emriyle hareket ettigini hildirir. 

Hem kainatm umumi kanunlanm hilir gihi hareket etmesi ve her 
yere kolayca, manilerle kar§ila§madan girrnesi, o zerrenin, tek hir 
Alim-i Mutlak'm kudreti ve hikmetiyle i§ gordiigunii gosterir. Evet, 
nas1l ki hir askerin, tak1mmda, holiigunde, tahurunda, alaymda, fir-
kasmda ve hunlar gihi her hir dairede hirer hag1 ve o haga gore hirer 
vazifesi vard1r. Asker o baglan, o vazifeleri bilmekle, onlara uygun ha-
reket etmekle ve askeri diizen altmda talim gormekle heraher, biitiin 
o daireleri idare eden hir tek ha§kumandanm emrine ve kanununa 
tahidir. Aynen oyle de, her zerrenin, birhiri ic;inde hir hiitiinil olu§-
turan k1s1mlara kar§l uygun hirer vaziyeti, hepsiyle ayn ayn, faydaya 
dayanan hirer hag1, dilzenli hirer vazifesi, hikmetli neticeleri hulunur. 
Elbette o zerreyi o k1s1mlara, biitiin baglanm ve vazifelerini muhafaza 
edip netice ve hikmetleri bozmayacak hir §ekilde ancak biitiln kainat 
tasarrufu altmda olan hir Zat yerle§tirehilir. 

Mesela, Tevfik'in79 HAf!iYE gozbehegine yerle§en zerrenin, gozdeki 
biltiin sinirlere, atardamar ve toplardamar gibi damarlara gore vazi-
yet almas1 ve yilzde, ha§ta, govdede, daha sonra da tam bir hikmetle 
vilcudun tamammda birer hagmm, vazifesinin, faydasmm bulunmas1 
gosteriyor ki, ancak vilcudun hiltiin uzuvlanm yaratan Zat o zerreyi 
oraya yerle§tirehilir. 

Bilhassa rlZlk olmak i<;in gelen, rlZ!k kafilesinde yolculuk eden zer-
reler, i;ok hayret verici bir dilzen ve hikmetle nice merhaleden, ta-
bakadan muntazam bir §ekilde gec;ip gelirler. gihi, hie; 

78 Melekut: Varhgm parlak ve temiz, somut alemin renkleri ve kirlerinin kan§mad1g1 
yilzil. Ka.inatm bu yilzil vas1tas1z, kendi Hahk'ma donilktilr. Onda sebep-sonu<; 
zinciri yoktur. 

79 HAf)iYE Nur'un birinci katibidir. 
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§a§irmadan canlmm bedeninde d6rt si.izgec;ten gec;erek nzka muhtac; 
uzuv ve hi.icrelerin imdadma yeti§mek ic;in kandaki alyuvarlara yi.ikle-
nip bir comertlik ve ihsan kanunuyla yard1ma ula§Irlar. i§te ac;1kc;a an-
la§Ihr ki: zerreleri binlerce farkh merhaleden gec;iren ve sevk eden, 
elbette ve elbette, Rezzak ve Kerim bir Zat, Rahim bir Yaratic1dir; 
O'nun kudreti kar§tsmda zerreler ve yild1zlar omuz omuzadir, e§ittir. 

Hem her bir zerre, vazifesini oyle benzersiz bir sanatla gori.ir, nakI§ 
gibi i§ler ki, ya diger bi.iti.in zerrelerle mi.inasebetli, onlann her birine ve 
hepsine hem hakim hem bagh bir vaziyette o hayret verici ve hikmetli 
sanati, nak§I bizzat bilir ve yaratir. Bu ise binlerce defa imkans1zdir, 
ak1l d1§1d1r. Ya da o zerreler bir Sani-i Haklm'in kader kanunundan 
ve kudret kaleminden c;1kan, hareket etmekle vazifeli birer noktadir. 

Nasil ki, mesela Ayasofya'nm kubbesindeki ta§lar, eger mimannm 
emrine ve sanatma tabi olmazsa, her bir ta§m Mimar Sinan gibi bir 
usta olmas1 ve diger ta§lara hem bagh hem hakim bulunmas1, yani 
"Geliniz, di.i§memek, ayakta durmak ic;in ba§ ba§a verelim." demesi 
gerekir. Aynen oyle de, Ayasofya'nm kubbesinden binlerce defa da-
ha sanath, daha hayret verici ve hikmetli olan varhklardaki zerreler, 
Kainatm Ustasmm emrine uymazsa, her birine kainatm Sani'inin s1fat-
lan kadar kemal s1fati verilmesi laz1m gelir. 

Fesubhanallah! Dinsiz maddeciler bir Vacibi.i'l Vi.icud'u kabul et-
mediklerinden, mezheplerine gore zerreler say1smca batil ilah1 kabul 
etmeye mecbur kahyorlar. i§te bu yi.izden inkarc1 kafir ne kadar filozof 
ve alim de olsa, sonsuz ve mutlak bir cehalet ic;indedir. 

Nokta 

Bu nokta, Birinci Nokta'nm sonunda bahsedecegimizi soyledigimiz 
altmc1 bi.iyi.ik hikmete bir i§arettir: 

Yirmi Sekizinci Soz' deki ikinci soruya verilen cevabm ha§iyesinde 
§6yle denilmi§ti: Zerrelerin havadaki ve canhlann cisimlerindeki hare-
ketlerinin binlerce hikmetinden biri de onlan nurlandirmaktir ve ahiret 
alemine lay1k zerreler olmak ic;in canh ve manah hale gelmektir. insan-
lann ve hayvanlann bedenleri, hatta bitkilerin govdeleri adeta terbiye 
dersini almak ic;in gelenlere bir misafirhane, bir ki§la, bir okul hi.ikmi.in-
dedir ki, cans1z zerreler oralara girer ve nurlamr. Adeta bir talim gori.ir, 
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letafet kazamrlar. Vazifelerini yapmakla beka aleminde ve bi.ihln zerre-
leriyle canh olan ahiret yurdunda var olmaya lay1k hale gelirler. 

Soru: Zerrelerin hareketlerinde §U hikmetlerin bulundugu nas1! bi-
linir? 

Cevap: Oncelikle, Sani'in, kainattaki bi.iti.in varhklann intizam ve 
hikmetleriyle sabit olan hikmetiyle bilinir. Ci.inki.i en basit bir §eye bile 
en geni§ hikmetleri takan bir Zat, kainatm ak1§1 ic;inde bi.iyi.ik bir faa-
liyet gosteren ve hikmetli naki§lara vesile ve malzeme olan zerrelerin 
hareketlerini hikmetsiz btrakmaz. En ki.ic;i.ik varhklan bile vazifelerinde 
i.icretsiz, maa§Slz, kemalsiz birakmayan bir hikmet ve hakimiyet, say1-
s1z ve esash memurlanm, hizmetkarlanm da nursuz, i.icretsiz birakma-
yacakhr. 

ikincisi, Sani-i Hakim, yeryi.izi.indeki c;e§itli unsurlan harekete gec;i-
rip vazifelendirerek onlan -bir hlr i.icret hi.ikmi.inde- maden derecesine 
c;1kanr .. madenlere has tesbihah onlara bildirir .. madenleri hareket et-
tirip vazifelendirerek onlara bitkilerin hayat mertebesini verir .. bitkileri 
nz1k yapmakla onlara hayvanlarm letafet mertebesini ihsan eder.. hay-
vanlann zerrelerini vazifelendirip nz1k yoluyla insanm hayat derecesi-
ne c;1kanr .. ve nihayet insanm vi.icudundaki zerreleri siize siize tasfiye 
ederek onlara beynin ve kalbin en nazik ve latif yerinde makam verir ... 
i§te biihln bunlardan anla§1hr ki, zerrelerin hareketleri hikmetsiz degil-
dir. Belki her biri kendine gore bir c;e§it kemal noktasma ko§turuluyor.80 

Oi;:iinciisii, canhlann c;ekirdek ve tohumlarmdaki gibi bir k1s1m zer-
reler oyle manevl bir nura, letafete, meziyete mazhar oluyor ki, ba§ka 
zerrelerin ve koca bir agacm ruhu, sultam hukmiine gec;iyorlar. i§te bii-
yi.ik bir agacm butun zerreleri ic;inde bir k1smmm §U mertebeye c;1kmas1 
ve o agacm hayat tabakasmda pek c;ok safhadan gec;ip nazik vazifeler 
gormesi; zerrelerin Sani-i Haklm'in emriyle, yarad1h§ vazifeleri ic;inde, 
hareket hlrlerine gore kendilerinde tecelli eden ilahi isimler hesabma 
ve §erefine manevl birer makam, letafet ve nur kazand1klanm, manevi 
birer ders ald1klanm gosteriyor. 

K1sacas1: Madem Sani-i Hakim her §eye, uygun ve lay1k bir kemal 
noktas1, bereketli bir varhk mertebesi belirledikten sonra, c;ah§lP kendi 
kemal noktasma ula§mas1 ic;in bir kabiliyet vererek o §eyi oraya sevk 

80 Bkz. Taha suresi, 20/50. 
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ediyor. $u kanun bullin bitki ve hayvanlarda gei;:erli olmakla beraber 
cans1z cisimlerde de gei;:erlidir ki, Cenab-1 Hak, elmas derecesine ve yu-
ce cevherler mertebesine i;:1kmas1 i<;:in basit topragm k1ymetini yukselti-
yor. $u hakikatte muazzam bir "rububiyet kanununun" ucu gorunuyor. 

Hem madem Hahk-1 Kerim, nesillerin devamm1 saglayan o buyuk 
kanununda, vazifelendirdigi hayvanlara birer maa§ hukmunde az bir 
lezzet verir. An ve bulbul gibi, ba§ka Rabbani hizmetlerde i;:ah§hnlan 
hayvanlara ucret olarak birer kemal ihsan eder. $evk ve lezzete vesile 
birer makam verir. i§te §Unda muazzam bir "kerem kanununun" ucu 
g6runuyor. 

Hem madem her §eyin hakikati, Cenab-1 Hakk'm bir isminin te-
cellisine bakar, ona baghdir ve aynad1r. 0 §ey ne kadar guzel bir ha! 
ahrsa 0 ismin §erefinedir; 0 isim oyle istedigi i<;:indir. 0 §ey bilse de bil-
mese de, guzel hali hakikat nazannda makbuldur. i§te §U hakikatte ga-
yet muazzam bir "guzel k1lma ve cemal kanununun" ucu gorunuyor. 

Hem madem Fahr-1 Kerim, kerem dusturu geregi, bir §eye verdi-
gi makam1 ve kemali o §eyin omrunun bitmesiyle geri alm1yor. Belki 
kemale eren o §eyin meyvelerini, neticelerini, manevi huviyetini ve 
manasm1, canh ise ruhunu baki k1hyor. 

Mesela dunyada insam mazhar ettigi kemal vas1flannm manalanm, 
meyvelerini sakhyor. Hatta §Ukreden bir muminin yedigi, yok olup 
giden meyvelerin §Ukrunu, hamdini cisme burunmll§ bir cennet mey-
vesi suretinde ona geri veriyor. 81 $u hakikatte muazzam bir "rahmet 
kanununun" ucu gorunuyor. 

Hem madem e§i benzeri olmayan YarahCI, hii;:bir §eyi israf etmi-
yor, abes i§ yapm1yor. Hatta guz mevsiminde vazifesi bitmi§, olmll§ 
mahluklarm maddi enkazlanm baharda yeni canhlan yaratmak i<;:in 
kullamyor, onlann cisimlerine yerle§tiriyor. Elbette ji:. .)\}\ Ji? f Y. 
52ui')\11 s1rnyla ve 83 ;_?-')\ ayetinin i§aretiyle bu 
81 Bkz. "Kim 'si.ibhanallahi ve bihamdihi, si.ibhanallahi'l-azim' derse cennette onun ic;in 

bir hurma agac1 dikilir." (Tirmizi, deavat 59; ibni Mace, edeb 56); "Kim 'si.ibhanallahi 
ve'l-hamdi.ilillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber' derse her harfi ic;in onun adma 
cennette bir agac; dikilir." (et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat 8/226); "Cennet fidanlan 
'la havle vela kuwete ilia billah'tir." (Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 5/418). 

82 "Gun gelir, yer ba§ka bir yere .. c;evrilir." (ibrahim suresi, 14/48) 
83 "Ahiret yurdu, (her §eyin diri oldugu) gerc;ek hayatt1r." (Ankebut suresi, 29/64) 
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dunyadaki cans1z, §Uursuz fakat muhim vazifeler goren zerreleri; ta-
§Iyla, agac1yla, her §eyiyle canh ve §Uurlu olan ahiret alemindeki baz1 
varhklan yapmak ic;in kullanmas1 hikmetin geregidir. <;unku harap 
olmu§ dunyanm zerrelerini dunyada b1rakmak veya yokluga atmak 
israfhr. i§te §U hakikatte pek buyuk bir "hikmet kanununun" ucu g6-
runuyor. 

Hem madem dunyadaki pek c;ok eser, manevi aleme ait §eyler, 
meyveler, cinler ve insanlar gibi kullukla vazifeli varhklann amel def-
terleri, yaphklan i§lerin sayfalan, ruhlan ve bedenleri ahiret pazarma 
gonderiliyor. Elbette o meyvelere ve manalara hizmet ve arkada§hk 
eden zerreler de vazifelerini yaparak kendilerine g6re bir kemal nok-
tasma ula§hktan soma, yani hayat nuruna c;ok defa hizmet edip eri§-
tikten ve hayati tesbihata vesile olduktan soma §U y1k1lacak dunyanm 
enkazmdaki zerreleri de 6teki alemin binasma yerle§tirmek adaletin ve 
hikmetin geregidir. Bu hakikatte de pek muazzam bir "adalet kanunu-
nun" ucu gorunuyor. 

Hem madem ruh cisme hakim oldugu gibi, kaderin cans1z madde-
lerde yazd1g1 yarahh§ kanunlan da o maddelere hakimdir. 0 madde-
ler, kaderin manevi yaz1sma gore mevki ve duzen alabilirler. 

Mesela zerreler, yumurtalann c;e§itlerinde, spermlerin k1s1mlannda, 
c;ekirdeklerin ve tohumlann cinslerinde kaderin ayn ayn yazd1g1 yara-
hh§ kanunlan neticesinde ayn ayn makam ve nur sahibi oluyorlar. Ve 
esas itiban ile mahiyetleri84 HA$iYE aym olan o maddeler, say1s1z farkl1 
varhgm 6zu, kaynag1 haline geliyor. Elbette bir zerre hayat hizmetinde 
ve hayattaki Cenab-1 Hakk'1 tesbih vazifesinde defalarca bulunmu§Sa, 
0 zerrenin manevi alnmda 0 manalann hikmetlerinin, her §eyi eksiksiz 
yazan kader kalemiyle kaydedilmesi; Allah'm her §eyi ku§atan ilminin 
geregidir. i§te §Unda da pek muazzam olan, "Her §eyi ku§atan ilahi 
ilim kanununun" ucu gorunuyor. 

Oyleyse zerreler85 HA$iYE ba§IbO§ degildir. 
Sozun Ozu: Bu yedi kanunun, yani Rububiyet, Kerem, Cerna!, 

Rahmet, Hikmet, Adalet ve her §eyi ku§atan ilim gibi muazzam 

84 HA$iYE Evet, onlann hepsi §U dort unsurdan olu§ur: Oksijen, hidrojen, azot ve karbon. 
Madde bak1mmdan aym saydabilirler. Farklan yalmzca kaderin manevi yaz1sm-
dad1r. 

ss HA$iYE $u cevap, yedi "Madem" kelimesine bakar. 
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kanunlann g6runen w;lan, arkalannda birer ism-i Azam'1 ve o ism-i 
Azam'm en buyuk tecellilerini gbsteriyor. 0 tecellilerden anla§ihyor ki: 

Diger varhklar gibi §U dunyadaki zerreler de gayet yuce hikmetler 
ic;in kaderin c;izdigi sm1r uzerine kudretin koydugu yaratih§ kanunlan-
na gore, hassas bir ilml olc;uyle hareket ediyorlar. Adeta ba§ka, yuksek 
bir aleme86 HA$iYE gitmeye haz1rlamyorlar. Oyleyse canhlann cisimleri, 0 

yolcu zerrelere adeta birer okul, birer k1§la, terbiye ic;in birer misafir-
hane hukmundedir. Ve boyle oldugu, yamlmaz bir sezgiyle, bir hisle 
anla§ilabilir. 

K1sacas1: Birinci Soz' de denildigi ve ispat edildigi gibi, her §ey 
"Bismillah" der. i§te butun varhklar gibi her bir zerre ve zerrelerin her 
bir k1sm1, her bir hususi toplulugu da ha! diliyle "Bismillah" der, oyle 
hareket eder. 87 

Evet, bu uc; "Nokta"nm s1rnyla; her bir zerre, hareketinin ba§m-
da ha! diliyle "Bismillahirrahmanirrahlm", yani "Ben, Allah'm ad1yla, 
O'nun hesabma, izniyle, kuvvetiyle hareket ediyorum." der. Sonra 
hareketinin neticesinde, her varhk gibi her bir zerre ve her bir zerre 
toplulugu da ha! diliyle Ll\ der, Cenab-1 Hakk'a bir 
ovgu kasidesi hukmunde olan sanath bir varhgm nak1§lannda, kudre-
tin kuc;uk bir kalem ucu hukmunde gorunur. Belki her biri; manevl, 
Rabbanl, muazzam ve say1s1z ba§l bulunan bir fonografm89 birer plag1 
hukmundeki varhklann ustunde donen, Cenab-1 Hakk'a hamd kasi-
deleriyle onlan konu§turan ve O'nu tesbih bestelerini okutan birer ig-
ne ba§! §eklinde kendini gbsterir. 
86 HA$iYE (i.inkil at;ikt;a gori.ildi.igil gibi, gayet comert<;e bir faaliyetle §U maddi, yogun 

ve silfli aleme hayat nurunun t;okt;a serpilmesi ve alemin l§tklandmlmas1, hatta en 
k1ymetsiz maddelerin ve <;ilrilmil§ cisimlerin taze bir hayat nuruyla t§tklandmlmas1, 
o kesif ve k1ymetsiz maddelerin yine hayat nuruyla gilzelle§tirilmesi, cilalanmas1 
neredeyse apat;ik bir §ekilde i§aret ediyor ki: $u maddi, cans1z alem gayet latif, 
yiice, pak ve her §eyiyle canh olan bir ba§ka alem hesabma; zerrelerin hareketiy-
le, hayatm nuruyla cilalamyor, eritiliyor ve giizelle§tiriliyor. Adeta daha gilzel bir 
aleme gitmek it;in si.isleniyor. i§te insanm oldi.ikten soma bedenen diriltilecegini 
aklma s1g1§tiramayan dar ak1lh kimseler, Kur'an'm nuruyla baksalar gorecekler ki: 
Kainatta, bi.itiln zerreleri bir ordu gibi diriltecek kadar geni§ bir "kayyumiyet kanu-
nu" vard1r ve ai:;1kt;a hi.ikmediyor. 

87 Bkz. isra suresi, 17/44. 
88 "Bi.itiln hamdler, ovgi.iler alemlerin Rabbi Allah'ad1r." (Fatiha sD.resi, 1/2) 
89 Gramofon. 
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90 "Onlarm dualan 'Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.' diye sona erer." 
(Yunus suresi, 10/10) 

91 "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) 

92 "Ey Kerim Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalblerimizi sapbrma ve katm-
dan bize bir rahmet bagi§la. $i.iphesiz bag1§1 bol olan Vehhab sensin Sen!" (N-i 
imran suresi, 3/8) 

93 "Allah1m! Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellemJ, O'nun aline, 
ashabma ve karde§lerine Senin ic;in ho§nutluk ve onun ic;in de hakk1 eda olacak bir 
rahmet ve selam eyle. Bizi ve dinimizi selamette k1l. Duam1z1 kabul et ey alemlerin 
Rabbi!" 


