
Resul-u Ekrem'in Miracma Dairdir (aleyhissaldW vesse/am) 

Bir Hat1rlatma: Mirac meselesi, imanzn esaslarrndan sonra gelen 
bir neticedir. iman esas/arrnzn nurlarryla anla§zlan bir nurdur. imanzn 
§artlarznz kabul etmeyen dinsiz inkarczlara kar§z elbette tek ba§zna is-
patlanamaz. (:iinkii Al/ah'z bilmeyen, Peygamber'i tanzmayan, melek-
leri kabul etmeyen veya g6giin tabakalarrnzn var/1g1nz inkar eden/ere 
Mirac'dan bahsedilmez. Onlara once bu iman esaslarznz ispatlamak 
gerekir. Oyleyse biz s6ziimiizii, Mirac'z akzldan uzak g6riip §iipheye 
dii§en bir miimini muhatap kabul ederek s6yleyecegiz. Ara szra da 
dinleme makamznda a/an inkarc1y1 dikkate alacagzz. Bazz Soz'lerde 
Mirac hakikatinin bir k1s1m parr/tz/arr zikredilmi§ti. Karde§lerimin zs-
rarry/a o ayrr ayrr parr/tz/arr hakikatin ashy/a birle§tirmek ve Resul-u 
Ekrem'in (aleyhissa/dta vesse/am) kema/ vaszflarrnzn biitiin giizelliklerine 
bir ayna yapmak i<;in Allah 'tan yardzm istiyoruz. 
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"Bir gece, kendisine baz1 delillerimizi gosterelim diye kulu Muhammed\ Mescid-i 
Haram'dan, <:;evresini mubarek k1ld1g1m1z Mescid-i Aksa'ya gohlren 0 Zat'm §am 
yucedir, 0, buhln eksikliklerden uzakttr. Ger<:;ekten her §eyi i§iten, her §eyi goren 
O'dur." (isra suresi, 17/1) 
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ilk yilce ayetin buyuk hazinesinden yalmz 3 zamirindeki bir 
belagat kaidesine dayanan iki i§areti, meselemizle milnasebeti oldugu 
ic;in Kur'an'm mucizeligi bahsinde anlahld1g1 ilzere izah edecegiz. 

i§te Kur'an-1 Hakim, Habib-i Ekrem'in (aleyhi efda/Ussalatii ve ekme-

lilsselam) Mirac'mm ba§lad1g1 yer olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i 
Aksa'ya yolculugunu zikrettikten sonra,4.J.. jJ. i1 der. Bu 
beyandaki ve 5c.SY, ayetiyle ba§layan Necm ge-
c;en, Mirac'm son noktasma i§aret eden kelimesindeki zamir ya 
Cenab-1 Hakk'a ya da Hazreti Peygamber'e (aleyhissaldtii vesselam) 

bakar. 
2 

3 

4 

6 

"O, kendisine vahyedilen bir vahiyden ba§ka bir §ey degildir. (0, zamirinden mak-
sat, birc,;ok tefsirciye gore Kur'an'd1r. Hazreti Peygamber'in [sallallilhu aleyhi ve se/lem] 
islam'1 tebligi, Kur'an'1 ac,;1klama niteligi ta§1yan sozlerinin hepsi vahiy kaynakl1d1r.) 
Onu kendisine pek gi.ic,;lu ve kuwetli, o usrun akil ve kemfil sahibi Melek, Cebrail 
ogretti. Melek, kendi asli suretine girip dogruldu. i§te o zaman kendisi en yuce 
ufukta idi. Sonra o yakla§h ve iyice sarktJ. Oyle ki, aralan yaym iki ucu aras1 kadar 
veya daha az kald1. 0 da kuluna vahyetmek istedigi her §eyi vahyetti. Gozlerinin 
gordugunu kalbi yalan saymad1. siz kalkml§ da onun gordukleri hakkm-
da §ilpheye dil§up kendisiyle munaka§a m1 ediyorsunuz? Onun bir ba§ka ini§ini 
Sidreru'l-Munteha'nm yanmda gormil§lli. (Hazreti Peygamber'in [sallallilhu aleyhi ve 
sellemJ Cibril'i ikinci defa gormesine i§aret. Bu seferinde onu asil suretindeki aza-
metiyle gormil§lli. Sidreru'l-Munteha, Hazreti Peygamber' e [sallallahu aleyhi ve sellemJ 
mirac,; gecesinde gosterilen, yarahh§m ald1g1 son §ekli gosteren, emir fileminin so-
nundaki "§ecereru'l-kevn" yani yarahh§, kainat agac1dir. Bu husustaki izahlar ara-
smda en kuwetlisi budur.) Me'va cenneti de onun yanmdadir. 0 dem ki Sidre'yi 
bir feyiz sanyor, sard1kc,;a sanyordu ... Peygamber'in gozu kaymad1, §a§mad1, a§-
mad1 da. (Hazreti Peygamber [sallallahu aleyhi ve sellem] Rabbine o kadar yonelmi§ti 
ki, gok melekutunda, yani ruhlar aleminde seyrettigi say1s1z gQzellik onu me§gul et-
medi.) Vallahi gordu, hem de Rabbinin ayetlerinden en bilyugunu gordu." (Necm 
suresi, 53/4-18) 
"Gerc,;ekten O .. " (isra suresi, 17/1) 
" ... Gerc,;ekten, her §eyi i§iten, her §eyi goren O'dur." (isra suresi, 17/1) 
"Kayan y1ldiza yemin olsun ki!" (Necm suresi, 53/1) 
"Gerc,;ekten O .. " (isra suresi, 17/1) 
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Eger zamir Hazreti Peygamber' e i§arette bulunuyor ise belagat kai-
desi, kelimenin oncesi ve sonras1yla olan munasebeti §Unu ifade eder: 
0 §ahsl, klsa seyahatte umumi, kulll bir seyir ve yukseli§ vardir ki, 
Resul-u Ekrem (aleyhissaldtu vesse/am) ta Sidretu'l-Munteha'ya,7 Kab-1 
Kavseyn'e8 kadar Cenab-1 Hakk'm isimlerinin kulli mertebelerinde bir 
kls1m Rabbanl ayetleri ve ilahl sanatm harikalanm i§itmi§, gbrmli§tlir. 
i§te zamir o kuc;;uk, §ahsi seyahati hem kulli hem de hayret verici §ey-
lerin sergisi olan bir yolculugun anahtan hukmunde gosterir. 

Eger zamirin Cenab-1 Hakk'a bakttgm1 kabul edersek ayetin manas1 
§byle olur: Bir kulunu huzuruna davet edip ona bir vazife vermek ic;;in 
Mescid-i Haram'dan peygamberlerin topland1g1 yer olan Mescid-i 
Aksa'ya gonderdi;9 onlarla gorli§tlirdukten ve hepsinin as1l dinleri-
ne mutlak varis oldugunu gosterdikten soma kulunu ta Sidretu'l-
Munteha'ya, Kab-1 Kavseyn' e kadar mUlk ve melekt1t10 alemlerinde 
gezdirdi. 11 

Gerc;;i o zat (aleyhissaldtu vesselam) bir kuldur ve o seyahat §ahsl bir 
yukseli§tir. Fakat o kulun beraberinde butun kainah ilgilendiren bir 
emanet, alemin rengini degi§tirecek bir nur ve ebedi saadetin kap1sm1 
ac;;acak bir anahtar vard1r. Bu sebeple Cenab-1 Hak, Zat'm1 "butun e§-
yay1 i§iten ve gbren" 12 s1fattyla tarif eder. Taki o emanetin, o nurun ve 
anahtann, kainah ve bu.tun varhklan ku§atan hikmetlerini gostersin.13 

• Bu buyuk sirda dart "esas" var. 
• Birincisi: Mirac'm luzumlu olmasmm s1rn nedir? 

Sidretii'l-Miinteha: Yaratih§ aleminin ve mahlO.kat ilminin son buldugu nokta. 
Peygamber Efendimizin ula§tig1 en son makam. 
Kab-1 Kavseyn: Yaym iki ucu arasmdaki mesafe. Peygamber Efendimizin 
Mirac' da Allah' a yakla§tlgl mertebe. 
el-Bezzar, el-Musned 5/15; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebfr 10/69; el-Hakim, 
e/-Mustedrek 4/648; et-Taberi, Cdmiu'/-Beydn 15/3; el-Makdisi, Fezailu Beyti'l-
Makdis s. 58. 

10 Miilk ve melekut alemleri: Varhgm, aynanm boyah ve parlak taraflarma ben-
zeyen, di§ ve i<:; yiizleri. MelekO.t tamamen Yaratic1sma donilk, her §eyin §effaf ve 
temiz oldugu, sebeplerin tesirinin bulunmad1g1 alemdir. Miilk aleminde ise sebep-
ler, Yaraticmm izzetine ters olan hallere perde ve vesile olur. 

11 Bkz. isra sO.resi, 17/1; Necm sO.resi, 53/4-18; ibni Kesir, el-Biddye 3/109-118; es-
Siiheyli, er-Ravdu'/-Unf 2/191-194. 

12 Bkz. isra sO.resi, 17 /1. 
13 Bkz. isra sO.resi, 17 /1. 
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• ikincisi: Mirac'm hakikati nedir? 
• Oc;:unctisti: Mirac'm hikmeti nedir? 
• Dordtinctisti: Mirac'm neticeleri ve faydalan nelerdir? 

BiRiNCi ESAS 

Mirac'm liizumlu olmasmm sirn 
Mesela deniliyor ki: "Cenab-1Hak 14-;1-u)I J;;- dir. Yani 

her §eye her §eyden, o §eyin kendisinden bile daha yaktndir. Cisimden 
ve mekandan mtinezzehtir. 15 Her veli, kalben O' nunla g6rti§ebilir. 16 

halde neden Hazreti Peygamber'in (aleyhissalatil vesse/am) velayeti, her 
velinin kendi kalbinde muvaffak oldugu mtinacata, Mirac gibi uzun bir 
seyahatin neticesinde eri§ebilmi§tir?" 

Cevap: Bu anla§ilmas1 zor s1rn iki temsil ile kavray1§1m1za yakla§-
tiracag1z. On ikinci Soz'de gec;:en, Kur'an'm mucizelik s1rlan ve Mirac 
hakkmdaki §U iki temsili dinle: 

Birinci Temsil 

Bir sultamn iki c;:e§it konu§mas1, sohbeti, gorti§mesi; iki tarzda hi-
tab1 ve iltifah vard1r. Biri basit bir memuruyla ktic;:tik bir i§ ic;:in belli bir 
ihtiyaca <lair hususi bir telefonla gorti§mesidir. Digeri ytice saltanatmm 
unvamyla, btiytik hilafetinin ve geni§ hakimiyetinin nam1yla, emirle-
rini ilan etmesi ic;:in o i§le vazifeli bir elc;:isi veya o emirle mtinasebetli 
btiytik bir memuru vas1tas1yla konu§mas1dir; ha§metini gosteren ytice 
bir fermanla hitab1dir. 

i§te - 17 JJ1 §U temsildeki gibi, kainatm Halik' mm, mtilk 
ve melekut alemlerinin Malik'inin, ezel ve ebed Hakim'inin de iki tarz-
da konu§mas1, sohbeti, iltifati vard1r. Biri hususi, digeri ise herkese 
hitap eden umumi bir tarzdad1r. i§te Mirac, Velayet-i Ahmediye'nin 
(aleyhissalatil vesse/am) btittin velayetlerin tisttinde bir ku§ahc1hk ve ytice-
likle a9ga c;:1kmas1dir ki, kainatm Rabbi ve btittin varhklarm Hahk' 1 un-
vamyla Cenab-1 Hakk'm sohbetiyle ve O'na mtinacatla §ereflenmektir. 

14 "insana §ahdamanndan daha yakm" (Kaf sD.resi, 50/16). 
15 Bkz. isra sD.resi, 17/43; Enbiya sD.resi, 21/22. 
16 Bkz. el-Curcani, et-Ta'rifdt 1176. 
17 "En yuce s1fatlar Allah'md1r." (Nahl sD.resi, 16/60). 
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ikinci Temsil 

Bir adam elindeki aynay1 g(ine§e tutar. 0 ayna buyuklugu nispetin-
de, yedi rengi ic,;eren bir 1§1g1 g(ine§ten ahr, yans1hr. Adam g(ine§le o ol-
c;ude munasebet kurar, sohbet eder. 0 aynay1 karanhk evine veya dam 
aJtmdaki ktic;tik, hususi bagma tutsa, l§lktan g(ine§in klymeti olc;tistinde 
degil, ancak aynamn kapasitesi kadar faydalanabilir. Bir ba§ka adam ise 
aynay1 b1rak1r, dogrudan dogruya giine§e bakar, onun ha§metini gorilr, 
buyuklugunu anlar. Sonra pek yuksek bir daga 9kar, g(ine§in pek geni§ 
saltanahmn §a§aasm1 gorilr ve onunla bizzat, perdesiz olarak goril§ilr. 
Sonra cloner, evinden veya bagmm dammdan geni§ pencereler ac;ar, 
gokteki g(ine§e giden yollar yapar. Hakiki giine§in claim! l§1g1yla konu-
§Ur, boylece onunla minnettar bir §ekilde sohbet edebilir, "Ey yeryiizunu 
l§1giyla yald12layan ve btillin c;ic;eklerin yiizilnil giildtiren dtinya giizeli ve 
goklerin nazhs1 olan nazenin g(ine§! Dtinyay1 aydmlattigm, yeryiizilnu 
1s1tt1wn gibi benim kuc;O.k evimi, bahc;ecigimi de 1s1ttm, 1§1kland1rdm." 
der. Halbuki ayna sahibi oteki adam boyle diyemez. Onun aynasmda, 
kay1t altmdaki g(ine§in l§1g1 sm1rhd1r, aynanm buytiklugune goredir. 

i§te Ezel ve Ebed Gune§i, Sultam olan Ehad ve Samed Zat'm te-
cellisi, insanm mahiyetinde sonsuz mertebeleri ic;ine alan iki suretle 
gorunur: 

Birincisi: Kalb aynasma uzanan Rabbanl bir bag iledir. Herkes ka-
biliyetine, c;e§itli manevl mertebeleri kat etmesine ve Cenab-1 Hakk'm 
isim ve sifatlannm tecellilerine gore o Ezell Gune§'in nuruna, sohbe-
tine ve O'na munacata az veya c;okrnazhar olur. Cenab-1 Hakk'm bir 
insanda daha hakim olan isim ve sifatlannm golgesindeki velayetlerin 
dereceleri bu kls1m tecelliden ileri gelir. 

ikincisi: insan, ku§abc1 bir mahiyete sahip ve kainat agacmm en 
nurlu meyvesi oldugundan, bO.llin kainatta cilveleri gorunen Cenab-1 
Hakk'm guzel isimlerini ruhunun aynasmda birden gosterebilir. Bu 
yonuyle insanhgm manen en buyuk ferdine Cenab-1 Hak, Zat'mm ve 
giizel isimlerinin en yuce mertebedeki tecellileriyle gorO.nur. Bu gorO.n-
me ve tecelli, Hazreti Peygamber'in (aleyhissa/atii vesselam) Mirac'mm 
s1md1r ki, onun velayeti, peygamberligine ba§lang1c; olur. 

Velayet golgelerden gec;er, ikinci temsildeki ilk adama benzer. Pey-
gamberlikte ise golge yoktur, o dogrudan dogruya Zat-1 Zulcelfil'in her 
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§eyde ayn ayn gorulen birlik tecellisine bakar, ikinci temsildeki ikinci 
adama benzer. Mirac, Allah Resulti'ntin (aleyhissalaW vesselam) vela-
yetinin en btiytik kerameti ve en ytice mertebesi oldugundan, pey-
gamberlik mertebesine donmti§ttir. Mirac'm i<;; ytizti velayettir, <;;tinkti 
Resul-u Ekrem (aleyhissaldW vesselam) halktan Hakk'a gitmi§tir. 01§ ytizti 
ise peygamberliktir, <;;tinkti Allah Resulti, Hak'tan halka gelmi§tir. Ve-
layet, Cenab-1 Hakk' a yakmhk mertebelerinde manevi bir yolculuktur. 
Pek <;;ok mertebeyi a§may1 ve biraz zaman gerektirir. En btiytik nur 
olan peygamberlik ise Cenab-1 Hakk'm kula yakmhgmm ac;1ga <_:;1kmas1 
smma bakar ki, onun i<;;in c;ok klsa bir an yeter. Bu sebeple hadiste, 
Resul-u Ekrem'in "bir anda dontip geldigi" buyrulmu§tur.18 

dinleme makammda bulunan inkarc1ya deriz ki: Madem 
bu kainat gayet muntazam bir memleket, gayet muhte§em bir §ehir 
ve gayet stislti bir saray htikmtindedir. Elbette onun bir Hakim'i, bir 
Malik'i, bir Ustas1 vard1r. Madem boyle ha§metli bir Malik-i Zulcelal, 
bir Hakim-i Ztilkemal, bir Sani-i Ztilcemal var. Ve madem btitun o 
aleme, memlekete, §ehre, saraya alaka gosteren, latife ve duygulany-
la kainatm btittintiyle mtinasebetli, nazan ku§ahc1 insan var; elbette 
o muhte§em Yarahcmm, nazan engin ve §Uuru kainatm tamam1yla 
alakadar olan insanla ytice, en list mertebede bir mtinasebeti buluna-
cakttr ve ona kutsl bir hitab1, ytiksek bir tevecctihti olacakttr. 

Hem madem Hazreti Adem'den (aleyhisse/am) bugtine kadar §U 
mtinasebete mazhar olanlann i<;;inde bunu en ytice mertebede; eser-
lerinin §ahitligiyle, yani yerytiztintin yansm1 ve insanhgm be§te birini 
htikmti altma almas1yla ve kainatm manevl suretini degi§tirip aydm-
latmas1yla Muhammed-i Arabi (sal/al/ahu a/eyhi ve sellem) gostermi§tir. 
Oyleyse o mtinasebetin en ytice mertebesi olan Mirac, ona <;;ok lay1kttr 
ve <;;ok yak1§1r. 

iKiNCi ESAS 

Mirac'm hakikati nedir? 
Cevap: Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissa/aW vesselam) bizzat kemal 

18 Efendimiz'in (aleyhissalatu vesselam) Mirac'dan bir anda dondugune dair bkz. es-
Suyuti, el-Hasaisu'/-Kubn'l 1/272; Kadi iyaz, e§-$ifd s. 166; Aliyyulkar!, $erhu'§-
$ifd 1/409. 
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mertebelerindeki manevi yolculugundan ibarettir. Yani Cenab-1 Hak, 
mahlO.katm dtizeninde tecelli ettirdigi ayn ayn isim ve unvanlanyla 
rubO.biyet saltanatmda te§kil ettigi idare ve yaratma dairelerinde .. ve 
o dairelerde birer rubO.biyet ar§ma ve idare merkezine zemin olan gok 
tabakalannda g6rtinen eserlerini o has kuluna birer birer gostermi§tir. 
Boylece kulunu hem btittin insanl kemal vas1flanna sahip, hem btittin 
ilahl tecellilere mazhar, hem de alemin btittin tabakalannm nezaret-
i;isi, rubO.biyet saltanatmm bir ilanc1s1, nzasmm tebligcisi ve kainatm 
tils1mmm ka§ifi yapmak ic;in Burak' a bindirmi§, ona §im§ek gibi gokleri 
seyrettirip mertebeleri kat ettirmi§tir. Ay gibi menzilden menzile, daire-
den daireye rubO.biyetine §ahit k1hp o dairelerin semasmda makamlan 
bulunan ve karde§leri olan peygamberleri birer birer gostererek onu 
ta Kab-1 Kavseyn makamma 9karm1§, Zat'1yla konu§maya ve cemalini 
g6rmeye ehadiyetiyle mazhar k1lm1§hr. 19 

$u ytiksek hakikate iki temsilin dtirbtinti ile bak1labilir. 

Birinci Temsil 

Yirmi Dordiincti Soz' de izah edildigi gibi, nas1l ki bir padi§ahm hti-
ktimetinin dairelerinde ayn ayn unvanlan, emri altmdakiler arasmda 
ba§ka ba§ka nam ve vas1flan ve saltanatmm mertebelerinde c;e§it c;e§it 
isimleri, alametleri vard1r. Mesela adliye dairesinde adaletli bir hakim, 
mtilkiyede sultan, askeriyede ba§kumandan, ilmiye20 sm1fma gore 
ise halifedir... Onun her bir dairede isim ve unvanlan, manevl tahti 
htikmtinde birer makam1 ve koltugu bulunur. 0 padi§ah, saltanatmm 
dairelerinde ve htiktimetinin kademelerinde binlerce isme ve unvana 
sahip olabilir. Onun birbiri ic;inde binlerce saltanat tahti bulunabilir. 0 
hakim, htiktimetinin her bir dairesinde adeta manevl §ahsiyetiyle ve 
hususi irtibatiyla, telefonuyla mevcuttur; hazir bulunur ve her §eyi bi-
lir. Kanunuyla, nizam1yla, temsilcileriyle her tabakada gortintir, her §e-
yi gortir. Ve emri altmdakileri her mertebede htikmtiyle, ilmiyle, kuv-
vetiyle perde arkasmdan idare eder, onlara bakar. Her dairenin farkh 
bir merkezi, bir menzili vard1r. Htiktimleri birbirinden ayn, tabakalan 

19 Bkz. et-Taber!, Cdmiu'l-beydn 15/6; el-Makdisi, e/-Ehadfsu'l-Muhtdra 6/258-259; 
ibni Kesir, el-Biddye 3/109-118. 

20 ;>eriat ve fik1h meseleleriyle ugra§an alimler sm1f1. 
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ba§kad1r. i§te boyle bir sultan, istedigi kimseyi bi.itun o dairelerde do-
la§hnp her daireye has ve padi§ahhgma yakI§Ir saltanahm, hukmunu 
icra eden emirlerini ona gosterir, onu daireden daireye, tabakadan 
tabakaya gezdirip huzuruna kadar getirir. Soma butun o dairelerle 
alakah baz1 umumi emirlerini kendisine bildirir ve o zah geri gonderir. 

i§te bu misaldeki gibi, Ezel ve Ebed Sultani olan Alemlerin Rabbi-
nin de rububiyetinin mertebelerinde ayn ayn, fakat birbirine bakan ic-
raah, sifat ve unvanlan vardir. Uluhiyetinin dairelerinde ba§ka ba§ka, 
fakat birbiri ic;inde gorunen isim ve ni§anlan bulunur. Ha§metli icra-
atmda ayn ayn, fakat birbirine benzer cilveleri gorulur. Kudretinin i§-
leyi§inde farkh, fakat birbirini hissettiren, hahrlatan unvanlan mevcut-
tur. S1fatlannm tecellileri degi§ik, fakat birbirini gosterecek mukaddes 
bir §ekilde ortaya c;1kar. Fiillerinin cilvelerinde c;e§it c;e§it fakat birbirini 
tamamlayan tasarruflan ve rengarenk sanatmda, eserlerinde rurlu tur-
lu fakat birbirine bakan ha§metli icraah, terbiye ediciligi gorunur. 

i§te §U buyuk sirdan dolay1 Cenab-1 Hak kainah hayret verici, ha-
rika bir §ekilde duzene koymu§tur. En kuc;uk varhk tabakasmdaki zer-
relerden goklere ve goklerin birinci katmdan ta ar§-1 azama kadar list 
uste tabakalar vard1r. 

Gogun her kah ayn bir alemin dam1, rububiyet ic;in birer ar§ ve 
ilahi tasarruflar ic;in birer merkez hukmundedir. Gen;i o daire ve taba-
kalarda Cenab-1 Hakk'm ehadiyeti, yani birliginin her bir varhkta tek 
tek gorunmesi itiban ile butun isimleri bulunabilir ve butun sifatlan 
tecelli eder. Fakat nasil ki adliyede adil hakim unvam as1ldir ve ustun-
dur; diger unvanlar orada onun emrine bakar, ona tabidir. Aynen oy-
le de, her bir varhk tabakasmda ve gogun her katmda Allah'm bir ismi, 
bir sifah hakimdir, digerleri orada onun golgesindedir. Mesela, Kadir 
ismine mazhar olan Hazreti isa (aleyhisselam) gogun hangi katmda Pey-
gamber (aleyhissaldtil vesselam) ile gorli§tliyse, i§te o dairede Cenab-1 
Hak, Kadir ismiyle bizzat tecelli eder. Mesela, Hazreti Musa'nm (aley-

hisselam) makam1 olan gok dairesinde en c;ok hukmunu gosteren, Haz-
reti Musa' nm (aleyhisselam) mazhar bulundugu "Mutekellim" ismidir ve 
bunun gibi... 
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i§te ism-i Azam'a mazhar,21 ni.ibi.iweti umumi22 ve Cenab-1 
Hakk' m bi.iti.in isimlerinin tecellilerine eri§mi§23 Zat- Ahmediye 
(aleyhissa/dtu vesselam) elbette butun rububiyet daireleriyle alakahdir ve 
o dairelerde makam sahibi olan peygamberlerle gori.i§mek, butun ta-
bakalardan ge<:;mek, elbette Mirac hakikatini gerektiriyor. 

ikinci Temsil 

Nas1! ki bir sultanm unvanlanndan olan "ba§kumandan" unvam-
nm, askeriyenin en list ve en geni§ dairesinden onba§l rutbesi gibi 
kii<:;iik ve hususi bir daireye kadar her makamda bir tezahuru, bir cil-
vesi vard1r. Mesela bir asker, o ba§kumandanhk unvanmm tecellisini 
onba§1mn §ahsmda g6rur, ona bakar, ondan emir ahr. 0 asker onba-
§1 oldugunda <:;avu§ dairesindeki kumandanhk cilvesi gozi.ine <:;arpar, 
ona bakar. Sonra <:;aVU§ olsa, o vakit kumandanhk unvanmm cilvesini 
tegmen rutbesinde g6ri.ir, zira o makamda da ba§kumandana ait bir 
iskemle bulunur. Ve bunun gibi; yuzba§1, binba§l, general, mare§al 
dairelerinin her birinde, dairelerin bi.iyi.iklugi.i ol<:;i.isi.inde 0 kumandan-
hk unvamm gori.ir. 

$imdi ba§kumandan, bir askere butun asker! dairelerle alakah bir 
vazife vermek, onu bir mufetti§ gibi her daireyi gorup hepsi tarafm-
dan gori.ilecegi bir makama <:;1karmak istese; elbette o askeri, onba§l 
dairesinden ta kendi buyuk dairesine kadar her tabakay1 gormesi ve 
g6rulmesi i<:;in birer birer gezdirecektir. Sonra huzuruna kabul edip 
sohbetiyle §ereflendirecek, ni§an ve fermanlarla iltifatta bulunarak 
geldigi yere bir anda gonderecektir. Ancak temsilde §U noktay1 na-
zara almak laz1m: Padi§ah eger aciz degilse -gori.ini.i§te oldugu gibi, 
manevi yonden de iktidar sahibiyse- general, mare§al, tegmen gibi 
§ah1slan vekil yapmaz, her yerde bizzat bulunur. Baz1 perdeler altmda 
ve makam sahibi §ah1slarm arkasmda olsa da emri dogrudan dogruya 
o verir. Kami! birer veli olan baz1 padi§ahlarm bir<:;ok dairede icraatla-
nm farkh §ah1slar suretinde yerine getirdikleri rivayet edilir. T emsil ile 

21 Bkz. EbO DavOd, vitr 8; Tirmiz'i, deavdt 64; ibni Mace, dud 9; Ahmed ibni Hanbel, 
el-Musned 6/461. 

22 Bkz. Enbiya sOresi, 21/107; Sebe' sOresi, 34/27; Saf sOresi, 61/9; Buhar'i, 
teyemmum 1, sa/dt 56; Muslim, mesacid 3; Nesa'i, gusul 26; Darim'i, saldt 111. 

23 Bkz. Kadi iyaz, e§-:?ifd 1/235-246. 
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bakhg1m1z §U hakikatte ise her bir dairedeki emir ve hiikiim, kendi-
sinde acz olmad1gmdan, dogrudan dogruya, bizzat ba§kumandandan 
geliyor. Her §ey onun emri, iradesi ve kuvvetiyledir. 

i§te §U temsildeki gibi, yerlerin ve goklerin Hakim'inin, 
buyruguna malik ve mutlak emir sahibi olan Ezel ve Ebed Sultam'nm 
varhk tabakalarmda tam bir itaat ve intizamla yerine getirilen emirleri 
ve kumandanhgmm icraah goriiliiyor. Hem zerrelerden gezegenlere, 
sineklerden goklere kadar biitiin varhk tabakalannda ve tiirlerinde kii-
<;;iik-biiyiik, ciizl-kiilll alemleri ve topluluklan ayn ayn, fakat birbirine 
bakan bir tarzda idare eden birer rububiyet ve hakimiyet dairesi gorii-
niiyor. ;;imdi kainattaki en yiice maksatlan, en biiyiik neticeleri anla-
yacak bir zat, biitiin tabakalann ayn ayn kulluk vazifelerini goriip Zat-1 
Kibriya'nm rububiyet saltanahm, hakimiyetinin ha§metini seyrederek 
O'nun nzasmm ne oldugunu bilmek ve saltanatm1 ilan etmek ic;;in el-
bette o tabaka ve dairelere yolculuk yapacakhr. O'nun biiyiik dairesi-
nin unvam olan Ar§-1 Azam'ma ve Kab-1 Kavseyn'e -yani imkan25 ve 
viicub26 arasmda Kab-1 Kavseyn ile i§aret edilen makama- girecek ve 
Celll-i Ziilcemal Zat ile gorii§ecektir ki, i§te bu, Mirac'm hakikatidir. 
Her insan akl1yla hayal siiratinde seyahat ettigi gibi.. her veli kalbiy-
le §im§ek h12mda dola§hg1 gibi.. nuranl birer varhk olan her melek 
ruh c;;abuklugunda Ar§'tan yeryiiziine, yeryiiziinden Ar§'a mesafeleri 
kat ettigi gibi.. 27 cennet ehli olan insanlarm, ha§irden be§ yiiz senelik 
mesafedeki cennete Burak siiratinde c;;1kmalan gibi..28 nur ve nur ka-
biliyetindeki evliyanm kalblerinden daha latif, oliilerin ruhlanndan ve 
meleklerden daha hafif, yild12 gibi nurani ve misali bedenlerden daha 
zarif olan Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/Citil vesse/am) yiiksek, pak ruhuyla 
24 "(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 

2/117; Ai-i imran suresi, 3/47, 59; En'am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40 ... ) 
25 imkan: Varhg1 ve yoklugu da miimkiin, birbirine e§it olmak. Var olmak ic;in ba§-

kasma muhtac; bulunmak. 
26 Viicub: Varhg1 zorunlu ve kendinden olma. 
27 Bkz. Mearic suresi, 70/4. 
28 Hadiste, Efendimiz (aleyhissallltii vesselam) "Cehennemin iizerine kurulan Sirat'tan 

ameline gore kiminin §im§ek siiratinde, kiminin riizgar siiratinde, kiminin ku§ gibi 
h1zh, kiminin doludizgin at siiratinde, kiminin ko§arak, kiminin de yiiriiyerek gec;e-
cegini" buyurmu§tur. (Tirmizi, tefsiru'l-Kur'an 19; Darimt, rikak 89; et-Taberant, 
e/-Mu'cemil'/-Kebfr 9/356). 
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beraber, elbette, say1s1z vazifelerini gordi.igi.i ve kabiliyetlerinin mahze-
ni olan mi.ibarek cismi de Ar§' a kadar gidecektir. 

dinleme makammdaki inkarc1ya bak1yoruz. Onun kalbin-
den, "Ben Allah'1 tamm1yorum, Peygamber'i bilmiyorum, Mirac'a na-
sil inanacag1m?" diyecegi akla geliyor. 

Cevap olarak deriz ki: Madem §U kainat ve mevcudat var ve on-
larda bir icraat, bir yaratma faaliyeti gori.ili.iyor. Hem madem mun-
tazam bir i§, failsiz olmaz. Manidar bir kitap, katipsiz olmaz. Sanath 
bir nakI§, nakka§s1z olmaz. Elbette §U kainah dolduran hikmetli ic-
raatm da bir faili ve yeryi.izi.inde her mevsim tazelenen hayret verici 
nak1§lann, manidar birer mektup olan varhklarm da bir katibi, bir 
nakka§l vardir. Hem madem bir i§te iki hakimin bulunmas1 o i§in 
intizamm1 bozar. Ve madem bir sinegin kanadmdan ta gogi.in kan-
dillerine kadar alemde mi.ikemmel bir di.izen var. Oyleyse 0 Hakim 
birdir. Yoksa varhklar say1smca ilahm bulunmas1 laz1m gelir. <.;:unki.i 
her §eydeki sanat ve hikmet o derece hayret vericidir ki, o §eyin 
Yarahc1smm, her §eye gi.ici.i yeten, her i§i bilen bir Kadir-i Mutlak 
olmas1 gerekir. 0 say1s1z ilahlar hem birbirine zit hem benzer olacak-
hr; o halde ise §U hayret verici intizamm bozulmamas1 yilz bin defa 
imkans1zdir, akil d1§1d1r. 

Hem madem, §U varhk tabakalannm bir ordudan bin defa daha 
muntazam §ekilde, tek bir emirle hareket ettigi a9kc;a gorilnilyor. 
Y1ld1zlann, gilne§in ve aym di.izenli hareketlerinden tut, ta badem c;i-
c;eklerine kadar her bir varhk tilri.i Kadlr-i Ezell'nin kendisine verdigi 
ni§anlan, formalan, gilzel elbiseleri ve belirledigi hareketleri, bir ordu-
dan bin defa daha muntazam, milkemmel bir §ekilde gosteriyor. Oy-
leyse §U kainatm, gayb perdesi arkasmda -yaratt1klan O' nun emrine 
bakan ve kendisine itaat eden- bir Hakim-i Mutlak'1 vardir. 

Hem madem o Hakim, bi.itiln hikmetli icraatmm §ahitligiyle ve 
gosterdigi muhte§em eserlerle bir Sultan-1 Zi.ilcelal'dir. 

Hem ihsanlanyla c;ok merhamet sahibi bir Rab' dir; sergiledigi gilzel 
sanatlanyla, sanahm itinayla gozeten ve c;ok seven bir Sani'dir. 

Hem gosterdigi nak1§lar ve merak uyandiran sanatlanyla, §UUrlu 
varhklann takdir nazarlanm eserlerine c;ekmek isteyen, sonsuz hikmet 
sahibi bir Hahk'tir. 
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Hem O'nun; alemin yarahh§mda gosterdigi, ak1llan hayrette b1-
rakan nakt§larmm ne demek oldugunu ve varhklarm nereden gelip 
nereye gidecegini, rububiyetinin hikmetiyle §UUr sahiplerine bildirmek 
istedigi anla§thyor. Elbette sonsuz hikmet sahibi Hakim ve sonsuz ilim 
sahibi Sani, rububiyetini gostermek ister. 

Hem madem gosterdigi bu kadar lutuf ve merhamet eseri ve sanat 
harikalan ile kendini §UUr sahiplerine tamtmak ve sevdirmek ister. El-
bette arzulanm ve nzasma ula§bracak §eylerin ne oldugunu o §Uurlu 
varhklara bir elc;;i vas1tas1yla bildirecektir. 

Oyleyse §UUr sahiplerinden birini tayin edip onunla rububiyetini ilan 
edecektir. Sevdigi sanatlanm gostermek ic;;in bir elc;;iyi yilce huzuruna 
yakmhkla §ereflendirip bu i§e vas1ta ktlacaktir. Yuce maksatlanm §UUr 
sahiplerine bildirmesi ve kemal vas1flanm gostermesi ic;;in bir zah yo! 
gosterici yapacaktir. kainata koydugu bls1mm ve varhklarda gizledigi 
rububiyet smmm manastz kalmamas1 ic;;in herhalde bir rehber tayin ede-
cektir. Gosterdigi ve nazarlara sundugu sanat gilzelliklerinin faydastz ve 
abes olmamas1 ic;;in onlardaki maksatlan ders verecek bir kilavuz vazife-
lendirecektir. Ve rtzasma ula§hran §eylerin ne oldugunu §UUr sahiplerine 
teblig etmesi ic;;in bir zah buhln §Uurlu varhklann ilshlnde bir makama 
c;;1karacak ve rizasm1 ona bildirecek, onunla haber verecektir. 

Madem hakikat ve hikmet boyle gerektiriyor ve §U vazifelere en 
lay1k zat Hazreti Muhammed'dir (aleyhissalata vesselam). <:;unkil bu 
vazifeleri en milkemmel §ekilde bilfiil o yapm1§hr. Onun eseri olan 
islam alemi ve gosterdigi islamiyet nuru, buna adil ve dosdogru bi-
rer §ahittir. Oyleyse o zatm bilhln kainatm ilshlne c;;1k1p, bilhln varhk 
tabakalarmdan gec;;ip oyle bir makama yilkselmesi laz1mdir ki, bilhln 
mahlukatm Ha11k'1 ile, hepsi adma, dogrudan dogruya, yilce, kulli bir 
sohbet etsin. i§te Mirac bu hakikati bildiriyor. 

K1sacas1: Madem Allah §U koca kainah zikredilen maksatlar gibi 
c;;ok bilyilk gayeler ic;;in bu §ekilde yaratmt§, dilzene koymu§ ve silsle-
mi§tir. Hem madem varhklar ic;;inde, §U ku§abc1 rububiyeti biltiln in-
celikleriyle, §U buyilk uluhiyet saltanatm1 bilhln hakikatleriyle sadece 
insan gorebilir. Elbette o Hakim-i Mutlak, insan ile konu§acak ve ona 
isteklerini bildirecektir. Madem her insan mahiyetinin smirlarmdan 
ve bayag1 arzulanndan s1ynhp en yiiksek, kiilli makama c;;1kam1yor. 
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O Hakim' in kulll hitabma bizzat muhatap olam1yor. Elbette o vazife, 
insanlar ic;inde baz1 hususi fertlere verilecektir ki, iki yonlu bir mi.ina-
sebeti bulunsun: Hem insan olmah ki, insanlara rehberlik etsin; hem 
ruhen gayet yi.iksek olmah ki, dogrudan dogruya o hitaba eri§sin. 

$imdi madem insanlar ic;inde, §U kainatm Sani'inin maksatlanm 
en mi.ikemmel §ekilde bildiren, kainatm bls1mm1 ke§feden, yarahh§m 
muammasm1 c;ozen ve rubO.biyet saltanatmm gi.izelliklerini kusursuzca 
ilan eden, Hazreti Muhammed'dir (aleyhissalatii vesselam). Elbette buti.in 
insanlar ic;inde onun oyle bir manevi yolculugu olacakbr ki, bu, cisma-
ni alemde seyahat suretinde bir Mirac'dir. 0 zat, "Yetmi§ bin perde"29 

diye tabir edilen, Cenab-1 Hakk'm isimlerinin berzahm1 a§1p, s1fat ve 
icraatmm tecellilerinden gec;ip varhk tabakalanmn sonuna kadar mer-
tebeleri kat edecektir. i§te Mirac budur. 

Ey bizi dinleyen inkarc1! Vine farz edelim ki, sen kalbinden §6yle 
diyorsun: "Nasil inanay1m, insana her §eyden daha yakm bir Rab ile 
binlerce sene mesaf eyi a§lP yetmi§ bin perdeyi gec;tikten sonra g6ri.i§-
mek ne demektir?" 

Biz de deriz ki: Cenab-1 Hak her §eye her §eyden, o §eyin kendisin-
den bile daha yakmdir.3° Fakat her §ey, O'ndan sonsuz uzaktir.31 Nasil 
ki gi.ine§in §UUru ve konu§ma kabiliyeti olsa, elindeki ayna vas1tas1yla 
seninle konu§abilir. Sende istedigi gibi tasarruf eder. Belki sana, ayna 
misali gozbebeginden daha yakm oldugu halde, sen ondan dort bin se-
ne kadar uzaksm, hic;bir §ekilde ona yakla§amazsm. Eger yi.ikselsen, ay 
makamma gelip onunla dogrudan dogruya g6ri.i§me noktasma c;1ksan, 
yalmz bir ti.ir ayna olabilirsin. Aynen oyle de, Ezel ve Ebed Gi.ine§i Zat-1 
Zulcelfil her §eye her §eyden daha yakm oldugu halde her §ey O'ndan 
sonsuz uzaktir. Ancak buti.in varhk tabakalanm kat edip, smirh mahi-
yetinden s1ynhp, ki.illiyet mertebelerinde gide gide binlerce perdeden 
gec;;erek butt.in varhklan ku§atan bir ismine yana§Ir ve bundan daha 
ileride pek c;ok mertebeyi a§arsan, O'na bir ti.ir yakmhkla §ereflenirsin. 

29 Arada yetmi§ bine yakm perde olduguna <lair bkz. EbO. Ya'la, e/-Miisned 13/520; 
et-Taberani, el-Mu'cemii'l-Evsat 6/278, 8/382. Aynca bu perdeler olmasa Cenab-1 
Hakk'm azametinden her §eyin mahvolacagma <lair bkz. Muslim, fmdn 293; ibni 
Mace, mukaddime 13. 

30 Bkz. Kaf sO.resi, 50/16; Vak1a sO.resi, 56/85. 
31 Bkz. En'am sO.resi, 6/103. 
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Hem mesela bir asker, ba§kumandanmm manev! §ahsiyetinden 
c;ok uzaktir. 0 asker, kumandanma onba§tsmda gordilgil kilc;ilk bir 
numune ile gayet uzak bir mesafeden, pek c;ok manevi perde arkasm-
dan bakar. Onun manevi §ahsiyetine gerc;ekten yakm olmak ic;in ise 
tegmenlik, yuzba§thk, binba§thk gibi birc;ok kulli mertebeden gec;mesi 
gerekir. Halbuki ba§kumandan, emriyle, kanunuyla, bakt§tyla, huk-
milyle, ilmiyle ve -g6rilnil§te oldugu gibi manen de kumandan ise-
bizzat o askerin yanmda bulunur, onu gorilr. Bu hakikat On Altmc1 
Soz' de kesin bir §ekilde ispat edildiginden, onunla yetinerek burada 
k1sa kesiyoruz. 

Ey inkarc1, bu kez de kalbinden mesela §6yle dersin: "Ben g6giln 
tabakalanm inkar ediyorum, meleklere inanm1yorum. Goklerde biri-
nin gezmesine, meleklerle gorli§mesine nas1l inanay1m?" 

Evet, senin gibi akh gozune inmi§, gozune perde c;ekilmi§ insan-
lara laf anlatmak ve bir §ey ispatlamak elbette zordur. Fakat hakikat 
o kadar parlaktir ki, onu korler bile gorebildigi ic;in biz de deriz ki: 
Muazzam uzay bo§lugu, ittifakla sabittir ki, "esir" maddesi ile doludur. 
l§tk, elektrik, s1cakhk gibi ak1c1 ve latif §eyler, uzay bo§lugunu dolduran 
bir maddenin varhgma delildir. Meyveler bir agac1, c;ic;ekler c;imenligi, 
sumbuller tarlalan, bahklar denizi ac;ikc;a g6sterdigi gibi, y1ld1zlar da 
zorunlu olarak kendi kaynaklannm, tarlalarmm, denizlerinin, c;imen-
liklerinin varhgm1 aklm gozune sokuyorlar. Madem §U yuce alemde 
c;e§itli tabakalar var, degi§ik vaziyetlerde farkl1 hukumler gorunuyor. 
Oyleyse o hukumlerin kaynag1 olan goklerin tabakalan da birbirinden 
farkl1d1r. insanda nas1l ki cisimden ba§ka ak1l, kalb, ruh, hayal, haft-
za gibi manevi latifeler de var. Elbette insanm buyuk bir misali olan 
alemde ve insan meyvesinin agac1 olan kainatta da cismani alemden 
ba§ka alemler bulunur. Ve yeryuzunden cennete kadar her alemin 
birer gogu vardtr. 

Melekler ic;in ise deriz ki: En k1ymetli ve nurani §eyler olan hayat 
ve §Uur, gezegenler ic;inde orta buyuklukteki, ytld1zlar arasmda ise ku-
c;uk, maddi ve karanhk olan dunyada smirs1zca bulunur. Elbette ka-
ranhk bir ev hukmundeki §U yeryuzune nispeten suslenmi§ k6§kler, 
mukemmel saraylar gibi olan y1ld1zlar ve ytld1zlann denizi olan gokler; 
§UUr sahibi, canh, say1s1z ve farkh cinslerden meleklerin, ruhanilerin 
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meskenidir. i§arata'/ i'caz adh tefsirimde, (.5.f..;,1 f 
ayetinde buyrulan, goklerin hem varhgm1 hem de pek c;ok 

tabakadan olu§tugunu, Yirmi Dokuzuncu Soz' de ise meleklerin varh-
gm1 iki kere iki dort eder derecesinde bir kesinlikle ispatlad1g1m1zdan, 
onlarla yetinerek burada ktsa kesiyoruz. 

Soziin Ozii: Esir maddesinden yap1lm1§, elektrik, t§tk, s1cak11k, c;e-
kim kuweti gibi ak1c1 ve latif §eylerin meskeni ve hadisteki t_.r 
33J i§aretiyle gezegenlerin ve ytld1zlann hareketlerine milsait olan 
Samanyolu adh y1ld1z kilmesinden en yakm gezegene kadar c;e§itli va-
ziyet ve mahiyetlerde yedi tabaka vard1r. Her tabakada yeryiizilnden 
berzah alemine, misal alemine, ahirete kadar birer alemin dam1 hilk-
miinde birer gok bulunur. Bu, hikmetin ve aklm geregidir. 

Ey dinsiz inkarc1! Hem mese/a diyebilirsin ki: "Bin zorlukla ve 
uc;ak vas1tas1yla ancak bir iki kilometre yukanya c;1k1labilir. Bir insan 
nas1l cismiyle binlerce senelik mesafeyi birkac; dakikada kat eder, 
gider gelir?" 

Biz de deriz ki: ilminize gore, yerkiire gibi agir bir cisim, senelik 
hareketiyle bir dakikada yakla§tk yiiz seksen sekiz saatlik mesaf e ahr. 
Yakla§tk yirmi be§ bin senelik mesafeyi bir senede kat eder. Acaba, §U 
muntazam hareketleri ona yaptiran ve onu bir sapan ta§t gibi dondii-
ren bir Kadir-i Zillcelal, bir insam ar§a yilkseltemez mi? Rabbani bir ka-
nun olan gilne§in c;ekimi ile etrafmdaki pek agir yerkilreyi mevlevi gibi 
dondilren bir hikmet, Rahmet-i Rahman'm cazibesi ve Ezell Giine§'in 
a§kmm c;ekimiyle bir insam cismen, o Rahman'm Ar§ma §im§ek gibi 
c;1karamaz mi? 

Bu kez de, "Haydi, diyelim <_;1kabilir. Peki, nic;in c;1kmt§? Ne lilzumu 
var? Veliler gibi ruhu ve kalbi ile gitse yetmez miydi?" diyebilirsin. 

Biz de deriz ki: Madem Sani-i Ziilcelal, millk ve melekut alem-
lerindeki hayret verici ayetlerini, de!illerini sergi!emek, §U aJemin 
tezgah ve kaynaklanm seyrettirmek ve insanm amellerinin ahiretteki 
neticelerini gostermek istemi§. Elbette Mirac'a c;1kan zatm, g6rilnen 

32 "Sonra iradesi yukanya yonelip oray1 da yedi gok halinde saglamca nizama koy-
du." (Bakara suresi, 2/29) 

33 "Serna, dalgalan karar kilm1§ bir denizdir." Bkz. Tirmizi, tefsfru sure (57) l; Ahmed 
ibni Hanbel, el-Musned 2/370; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat 6/15. 
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alemin anahtan hukmundeki gozunu ve i§itilen alemdeki ayetleri 
duyan kulagm1 da Ar§'a kadar beraber goturmesi laz1m gelir. Ruhu-
nun say1s1z vazifesine merkez olan uzuv ve kabiliyetlerinin makine-
si hukmundeki mubarek cismini de Ar§' a kadar c;1karmas1 aklm ve 
hikmetin geregidir. Nasti ki, cennette ilah! hikmet cismi ruha arkada§ 
edecektir. C::unku beden, pek c;ok kulluk vazifesine, sonsuz lezzet ve 
eleme medard1r. Elbette o mubarek beden, Mirac' da da ruha arka-
da§ olacakttr. Madem cennete ruh ile beden beraber gider. Elbette 
Cennetu'l-Me'va'nm govdesi olan SidretU'l-Munteha'ya yukselen34 

Zat-1 Ahmediye'ye (aleyhissa/dtu vesselam) mubarek bedeninin e§lik et-
mesi hikmetin ta kendisidir. 

Yine farz edelim ki, §6yle diyebilirsin: "Binlerce sene mesafeyi bir-
kac; dakikada a§mak akla s1gmaz, imkans1zd1r." 

Biz de deriz ki: Sani-i Zulcelal'in sanatmda hareketler sonsuz c;e-
§itliliktedir. Mesela sesin h1z1yla I§Igm, elektrigin, ruhun ve hayalin 
h1zlannm ne kadar farkh oldugu malum ... Gezegenlerin de hareket-
leri ilmen o kadar c;e§itlidir ki, akh hayrette birak1r. Acaba latif cismi, 
yukseli§te suratli olan yuce ruhuna uymu§ 0 zatm, ruh suratinde hare-
keti nasil akil dt§t gbrunur? Hem on dakika uyusan bazen olur ki, bir 
sene gec;irmi§ gibi bir hale maruz kahrsm. Hatta insanm bir dakikada 
gordugu ruyada i§ittigi sozler, soyledigi kelimeler toplansa, uyarnkken 
gec;en bir gune, belki daha fazla zamana denk gelir. Demek ki, belli 
bir zaman dilimi iki §ahsa gore farkhdir; biri ic;in bir gun, digeri ic;in bir 
sene hukmune gec;ebilir. 

$u manaya bir temsille bak: insanm hareketinin, gullenin hareke-
tinin, sesin, I§tgm, elektrigin, ruhun ve hayalin hareketlerinin h1zma 
olc;ek olacak bir saat farz edelim. 0 saatte on igne bulunsun. igne-
lerden biri saatleri gostersin. Biri, ondan altmt§ defa daha geni§ bir 
dairede dakikalan saysm. Bir ba§kas1, altmt§ defa daha geni§ bir daire 
ic;inde saniyeleri; biri, yine altm1§ defa daha geni§ bir dairede salise-
leri gostersin. Bunun gibi, otekiler de siras1yla bir sonrakinin altmt§ta 
biri olan rabialan, hamiseleri, sadise, sabia, samine, tasia ve a§irele-
ri saysm. Boylece gayet muntazam, buyuk bir dairede birer ibre farz 
edelim. Sozgelimi, saati sayan ibrenin dairesi kuc;uk saatimiz kadarsa, 

34 Bkz. Necm sO.resi, 53/14. 
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herhalde a§ireleri sayan ibrenin dairesi yeryuzunun bir senede <;;izdigi 
daire kadar, belki daha buyuk olacakhr. 

$imdi iki §ah1s farz edelim. Biri, saati sayan ibreye binmi§ gibi, 
etrafm1 o ibrenin hareketlerine gore seyretsin. Digeri ise a§ireleri sa-
yan ibreye binmi§ olsun. Bu iki §ahsm belli bir zaman diliminde gor-
dukleri §eyler arasmdaki fark, ku<;;ilk saatimizin yeryuzunun bir sene-
de <;;izdigi dairenin buyuklugune nispeti gibidir, aralannda <;;ok fark 
vard1r. i§te zaman, hareketlerin bir rengi yahut bir §eridi hukmunde 
oldugundan, hareketlerde ge<;;erli bir hukum, zamanda da ge<;;erlidir. 
i§te bir saatte gorduklerimiz, saatin saati sayan ibresine binen §ahsm 
g6rdukleri kadar ve ger<;;ek suresi de aym oldugu halde, Res0.1-u Ek-
rem (aleyhissa/6.ta vesse/am) a§ire ibresine binen §ah1s gibi, aym surede, 
o belli saatte Cenab-1 Hakk'm yard1m1yla Burak'a biner, §im§ek gibi 
butun mumkinat dairesini kat edip, mulk ve melekO.t alemlerindeki 
harikuladelikleri g6rup vucub dairesine 9kar, O'nun sohbetiyle §e-
reflenip cemalini gormeye mazhar olur, fermam ahp vazifesine do-
nebilir ve donmil§tilr. 

Vine mesela diyebilirsin ki: "Evet olabilir, mumkundur. Fakat 
mumkun olan her §ey ger<;;ekle§miyor. Bu hadisenin bir benzeri var 
m1 ki kabul edilsin? Emsali olmayan bir §eyin, yalmz mumkun di ye 
ger<;;ekle§tigine nasil hukmedilebilir?" 

Cevaben deriz ki: Bu hadisenin benzerleri o kadar <;;oktur ki, say-
makla bitmez. Mesela her nazar sahibi, gozuyle yerden ta Neptun ge-
zegenine kadar bir saniyede <;;1kar. 

Her ilim sahibi, akhyla astronominin kanunlanna binip en uzak 
y1ld1zlara bir dakikada gider. 

Her mumin, fikrini namazm fiillerine ve rukO.nlanna bindirip bir tur 
Mirac ile kainah arkasma ahr, ilahl huzura kadar <;;1kar. 

Her kalb sahibi ve kamil veli, seyr u suh1k ile ar§tan, Cenab-1 Hakk'm 
isim ve sifatlarmm dairesinden kirk gilnde ge<;;ebilir. Hatta $eyh Geylanl, 
imam Rabbanl gibi baz1 zatlann, dosdogru §ekilde haber verdikleri uze-
re, ruhen ar§a kadar bir dakikada yukseldikleri olmu§tur. 

Hem nuranl bedenlere sahip melekler ar§tan yere, yeryuzunden 
ar§a k1sa bir zamanda gidip gelirler. 35 

35 "O vakit sen muminlere: 'Rabbinizin, indirdigi li<; bin melek ile size imdat 



Hem cennet ehli, mah§er meydanmdan cennet baglanna k1sa bir 
zamanda yukselir. 36 

Elbette bu kadar ornek gosteriyor ki: Butun evliyanm sultam, mu-
minlerin imam1, cennet ehlinin reisi ve meleklerin makbulu olan Zat-1 
Ahmediye'nin (aleyhissaldtu vesse/am) seyr u suh1kuna vesile bir Mirac'm 
varhg1 ve bunun, o zatm makamma munasip surette olmas1 hikmetin 
ta kendisidir, akla gayet uygundur ve §Liphesiz gerc;ekle§mi§tir. 

O<;ONCU ESAS 

Mirac'm hikmeti nedir? 
Cevap: Mirac'm hikmeti o kadar yuksektir ki, insanm fikri ona ula-

§am1yor. 0 kadar derindir ki, ona yeti§emiyor. 0 kadar ince ve latiftir 
ki, akil onu kendi ba§ma goremiyor. baz1 i§aretlerle, o hikmetin 
hakikati bilinmese de varhg1 bildirilebilir. $6yle ki: 

;>u kainatm Halik' 1, say1s1z varhk tabakasmda ve ayn ayn her varhkta 
birliginin nurunu ve tecellisini gostermek ic;in o tabakalann son noktasm-
dan vahdetin ba§lang1cma bir bag suretinde, Mirac ile, sec;kin bir ferdi 
buhln varhklar adma kendine muhatap kabul etmi§tir. Bullin §UUr sahip-
leri namma ilahl maksatlanm ona anlatm1§, onunla bildirmi§ ve onun na-
zanyla, yaratt1g1 varhklann aynasmda sanatmm gLizelligini, rububiyetinin 
mukemmelligini seyretmi§, seyrettirmi§tir. Hem alemin Sani'inin, eserle-
rinin §ahitligiyle, sonsuz bir gLizelligi ve kemali vard1r. Hem gLizellik hem 
kemal, ikisi de bizzat sevilir. Oyleyse o gLizellik ve kemal sahibinin, kendi 
gLizelligine ve kemfiline sonsuz bir muhabbeti vard1r. 0 sonsuz muhab-
bet, yaratt@ sanatl1 eserlerde pek c;ok §ekilde ortaya c;1kar. 0, benzersiz 
bir sanatla yaratt1g1 varhklan sever, c;unku o varhklarda kendi gLizelligini 
ve kemalini gorur. 0 varhklar ic;inde en sevimli ve en k1ymetli, canhlard1r. 

gondermesi yetmez mi?' diyordun." (Al-i imran suresi, 3/124); "Biz o melekleri 
ancak hikmet geregince gondeririz." (Hier suresi, 15/8); "O gece Rablerinin izniyle 
Ruh ve melekler, her tiirlti i§ i<;:in iner de iner. .. " (Kadir sO.resi, 97/4). 

36 Bu manadaki bir hadiste insanhgm iftihar Tablosu (aleyhissalatu vesselam): "Cehen-
nemin tizerine kurulan SJrat'tan ameline gore kiminin §im§ek stiratinde, kiminin 
ruzgar suratinde, kiminin ku§ gibi h1zh, kiminin doludizgin at suratinde, kiminin 
ko§arak, kiminin de ytiruyerek ge<;:ecegini" buyurmu§tur. (Tirmizi, tefsfru'/-Kur'an 
19; Darimi, rikak 89; el-Hakim, el-Miistedrek 4/542; et-Taberani, el-Mu'cemii'l-
Kebfr 9/356) 
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Canhlar ic;inde en sevimli ve k1ymetli, §UUr sahipleridir. Ve §UUr sahipleri 
ic;inde mahiyetinin ku§ahc1hQi itiban ile en c;ok sevilmeye lay1k olanlar, 
insanlar arasmdadir. insanlarm ic;inde de kabiliyetleri tamamen ac;iga 
c;ikm1§ olan, biltiin sanat11 varhklara yayilm1§ ve onlarda tecelli etmi§ 
kemalatm numunelerini gosteren fert, en sevimlidir. 

i§te her §eyin Sani'i, biltiin varhklarda gorillen muhabbet tecellisi-
nin her c;e§idini bir noktada, bir aynada gormek ve giizelliginin biltiin 
inceliklerini, ehadiyet sm1yla gostermek ic;in yarahh§ agacmdan nurlu 
bir meyve derecesinde ve kalbi o agacm esas hakikatlerini ic;ine ala-
cak bir c;ekirdek hiikmiinde olan bir zah, ba§lang1c;taki c;ekirdekten son 
nokta olan meyveye kadar birle§tiren bir bag hiikmiindeki Mirac ile 
huzuruna kabul etmi§tir. 0 ferdi kainat namma sevdigini bildirmek, 
cemalini gostermekle §ereflendirmek ve ondaki mukaddes hallerin 
ba§kalanna da gec;mesini saglamak ic;in onu kelam1yla taltif edip fer-
mamyla vazifelendirmi§tir. Mirac'm hikmeti budur. 

bu yiice hikmete iki temsilin diirbiinii ile bakacag1z. 

Birinci Temsil 

On Birinci Soz' deki temsill hikayede etrafl1ca anlatild1g1 gibi: Nasil 
ki §anh bir sultamn pek c;ok hazinesi ve o hazinelerde c;ok c;e§itli cev-
herleri bulunsa ... Benzersiz sanatlarda c;ok mahareti ve say1s1z, hayret 
verici, e§siz ilimlerde marifeti, engin bilgisi olsa ... Her giizellik ve kemal 
sahibinin kendi giizelligini ve kemalini goriip gostermek istemesi smm-
ca, elbette o smirs1z ilim sahibi sultan da bir sergi ac;mak ister ki, ic;ine 
eserlerini dizsin, saltanatmm ha§metini, servetinin §a§aasm1, sanatmm 
harikalanm, marifetinin benzersizligini gostersin, insanlann nazarma 
sunsun. Boylece manevi giizelligini ve kemalini iki §ekilde seyretsin. 

Birincisi: Bizzat kendi, inceliklere a§ina nazanyla gorsiin. 
ikincisi: Ba§kalannm nazanyla baksm. 
i§te §U hikmete binaen o sultan c;ok biiyiik, muhte§em, geni§ bir sa-

ray yapmaya ba§lar. Onu §ahane bir surette dairelere, odalara aymr. 
Tiirlii tiirlii naki§larla, sanatmm en giizel, en ho§ eserleriyle siisler. ilmi-
nin ve hikmetinin en ince omekleriyle diizenler. Mucizeli eserleriyle do-
nahp tamamlad1ktan sonra c;e§it c;e§it nimetlerin ve en leziz yemeklerin 
bulundugu sofralar kurar, her topluluga lay1k birer sofra aymr ve umumi 
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bir ziyafet haz1rlar. Ardmdan o sultan, emri altmdakilere kemal vas1flan-
m gostermek i<_;in onlan seyre ve ziyafete <_;agmr. Sonra i<_;lerinden birini 
yaver-i ekremi, yani en yuksek memuru yapar, onu a§ag1daki tabaka 
ve odalardan yukanya davet eder; iistteki tabakalarda daireden daireye 
gezdirir. Benzersiz sanatmm makinelerini, tezgahlanm ve a§ag1dan ge-
len mahsullerin mahzenlerini gostere gostere onu hususi makamma ka-
dar getirir. Biitiin kemalatmm madeni olan miibarek zahm gostermekle 
ve huzuruna almakla onu §ereflendirir. Saraym hakikatlerini ve kendi 
kemal vas1flanm ona bildirir. Onu seyircilere rehber tayin eder, sonra 
da geri gonderir ki, saraym sahibini, o saraym i<_;indekilerle, naki§lanyla, 
hayret verici §eyleriyle halka tarif etsin. Ve saraym nak1§lanndaki s1rlan 
bildirip i<_;indeki sanatlarm i§aretlerini, derunundaki manzum siislerin ve 
ol<_;tilii nakl§larm ne oldugunu; saray sahibinin miikemmelligini ve hii-
nerlerini nasil gosterdiklerini o saraya girenlere ogretsin. Oraya girme-
nin adabm1 ve seyrin merasimini bildirsin; o ilim ve icraat sahibi, goriin-
meyen sultanm nzas1 ve arzular1 dairesinde kabul merasimini tarif etsin. 

Aynen oyle de, - 37 y.J1 Ezel ve Ebed Sultarn olan Sani-i 
Zulcelal, sonsuz kemalahm ve giizelligini gormek ve gostermek istemi§ 
ve §U alem saray1m oyle bir tarzda yapmi§hr ki, her bir varhk, pek <_;ok 
dille O'nun kemal vas1flanm zikreder, pek <_;ok i§aretle giizelligini bildi-
rir. O'nun giizel isimlerinin her birinde ne kadar gizli, manevi defineler 
ve her bir mukaddes s1fatmda ne kadar sakl1 latifeler bulundugunu, 
§U kainat biitiin varhklanyla gosterir. Hem bunu oyle bir tarzda yapar 
ki, biitiin ilimler, butiin kanunlanyla §U kainat kitabm1 Hazreti Adem 
zamanmdan beri okuyup degerlendiriyor. Halbuki o kitabm, Cenab-1 
Hakk'm isimlerine ve kemal vas1flarma dair ifade ettigi manalarm ve 
gosterdigi ayetlerin yiizde biri bile daha okunamam1§hr. i§te boyle 
bir alem saraym1 kendi manevi kemalatm1 ve giizelligini gormek ve 
gostermek i<_;in bir sergi hiikmiinde a<_;an Celil-i Ziilcemal'in, Cemil-i 
Ziilcelal'in, Sani-i Zulkemal'in hikmeti §Unu gerektirir: 

Y eryiiziindeki §UUr sahibi varhklarm goziinde abes ve faydas1z ol-
mamas1 i<_;in o saraym ayetlerinin manasm1 bir kuluna bildirsin ... 0 
saraydaki hayret verici §eylerin kaynaklan ve neticelerinin mahzenleri 
olan yuce alemlerde birini gezdirsin ... Onu butiin aJ.emlerin ustiine 

37 "En yiice s1fatlar Allah'md1r." (Nahl suresi, 16/60) 
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c;1karsm ve huzuruna yakmhkla §ereflendirsin ... Ahiret alemlerinde do-
la§hrsm ve ona, biitiin kullanna rehberlik, rububiyetinin saltanatma 
ilanc1hk, nzasm1 teblig ve kainat saraymdaki yarahh§ kanunlanm tef-
sir etmek gibi pek c;ok vazife versin ... Mucizelerinin ni§anlanyla onun 
farkhhgm1, sec;kinligini gostersin ... Kur'an gibi bir ferman ile o §ahsm, 
kendi has ve dosdogru bir terciimam oldugunu bildirsin ... 

i§te Mirac' m pek c;ok hikmetinden birkac;m1 §U temsilin diirbiiniiyle 
ornek olarak gosterdik. Digerlerini de bunlara k1yaslayabilirsin ... 

ikinci Temsil 

Mesela ilim sahibi bir zat, mucizevi bir kitap yazsa ... Oyle bir kitap 
ki, her sayfasmda yiiz kitap kadar hakikat, her satmnda yiiz sayfada 
izah edilecek ince manalar, her kelimesinde yi.iz sahrda anlahlacak ha-
kikatler, her harfinde yi.iz kelimeyle tarif edilecek ni.ikteler bulunsa ... 
0 kitabm bi.iti.in mana ve hakikatleri, o mucize sahibi katibin manevi 
kemal vas1flanna baksa, i§aret etse ... 0 zat elbette oyle bitmez bir hazi-
neyi kapah birak1p abes hale getirmeyecek, o kitab1 herhalde birilerine 
ders verecektir. Ta ki o k1ymetli kitap manas1z kahp beyhude olma-
sm. 0 zatm gizli kemal vas1flan ortaya 9k1p manevi gi.izelligi g6ri.insi.in. 
0 da memnun olsun ve s1fatlanm, giizelligini sevdirsin. Hem o zat, o 
harika kitab1 bi.iti.in manalanyla, hakikatleriyle ders verecek birini, ilk 
sayfasmdan sonuna kadar kitabm i.isti.inden ders vere vere gec;irecektir. 

Aynen oyle de: Yaratt1g1 her §eyi benzersiz sanahyla nakI§ nakI§ 
i§leyen Ezeli Zat, kemalahm, gi.izelligini ve isimlerinin hakikatlerini 
gostermek i<;in §U kainat kitabm1 oyJe bir tarzda yazmI§tlr ki, bi.iti.in 
varhklar O'nun sonsuz kemal vas1flanm, isim ve s1fatlanm say1s1z yon-
den bildirir, ifade eder. Elbette bir kitabm manas1 bilinmezse k1ymeti 
hic;e iner. Bilhassa boyle her bir harfi binlerce manay1 ic;eren bir kita-
bm k1ymeti hie; hukmune inemez, indirilmez. Oyleyse o kitab1 yazan, 
elbette onu bildirecek, her toplumun kabiliyetine, biinyesine g6re bir 
k1smm1 anlatt1racakhr. Hem tamamm1 en geni§ nazarh, en kiilli §Uurlu, 
en sec;kin kabiliyetli ferde ders verecektir. Oyle bir kitabm tamamm1 
ve geni§ hakikatlerini de rs vermek ic;in o f erde gayet yuksek, manevi 
bir yolculuk yaphrmak hikmetin geregidir. Yani onu, o kitabm birinci 
sayfas1 olan say1s1z varhk tabakalarmm bir ucundan, son sayfas1 olan 
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ehadiyet dairesine kadar seyahat ettirecektir. i§te §U temsil ile Mirac'm 
yuce hikmetlerine bir derece bakabilirsin. 

$imdi dinleme makammda olan inkarc1ya bakip kalbini dinleyece-
giz, ne hale geldigini gorecegiz. i§te farz edelim ki, kalbi §6yle diyor: 
"Ben inanmaya ba§lad1m, fakat meseleyi iyi anlayam1yorum. Cevap 
bulamad1g1m lie; muhim soru daha var. 

Birincisi: ;>u buyuk Mirac nic;in Muhammed-i Arabl'ye (aleyhissa/8.W 

vesselam) mahsustur? 
ikincisi: 0 zat hakkmda nic;in 'Kainatm c;ekirdegidir, kainat onun 

nurundan yaratilmi§hr ve o, kainatm en son, en nurlu meyvesidir.' 38 

diyorsunuz? Bu ne demektir? 
Oi;;uncilsil: Onceki beyanlanmzda diyorsunuz ki, o zat (aleyhissa/atu 

vesse/am) yuce a[em[ere, §U yeryuzundeki eserlerin makine[erini, 
tezgahlanm ve neticelerinin mahzenlerini g6rmek ic;in yukselmi§tir. 
Bunun manas1 nedir?" 

Cevap: ;>u birinci sorunuzun cevab1, otuz lie; adet Soz' de etrafl1ca 
izah edilmi§tir. Yalmz burada Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/8.W vesse/am) 

kemalatma, peygamberliginin delillerine ve o buyuk Mirac' a en lay1k 
zatm o olduguna <lair k1sa i§aretler hlrunden bir ozet sunuyoruz. ;>oyle ki: 

ilk olarak: Pek c;ok tahrif e maruz kald1klan halde T evrat, incil, Ze-
bur gibi mukaddes kitaplardan, §U zamanda dahi Huseyin-i Cisri gibi 
bir muhakkik, Resul-u Ekrem'in (aleyhissalaw vesselam) peygamberligi-
ne dair yuz mujdeli i§areti 9kanp Risale-i Hamfdiye'de gostermi§tir.39 

ikincisi: $1k ve Satih gibi iki me§hur kahinin, vahiy gelmeden k1sa 
sure once Allah Resulu'nun (aleyhissa/8.W vesselam) nubuvvetine ve ahir-
zaman peygamberinin o olduguna dair tarihc;e sabit olan beyanlan 
gibi pek c;ok mujde sahih bir §ekilde tarihlerde nakledilmi§tir.40 

Oi;;uncilsil: Hazreti Peygamber'in (aleyhissa/8.W vesse/am) dogdugu 
gece Kabe'deki putlarm dO.§mesi, iran'da Kisra'nm me§hur saray1 
Eyvan'm c;atlamas141 gibi "irhasat" denilen yuzlerce harika hadise ta-
rihc;e me§hurdur. 

38 Bkz. ed-Deylemi, e/-Musned 1/171; el-Ac!O.ni, Ke§fu'l-Hafa 1/311. 
39 Huseyin Cisri, Risdle-i Hamidiye (Turki;e tercume) s. 52-94. 
40 ibni Hi§am, es-SiratU'n-Nebeviyye 124-129; 158, 190-192; et-Taberi, TCirihu'l-

Omem ve'l-MU/Qk 1/431. 
41 EbO. Nuaym, De/Ciilii'n-Nubuvve s. 139; el-Beyhaki, De/dilii'n-Nubuvve 1/19, 126, 

127; et-Taberi, Tdrihu'/-Umem ve'l-MU/Qk 1/459. 



Ornz BiRiNci Soz 701 

Dorduncusu: Bir orduya parmagmdan akan suyu ir;;irmesi, mescit-
te btiytik bir cemaat huzurunda kuru diregin, minberin ta§mmasmdan 
dolay1 Allah Resulti'nden (aleyhissa/atil vesselam) aynlacag1 ir;;in deve gi-
bi inleyerek aglamas1, 42.ri]1 ayetinin ar;;1k ve kesin htikmti ile 
aym yanlmas1 gibi, muhakkik zatlann ara§brmalanyla bine varan mu-
cizelerle43 Hazreti Peygamber'in tisttin ktlmd1gm1 tarih ve siyer kitaplan 
g6steriyor. 

Be§incisi: Dost ve dti§manm ittifak1yla, §ahsmda gtizel ahlakm en 
ytiksek derecede, btittin muamelelerinin §ahitligiyle vazifesinde ve 
tebliginde ytiksek vas1flann en ileri mertebede ve islam' daki ahlak 
gtizelliginin §ehadetiyle, getirdigi dinde en ytice, 6vtilmeye lay1k has-
letlerin en mtikemmel surette bulundugunda insaf ve dikkat sahipleri 
tereddtit etmez. 

Altmc1s1: Onuncu Soz'tin ikinci i§aret'inde ifade edildigi gibi: 
Uluhiyet, hikmetin geregi olarak g6rtinmek ister. i§te Resul-u Ekrem 
(aleyhissalatil vesse/am) bunu azami derecede, zirvedeki kulluguyla en 
parlak §ekilde g6stermi§tir. 

Hem alemin Hahk' mm, hikmetin ve hakikatin geregi olarak, son-
suz kemaldeki gtizelligini bir vas1ta ile g6stermek istemesine kar§thk, 
bunu en gtizel surette g6steren ve tarif eden, a9kr;;a, o zatt1r. 

Hem alemin Sani'inin, dikkat nazarlanm sonsuz gtizellikteki kusur-
suz sanatma r;;ekmek ve onu sergilemek istemesine kar§thk, bunu en 
ytiksek bir seda ile ilan eden yine, ar;;1kr;;a, o zattir. 

Hem alemlerin Rabbi say1s1z varhk tabakalannda birligini ve tek-
ligini ilan etmek istemesine kar§thk btittin tevhid mertebelerini azami 
derecede ilan eden yine, elbette, 0 zattir. 

Hem alemin Sahibinin, eserlerindeki sonsuz gtizelligin i§aretiy-
le, hakikat ve hikmetin geregi olarak, Zat'mm nihayetsiz cemalini, 
benzersizligini ve gtizelliginin inceliklerini aynalarda g6rmek ve 
g6stermek istemesine kar§thk, O'na en mtikemmel surette aynahk 
eden, O'nu g6steren ve sevip ba§kalanna sevdiren yine, apar;;1k bir 
§ekilde, o zatbr. 

42 " ... Ay boltindu." (Kamer suresi, 54/1) 
43 Bkz. el-Beyhaki, Deldilu'n-Nubuvve 1/10; ez-Zemah§eri, el-Ke§§df 1/382; en-

Nevevi, $erhu Sahfh-i Muslim 1/2. 
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Hem §U alem saraymm Sani'inin, gayet harika mucizeler ve k1y-
metli cevherlerle dolu gayb hazinelerini gosterip sergilemek ve onlarla 
kemalini tarif edip bildirmek istemesine kar§1hk, en mukemmel rehber 
ve tarif edici yine, ai;1ki;a, 0 zatt1r. 

Hem §U kainatm Sani'inin, kainah hayret verici, turlu ziynetlerle 
silsleyerek yapmasma .. §UUr sahibi mahh1klanm seyir, gezinti, ibret ve 
tefekkilr i<;in oraya gondermesine .. hikmetin geregi olarak o eserlerin 
ve sanatlann manalanm, k1ymetini, seyir ve tefekkur edenlere bildir-
mek istemesine kar§thk; cinlere ve insanlara, hatta ruhanilere ve me-
leklere de Kur'an-1 Hakim vas1tas1yla en mukemmel §ekilde rehberlik 
eden yine, ac;1kc;a, 0 zattir. 

Hem §U alemin sonsuz hikmet sahibi Hakim'inin, kainattaki degi-
§imlerin gayesini ic;eren muglak hls1m1 ve varhklann "nereden geldik-
lerine, nereye gittiklerine ve ne olduklanna" <lair lie; hayati sorunun 
muammasm1 bir elc;i vas1tas1yla biltiln §UUr sahiplerine c;ozdilrmek 
istemesine kar§thk, Kur'an hakikatleri vas1tas1yla en a§ikar ve mu-
kemmel §ekilde o tils1m1 c;ozen ve o muammay1 halleden yine, ai;1k-
c;a, 0 zathr. 

Hem §U alemin yilce Sani'inin kendini §UUr sahibi varhklara biltun 
gilzel, sanath eserleriyle tamtmasma, k1ymetli nimetlerle sevdirmesine 
ve elbette bunun kar§1hgmda onlara nzasmm ve isteklerinin ne oldu-
gunu bir elc;i vas1tas1yla bildirmeyi dilemesine kar§thk, O'nun nzasm1 
ve isteklerini en gilzel ve milkemmel surette, Kur' an vas1tas1yla beyan 
eden ve insanhga getiren yine, apac;1ktir ki, 0 zattir. 

Hem A!emlerin Rabbi, kainatm meyvesi olan insana, alemi ic;ine 
alacak geni§ bir kabiliyet vermi§, onu engin bir kulluga hazirlam1§, fa-
kat insan hissiyatiyla kesrete ve dunyaya milptela oldugundan, bir 
rehber vas1tas1yla onun yilzunil c;okluktan birlige, faniden bakiye c;e-
virmek istemi§tir. i§te insanhga en mukemmel ve belig surette, Kur' an 
vas1tas1yla en guzel tarzda rehberlik eden ve peygamberlik vazifesini 
kusursuzca yerine getiren yine, ac;ikc;a, 0 zatt1r. 

i§te varhklann en §ereflisi canhlar, canhlar ic;inde en §erefli olan §U-
ur sahipleri, §UUr sahiplerinin en §ereflisi de hakiki insand1r. Ve hakiki 
insanlar ic;inde de §U zikredilen vazifeleri kusursuzca, milkemmel bir §e-
kilde yerine getiren o zattir; elbette bilyuk Mirac ile Kab-1 Kavseyn' e 
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1_;1kacak,44 ebedl saadetin kap1sm1 <;alacak, rahmet hazinelerini a<_;acak ve 
imamn gayb perdesi ardmdaki hakikatlerini gorecek de 0 zat olacaktir. 

Yedincisi: benzersiz yaratilm1§ varhklardaki gayet giizel nak1§lar 
ve son derece siislii ziynetler a9k<;a g6riiliir. Bunlar, onlann Sani'inde, 
yaratt1klanm giizelle§tirmek ve siislemek i<.;in gayet §iddetli bir irade ve 
kasd bulundugunu apa151k §ekilde gosterir. 0 irade ise zorunlu olarak, 
Sani'de sanatma kar§l kuwetli bir ragbet ve mukaddes bir muhabbet 
bulunduguna i§aret eder. i§te sanath varhklar ii;inde en ku§abc1 olan 
ve biitiin sanat inceliklerini birden kendinde gosteren, bilen, bildiren, 
kendini sevdiren ve ba§ka varhklardaki giizellikleri "Ma§allah" deyip 
takdir eden, a151kbr ki, sanabm gozeten ve i;ok seven Sani'in nazannda 
en sevgili olacaktir. 

i§te sanatl1 varhklan yald1zlayan meziyetlere ve giizelliklere, onla-
n 1§1klandiran latifelere ve kemalata kar§1, "Subhdnallah, Ma§aallah, 
Allahu Ekber" diyerek gokleri ve Kur'an'm nagmeleriyle kainab i;mla-
tan, begenip takdir etmekle, tefekkiir edip gostermekle, zikir ve tevhid 
ile karalan ve denizleri cezbeye getiren yine, a151ki;a, o zattir. 

Oyle bir zat ki: 45 < : s1mnca bu run ummetinin i§ledigi se-
vaplarm bir misli, onun amel defterine kaydedilir. Ommetinin salavatian 
onun manevl kemalatma kuwet verir. 0, gordiigu peygamberlik vazi-
fesinin neticeleri ve manevl iicretiyle beraber Cenab-1 Hakk'm rahmet 
ve muhabbetinin sonsuz feyzine mazhardir. i§te o zatm Mirac merdive-
niyle cennete, Sidretii'l-Miinteha'ya, Ar§'a ve Kab-1 Kavseyn'e kadar 
gitmesi46 elbette hakkm, hakikatin ve hikmetin ta kendisidir. 

47 Jt.:11 _,;. Jt.:11 
SaidNursf 

ikinci Sorunuza Cevap: Ey bizi dinleme makammdaki insan! 
sorudaki hakikat o kadar derin, o kadar yiiksektir ki, akil ona ne 

ula§abilir ne de yakla§abilir. 0 ancak iman nuru ile goriiniir. Fakat 
baz1 temsillerle o hakikatin varhg1 anlay1§1miza yakla§bnlabilir. Biz de 
bir nebze yakla§brmaya 15ah§acag1z. 

44 "Oyle ki aralan yaym iki ucu aras1 kadar veya daha az kald1." (Necm sO.resi, 53/9) 
45 (Bir i§e) sebep olan, (onu bizzat) yapan gibidir. 
46 Bkz. Necm sO.resi, 53/4-18; isra sO.resi, 17/1. 
47 Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu gerc;ek Baki, Allah'tJ.r. 
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i§te §U kainat, hikmet nazanyla baktld1g1 vakit, bi.iyilk bir agac;; 
manasmda gori.ini.ir. Nasti ki, bir agacm dallan, yapraklan, c;;ic;;ekleri, 
meyveleri vard1r. yarabh§ agacmm bir dah olan maddi alemin de 
toprak, ate§, hava ve sudan ibaret dart unsur dallan, bitki ve agac;;lar 
yapraklan, hayvanlar c;;ic;;ekleri ve insanlar meyveleri hi.ikmi.indedir. 
Sani-i Zillcelal'in butiln agac;;larda gec;;erli bir kanununun elbette §U 
buyilk yarabh§ agacmda da gec;;erli olmas1 O'nun Hakim isminin gere-
gidir. Oyleyse hikmet, yarabh§ agacmm da bir c;;ekirdekten meydana 
gelmesini gerektirir.48 Bu 6yle bir c;;ekirdek olmah ki, cismani alemin 
d1§mdaki alemlerin numunelerini ve esaslanrn da ic;;inde ta§ISm. <;un-
kil binlerce farkl1 alemi ic;;ine alan kainatm asd c;;ekirdegi ve kaynag1, 
kuru bir madde olamaz. Madem §U kainat agacmdan daha once ya-
rablm1§, o tilrden ba§ka agac;; yok. Oyleyse ona kaynak ve c;;ekirdek 
hilkmilnde olan mana ve nur ve elbette o c;;ekirdege de bir meyve 
suretinin giydirilmesi, yine Hakim isminin geregidir. <;unkil c;;ekirdek 
daima c;;1plak olamaz. Madem yarabh§m ba§lang1cmda meyve suretini 
giymemi§, elbette sonra giyecektir. Hem madem o meyve insandir. Ve 
madem insanlar ic;;inde, daha once ispat edildigi iizere, en me§hur ve 
en muhte§em meyve, herkesin dikkatini c;;eken ve yeryi.izi.ini.in yans1 
ile insanhgm be§te birinin bak1§lanrn kendine c;;eviren, manevi giizel-
ligi ile alemi muhabbet veya hayret nazan ile kendine bakbran Zat-1 
Muhammediye'dir (aleyhissa/dtii vesselam). Elbette kainatm yarabh§ma 
c;;ekirdek olan nur, onun zatmda cisme bilrilnerek en son, en kamil 
meyve suretinde g6rilnecektir. 

Ey bizi dinleyen! hayret verici, bilyi.ik kainatm bir insanm smirh 
mahiyetinden yarablmasm1 akddan uzak g6rme! Bir tilr alem gibi olan 
muazzam c;;am agacm1, bugday tanesi kadar bir c;;ekirdekten yaratan 
Kadlr-i Zillcelal, §U kainab Hazreti Muhammed'in (aleyhissa/dtii vesse-

/am) nurundan nastl yaratmasm veya yaratamasm? i§te kainat agac1, 
bir tuba agac1 gibi, g6vdesi ve k6ki.i yukanda, dallan a§ag1da oldugu 
ic;;in, a§ag1daki meyve makammdan asll c;;ekirdek makamma kadar 
uzanan nurani bir bag var. i§te Mirac o bagm k1hf1 ve suretidir ki, 

48 Bkz. "$ayet sen olmasaydm filemleri de yaratmazd1m." (Aliyyillkarl, e/-Esrdru'/-
Merfua s. 385; el-Ach1nl, Ke§fi.i'l-Hafd 2/214). Aynca yakm ifadeler ir;in bkz. et-
Taberanl, e/-Mu'cemi.i'l-Evsat 6/314; el-Hakim, el-Mustedrek 2/672. 
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Res0.1-u Ekrem (aleyhissaldta vesselam) o yolu ac:;mt§, velayetiyle gitmi§, 
peygamberligiyle donmli§ ve kap1y1 da ac:;1k birakm1§hr. Arkasmdaki 
ummetin velileri, ruh ve kalb ile o nurani caddede, Allah Resulu'nun 
Mirac'mm golgesinde manevi yolculuk yap1p kabiliyetlerine g6re yuce 
makamlara 9k1yorlar. 

Hem daha once ispat edildigi uzere, §U kainatm Sani'i, birinci 
sorunun cevabmda gosterilen maksatlar ic:;in kainati bir saray sure-
tinde yapmt§ ve donatmt§tlr. 0 maksatlarm sebebi Zat-1 Ahmediye 
(aleyhissa/8.ta vesselam) oldugundan, kainattan once onun, kainatm 
Sani'inin inayet nazannda bulunmas1 ve O'nun tecellisine ilk mazhar 
olmas1 laz1m geliyor. <;unku bir §eyin neticesi once dli§linulur. Demek 
ki o zat, varhk bak1mmdan en son, manen ise en eweldir. Zat-1 Ah-
mediye ( aleyhissali'lta vesselam) hem en mukemmel meyve hem bu tun 
meyvelerin k1ymetinin sebebi ve butun maksatlann ortaya c:;1kma ve-
silesi oldugundan, yarahh§ tecellisine ilk once onun nurunun mazhar 
olmas1 gerekir. 49 

Uc;iincii Somnuza Cevap: Bu mesele o kadar geni§tir ki, bizim 
gibi dar zihinli insanlar tam kavrayamaz. Fakat ona uzaktan uzaga 
bakabiliriz. 

Evet, cismani, sufli alemin manevi tezgahlan ve kulli kanunlan, 
ba§ka, yuce alemlerdedir. Ve e§siz bir sanatla yarattlml§ varhklarm 
mah§eri olan yeryuzundeki hadsiz mahlukatm amellerinin neticeleri, 
cin ve insanlann fiillerinin semereleri yine o yuce alemlerde gorunur. 
Hatta iyilik ve sevaplann cennet meyveleri suretine,50 kotuluk ve gu-
nahlarm ise cehennem zakkumlanna51 donli§tligunu, pek c:;ok emare 
ve rivayetin §ahitligi, kainattaki hikmetin ve Cenab-1 Hakk'm Hakim 
isminin bunu gerektirmesi ve Kur'an-1 Hakim'in i§aretleri gosteriyor. 
Evet, yeryuzunde bolluk o kadar geni§tir ve yaratth§ o kadar k1s1mla-
ra ayri!mt§hr ki, orada btitun kainata yayt!m1§ olan sanath eserlerin 
c:;ok ustunde varhk cinsleri ve sm1flan bulunur, yeryuzu daima degi-

49 Bkz. el-AclO.nl, Ke§fu'/-Hafd 1/265. 
50 Bkz. Yasin sO.resi, 36/55/57; Duhan sD.resi, 44/27, 55; Sad sO.resi, 38/51; To.r 

sO.resi, 52/22; Rahman sO.resi, 55/52, 67; Vak1a sO.resi, 56/32; Mu'minun sO.resi, 
23/19; Saffat sO.resi, 37/42; Murselat sO.resi, 77/42. 

51 Bkz. Saffat sO.resi, 37/62; Duhan sO.resi, 44/43; Vak1a sO.resi, 56/52; Nebe sO.resi, 
78/ 21-30. 
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§ir, dolup bo§altr. i§te §U ciizi, kiic;iik §eylerin ve bollugun kaynag1 ve 
madenleri elbette ki.illi kanunlar ve Cenab-1 Hakk'm isimlerinin ge-
ni§ tecellileridir. 0 ki.illi kanunlarm, tecellilerin ve o ku§atlc1 isimlerin 
mazharlan da bir derece basit, saf ve her biri bir alemin ar§t, c;ah-
s1 ve idare merkezi hiikmiinde olan goklerdir ki, o alemlerin biri de 
Sidretii'l-Mi.inteha'daki Cennetii'l-Me'va'dir.52 Di.inyadaki tesbihat ve 
hamdlerin -Muhbir-i Sad1k'm53 haber vermesiyle- o cennetin meyve-
leri suretine bi.iri.indiigu sabittir.54 i§te bu il<;; nokta gosteriyor ki, yeryii-
zi.indeki netice ve meyvelerin mahzenleri o alemlerdedir, yeryi.iziiniin 
mahsulleri o tarafa gider. 

Sakm, "Benim havada kaybolup giden bir 'Elhamdiilillah' keli-
mem nasil cisme bi.iri.ini.ip bir cennet meyvesi olur?" deme! 

<:;unkii mesela, giindiiz uyamkken giizel bir soz soylersin, bazen 
onu ri.iyanda gi.izel bir elma olarak yersin. Giindiiz <;;irkin bir soziini.i 
gece uykunda ac1 bir §ey §eklinde yutarsm. G1ybet etsen, onu murdar 
bir et suretinde sana yedirirler. Oyleyse §U diinya uykusunda soyle-
digin giizel ve <;;irkin sozleri, herkesin uyamk oldugu ahiret aleminde 
meyveler suretinde yemeyi akildan uzak gormemelisin. 

52 Bkz. Necm sO.resi, 53/15. 
53 Getirdigi haberler dosdogru olan, dogrulu§unda §ilphe bulunmayan Allah ResO.IU 

( aleyhissa/dtii vesse/am). 
54 Bkz. "Kim 'subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi'l-azim' derse cennette onun 

ic;in bir hurma agac1 dikilir." (Tirmizl, deavat 59; ibni Mace, edeb 56); "Kim 
'subhanallahi ve'l-hamdillillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber', derse her har-
fi 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 Han-
bel, el-Musned 5/418). 
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DORDUNCU ESAS 

Mirac'm neticeleri ve faydas1 nedir? 
Cevap: Manevl bir tuba agac1 olan Mirac'm be§ yi.izden fazla mey-

vesinden ornek olarak yalrnz be§ tanesini zikredecegiz. 

Birinci Meyve 

Allah ResO.li.i'ni.in, iman esaslarmm hakikatlerini; melekleri, cenne-
ti, ahireti, hatta Zat-1 Zi.ilcelal'i gozle gormesi, kainata ve insanhga oyle 
bir hazine, ezell bir nur ve ebedi bir hediye getirmi§tir ki: ;>u kainah 
peri§an, fani ve karmakan§tk gori.inen bir vaziyetten c:;1kanp o nur ve 
meyve ile Samed Yarahcmm mukaddes bir mektubu, o Ehad Zat' m 
gi.izelligini ifade eden gi.izel bir ayna olarak hakiki vaziyetinde gos-
termi§tir. Kainah ve bi.iti.in §UUr sahiplerini sevindirmi§tir. Hem o nur 
ve meyve ile insarn dagm1k, peri§an, aciz, fakir, ihtiyac:;lannm smirs1z, 
di.i§manlannm nihayetsiz oldugu, fani, gec:;ici ve yolunu §a§trffil§ bir 
vaziyetten kurtarmt§hr. 0 nur ve mukaddes meyve ile insarn yarahh-
§ln en gi.izel sureti olan ahsen-i takvimde, Samed bir Zat'm bir kudret 
mucizesi.. O'nun birer yaz1s1, mektubu hi.ikmi.indeki eserlerinin ku§a-
hC! bir ni.ishas1.. Ezel ve Ebed Sultarn'nm bir muhatab1, has bir kulu .. 
kemalatmm takdir edicisi.. dostu ve gi.izelliginin hayrarn .. O'nun ta-
rafmdan sevilen ve baki cennetine haz1rlanan aziz bir misafiri olarak 
hakiki suretinde gostermi§tir. insan olan bi.iti.in insanlara, sonsuz bir 
sevinc:; ve §evk vermi§tir. 

ikinci Meyve 

Varhklarm yarahc1s1, kainatm sahibi ve alemlerin Rabbi, Ezel ve 
Ebed Hakim'inin raz1 oldugu islamiyet'in, ba§ta namaz olmak i.izere, 
esaslanrn cinlere ve insanlara hediye getirmi§tir. O'nun nzasm1 ka-
zand1racak amelleri anlamak, o kadar merak uyandmc1dir ve oyle bir 
saadet kaynag1dir ki, tarif edilmez. Zira herkes, kendisine nimet veren 
bi.iyi.ikc:;e bir zatm yahut ihsan sahibi padi§ahmm arzulanrn uzaktan 
anlamaya ne kadar isteklidir ve anlasa ne kadar memnun olur ... "Ke§-
ke bir haberle§me vas1tas1 olsayd1, 0 zat ile dogrudan konU§Sayd1m. 
Benden ne istiyor, anlasayd1m. Bende onun ho§una giden §eyleri 
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bilseydim." der. i§te btitiin varhklan tasarrufu altmda tu tan, btitiin 
alemlerdeki gtizellik ve kemal O'nun gtizelligine ve kemaline nispe-
ten ancak zay1f bir golge olan Zat' a her an, say1siz yonden muhtai; 
ve O'nun smirs1z ihsanlarma mazhar olan insanm, O'nun nzasm1 ve 
arzulanrn anlamak hususunda ne derece istekli ve merakl1 olmas1 ge-
rektigini anlarsm. 

i§te Zat-1 Ahmediye (aleyhissalatil vesselam) yetmi§ bin perde arka-
smda55 o Ezel ve Ebed Sultam'mn nzasm1 kazandiracak amelleri dog-
rudan dogruya Mirac'm neticesi olarak hakkalyakin56 i§itmi§, getirip 
insanhga hediye etmi§tir. 57 

Evet, insanhk ayda ne oldugunu i;ok merak eder; ister ki, biri gidip 
oradan haber getirsin ... Hem bunun ii;in ne kadar fedakarhk gosterir. 
Eger ayda ne oldugunu anlasa, ne kadar hayrete ve meraka dti§er. 
Halbuki ay, oyle bir Malikti'l Mtilk'tin memleketinde geziyor ki, orada 
ancak bir sinek gibi yerktirenin etrafmda cloner. Yerktire pervane gibi 
gtine§in etrafmda ui;ar. Gtine§, binlerce lamba ii;inde bir lambadir ki, 
o ytice Malikti'l Mtilk'tin bir misafirhanesine I§Ik verir. i§te Zat-1 Ahme-
diye (aleyhissalatil vesselam) boyle bir Zat-1 Ztilcelal'in icraabm, hayret 
verici sanatlanm ve beka alemindeki rahmet hazinelerini gormti§, gel-
mi§ ve insanhga bildirmi§tir. i§te insanhk o zab tam bir merak, hayret 
ve a§kla dinlemezse akla ve hikmete ne kadar zit hareket etmi§ olaca-
g1m anlarsm. 

O\:iincii Meyve 

Ebedi saadet definesini gormti§, anahtanm ahp getirmi§, cinlere ve 
insanlara hediye etmi§tir. Evet, Mirac vas1tas1yla ve kendi goztiyle cen-
neti ve sonsuz gtizellik sahibi Rahman'm rahmetinin baki cilvelerini 
gormti§, ebedi saadeti kesin bir §ekilde, hakkalyakin anlam1§br. Ebedi 
saadetin varhgmm mtijdesini cinlere ve insanlara armagan getirmi§tir. 

55 Arada yetmi§ bine yakm perde olduguna dair bkz. Ebu Ya'la, e/-Musned 13/520; 
et-Taberani, e/-Mu'cemil'l-Evsat 6/278, 8/382. Aynca bu perdeler olmasa, Cenab-1 
Hakk'm azametinden her §eyin mahvolacagma dair bkz. Muslim, fmdn 293; ibni 
Mace, mukaddime 13. 

56 Marifet mertebesinin en yuksegi. Hakikati bizzat ya§ayarak gorme hali. 
57 Bkz. Buhari, menak1bu'l-ensar 42; Muslim, fmdn 279, musdfirfn 253; Tirmizi, 

tefsfru sure ( 53) 1. 
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Bic;;are cinler ve insanlar, surekli degi§en bir dunyada, yokluk ve aynhk 
sarsmhlan ic;;indeki mevcudatm zamanm ak1§1 ve zerrelerin hareketleri 
ile ebedi yokluk ve aynhk denizine dokiildiigii, yiirek paralayan bir 
vaziyette bulunduklan sirada, boyle bir miijdenin ne kadar k1ymetli, 
kendilerini ebedi yokluga mahkum zanneden fani cin ve insanlar ic;;in 
ne kadar saadet verici oldugu tarif edilmez. Bir adam idam edilecegi 
anda affedilse ve kendisine padi§aha yakm bir saray verilse, ne kadar 
sevinir ... i§te biitiin cinler ve insanlar say1smca boyle sevinc;;leri topla, 
sonra bu miijdenin k1ymetini k1yasla ... 

Dordiincii Meyve 

Cenab-1 Hakk'm e§siz guzelligini gorme meyvesini kendi ald1g1 gibi, 
o meyveye ula§manm her mumin ic;;in mumkun oldugu mujdesini de 
cinlere ve insanlara hediye getirmi§tir. 0 meyvenin ne kadar leziz, ho§ 
ve guzel oldugunu §Ununla k1yaslayabilirsin: Kalbi bulunan her insan 
guzellik, kemal veya ihsan sahibi birini sever. Ve o sevgi de guzelligin, 
kemalin ve ihsanm derecesine gore artar, hayranhk mertebesine gelir; 
insan sevdigine camm verecek kadar muhabbet baglar. Yalmz bir defa 
gormesine ragmen dunyasm1 f eda edecek hale gelir. Halbuki biitiin 
varhklardaki giizellik, kemal ve ihsan; Cenab-1 Hakk'm cemal, kemal 
ve ihsanma nispeten kiic;;iik birkac;; panltmm giine§e nispeti gibi bile 
degildir. i§te, nihayetsiz bir muhabbete, gorme arzusuna ve i§tiyaka 
lay1k, sonsuz ha§met ve kemal sahibi bir Zat' 1 ebedi hayatta gormeye 
muvaffakiyetin ne kadar saadet ve sevinc;; kaynag1, ho§ ve giizel bir 
meyve oldugunu insan isen anlarsm. 

Be§inci Meyve 

insanm, kainatm k1ymetli bir meyvesi ve onun Sani'inin sevdigi naz-
h bir varhk oldugu, Mirac ile anla§1lm1§ ve Resul-u Ekrem (aleyhissaldtii 

vesselam) o meyveyi cinlere ve insanlara getirmi§tir. Kuc;;iik bir mahluk, 
zay1f bir hayvan, adz bir §UUr sahibi varhk olan insam o meyve ile o 
kadar yiiksek bir mertebeye c;;1kanr ki, onu biitiin varhklarm iistiinde bir 
§eref makamma eri§tirir. Hem oyle bir sevinc;; ve mutluluk verir ki, tarif 
edilmez. (unku mesela basit bir askere, "Bundan boyle mare§alsin." 
denilse ne kadar memnun olur. i§te fani ve aciz, konu§an bir hayvan 
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hilkmilndeki, daima yokluk ve aynhk sillesini yiyen insana bir-
den, "T1pk1 bu dilnyada hayal h121yla, ruhun geni§ligiyle, aklm serbest-
ligiyle, kalbin biltiln arzulanyla millk ve melekut filemlerinde gezme-
ye ve seyre muvaffak oldugun gibi, baki bir cennette, ebedi saadette 
Rahim ve Kerim bir Rahman'm rahmetinde cemalini gormeye de mu-
vaffak olursun." denildigi vakit, insanhg1 kaybolmamI§ bir insanm kal-
binde ne kadar derin ve ciddi bir hissedecegini hayal edebilirsin. 

bizi dinleyen zata deriz ki: inkar gomlegini y1rt, at. Milmin 
kulag1m ve Musluman gozlerini tak! Sana iki temsille bir-

meyvenin kiymet derecesini g6sterecegiz. 
• Mese/a: Seninle beraber bir memleketteyiz. Gorilyoruz ki, her 

§ey hem bize hem birbirine du§man ve yabanc1... Her taraf muthi§ 
cenazelerle dolu ... i§itilen sesler yetimlerin aglay1§1, mazlumlarm 
hklandir. i§te biz 6yle bir vaziyetteyken biri gitse ve o memleketin pa-
di§ahmdan bir mujde getirse ... 0 mujde ile bize yabanc1 olan varhklar 
dost §ekline girse ... Du§man gordugumilz kimseler birer karde§e don-
se ... 0 muthi§ cenazeler hu§li Allah'm buyuklugunu du§une-
rek zikir ve tesbihle ibadet vazifesini yerine getiren birer kul §eklinde 
gorilnse ... 0 yetimane aglay1§lar, 6vgil dolu "ya§asm"lar hilkmilne 

... Olilmler, soygunlar ve gasplar terhis suretine donse ... Kendi 
sevincimizle beraber herkesin sevincine ortak olsak... i§te o zaman 
o mujdenin ne kadar verici oldugunu elbette anlarsm. i§te 
Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) Mirac'mm bir meyvesi olan 
iman nurundan once, dalalet nazanyla bakild1g1 vakit §U kainattaki 
butun varhklar yabanc1, zararh, rahats1z edici ve deh§et verici gorunur. 
Dag misali cisimler muthi§ birer cenaze gibidir. Ecel adeta herkesin 
ba§Im kesip yokluk kuyusuna atar. Bullin sedalar, aynhk ve yokluktan 
gelen oldugu halde ve dalalet 6yle tasvir ettigi sirada; Mirac'm 
meyvesi olan iman hakikatleri nas1J butiln varhklan sana karde§, dost 
ve Sani-i Zulcelal'ini zikir ve tesbih eder"8 bir halde g6sterir. Glum ve 
yoklugun bir nevi terhis ve vazifeden azat etmek,59 o seslerin ise aslm-
da birer tesbihat oldugunu sana bildirir. i§te bu hakikati tam g6rmek 
istersen, ikinci ve Sekizinci Soz'lere bak. 

58 Bkz. Ra'd suresi, 13/13; isra suresi, 17/44; Nur suresi, 24/41; Ziimer suresi, 39/75. 
59 Bkz. Bakara suresi, 2/46, 156; Mii'minun suresi, 23/160. 
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• ikinci Temsil: Seninle beraber <;;61 gibi bi.iyi.ik bir yerdeyiz. Kum 
denizi ftrtmasmda, gece c_;ok karanhk oldugundan elimizi bile goremi-
yoruz. Kimsesiz, koruyucusuz, ac_;, susuz ve umitsiz bir vaziyetteyken 
birden bir zat, 0 karanhk perdesinden ge<;;ip yamm1za gelerek bize bir 
otomobil hediye etse, bizi ona bindirse ve birden, istikbalimiz temin 
edilmi§, bizim ic_;in gayet merhametli bir koruyucu bulunmu§, yiyecek 
ve ic_;ecekler haz1rlanm1§ bir halde bizi cennet gibi bir yere biraksa ne 
kadar memnun oluruz, bilirsin. 

i§te o buyuk c_;ol bu yeryuzudur. 0 kum denizi, hadiseler ic_;inde 
zerrelerin hareketleri ve zamanm ak1§1yla c_;alkalanan varhklar ve bi-
c_;are insand1r. Her insan, kalbi endi§eyle yarah oldugu halde gelecegi 
dalalet nazanyla, muthi§ karanhklar i<;;inde g6ruyor. Feryadm1 i§itecek 
kimseyi bilmiyor. Olesiye ac_; ve susuzdur. i§te Mirac' m meyvesi olan 
Cenab-1 Hakk'm nzasm1 kazand1racak §eyler ile §U dunya, gayet ke-
rim bir Zat'm misafirhanesi, insanlar da onun misafir ve memurlan; 
gelecek ise cennet gibi guzel, rahmet gibi §irin ve ebedl saadet gibi 
parlak g6rundugi.i vakit, bunun ne kadar ho§, gi.izel, §irin bir meyve 
oldugunu anlarsm. 

Bizi dinleyen zat diyor ki: "Cenab-1 Hakk'a yuz binlerce hamd ve 
§likur olsun ki inkardan kurtuldum, tevhid dairesine girdim, tam inan-
d1m ve kamil imam kazand1m." 

Biz de deriz ki: Ey karde§! Seni tebrik ediyoruz. Cenab-1 Hak biz-
leri, ResOl-u Ekrem'in (aleyhissa/8.ta vesselam) §efaatine mazhar eylesin. 
Amin ... 
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60 "Allah1m! i§aretiyle aym ikiye bi:ili.indi.igi.i, parmaklanndan suyun Kevser gibi 
aktig1, Mirac'm ve 'Gi:izi.i kaymadi.' (Necm suresi, 53/17) ayetinin sahibi Efendimiz 
Muhammed'e (sal/a/16.hu aleyhi ve sellem), O'nun bi.iti.in al ve ashabma di.inyanm ev-
velinden mah§erin sonuna kadar rahmet eyle." 

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

62 "Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi kabul buyur! Her §eyi hakk1yla i§iten ve bilen ancak 
sensin." (Bakara suresi, 2/127) 

63 "Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya di.i§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba 
i:;ekme!" (Bakara suresi, 2/286) 

64 "Ey bizim Kerim Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalblerimizi saptirma!" 
(Ai-i imran suresi, 3/8) 

65 "Ey Kerim Rabbimiz, nurumuzu daha da arhr, tamamma erdir, kusurlanm1z1 affet, 
i:;i.inki.i Sen her §eye kadirsin." (Tahrim suresi, 66/8) 

66 "Onlann dualan 'Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.' diye sona erer." 
(Yunus suresi, 10/10) 



KAMER (AYIN YARILMASI) 
MUCiZESiNE DAiRDiR 

On Dokuzuncu ve Otuz Birinci Soz'lerin Zeyli 

Resul-u Ekrem'in (aleyhissa!ata vesse/am) ay gibi parlak bir mucizesi 
olan aym yanlmas1 (§akk-1 kamer68) hadisesini c;:tirtik vehimlerle golge-
lemek isteyen f elsefeciler ve onlann muhakemesiz taklitc;:ileri diyor ki: 
"Eger ay gerc;:ekten ikiye boltinseydi, bu hadise buttin alem tarafmdan 
bilinirdi. Btittin tarihlerin bunu nakletmesi gerekirdi." 

Cevap: Aym yanlmas1, Resul-u Ekrem'in peygamberlik davasma 
deli! olarak, o davay1 i§iten ve inkar eden, orada hazir bulunan bir 
cemaate, gece vakti, herkes uykudayken, ani bir §ekilde gosterilmi§-
tir. Hem aym dogdugu zamanlann farkhhg1, sis ve bulutlar gibi onu 
gormeye mani sebeplerin var!@ ile beraber, o devirde medeniyet her 
yere yayilmad1gmdan, baz1 toplumlara has kald1gmdan ve pek az ki§i 
gokyuztinti rasat ettiginden, o hadisenin her yerden gortilmesi, btittin 
tarihlere gec;:mesi elbette laz1m degildir. 69 Aym yanlmas1 hadisesinin 
ontinden bu evham bulutlanm dag1tacak pek c;:ok noktadan §imdilik 
be§ "nokta"y1 dinle ... 

Birinci Nokta 

0 zaman ve zemindeki kafirlerin gayet §iddetli inatlan tarih-
c;:e malum ve me§hur oldugu, Kur'an-1 Hakim 10.rJ.ll diyerek 
§U vakay1 btittin aleme haber verdigi halde; Kur'an'1 inkar eden o 

67 "Kiyamet saati yakla§tl, ay boh1ndil. Arna o mil§rikler ne zaman bir mucize gorseler 
s1rtlanm cloner, 'Bu, kuwetli ve devamh bir bi.iyildi.ir' derler." (Kamer sfiresi, 54/1-2) 

68 Aym yanlmas1, iki parc;a olmasi. 
69 el-Gazali, Feddihu'l-batmiyye 1/140-141; en-Nevevi, $erhu Sahih-i Muslim 

17/143-144; ibni Hacer, Fethu'l-bari 7/185-186. 
70 "Ay boli.indi.i." (Kamer suresi, 54/1) 
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kafirlerden hic;biri bu ayeti yalanlamaya kalk1§mam1§, Kur'an'm haber 
verdigi §U vakay1 inkar etmek ic;in agzm1 ac;mamt§br. Eger o hadise, 
o zaman kafirler ic;in kesin ve gerc;ekle§mi§ olmasayd1, bu ayeti delil 
sayarak gayet deh§etli bir yalanlamaya giri§ir ve Hazreti Peygamber'in 
(sallallO.hu aleyhi ve sellem) davasm1 c;iiriitmek ic;in hiicum ederlerdi. Hal-
buki siyer ve tarih kitaplan, §U hadiseye <lair, onunla miinasebeti olan 
kafirlerin boyle hi<;bir §eyini nakletmemi§tir. 

Yalmz 71 · 1) );..J ayetinin beyan etti§i gibi, tarihlerde nak-
ledilen §Udur: 0 hadiseyi goren kafirler, bunun sihir oldugunu iddia 
etmi§ ve "Bize sihir gosterdi. Eger ba§ka taraflardaki kervan ve kafileler 
de gormii§se hadise do§rudur; yoksa bize sihir yapm1§br." demi§ler. 
Sabahleyin Yemen' den ve ba§ka taraflardan gelen kafileler boyle bir 
hadiseyi gordiiklerini haber verince kafirler, Fahr-i A.tern (aleyhissa/O.til 
vesselam) hakkmda {ha§a) §6yle demi§: "Ebu Talib'in yetiminin sihri 
goklere de tesir etti." 72 

ikinci Nokta 
Sa'd-1 Teftazanl gibi biiyiik muhakkiklerin c;ogu demi§tir ki: "Aym 

yanlmas1;73 Resul-u Ekrem'in parmaklanndan su akmas1, o suyu bii-
fun bir orduya ic;irmesi, 74 hutbe okurken dayand1g1 kuru diregin Allah 
Resulii'nden (aleyhissa/O.tii vesse/am) aynlacag1 i<;in aglamas1 ve bunu 
biitiin cemaatin i§itmesi gibi tevatiir derecesindeki hadiselerdendir.75 

Yani onu tabakadan tabakaya oyle geni§ bir cemaat nakletmi§tir ki, 
yalanda birle§meleri imkans1zdir. Bu hadise, me§hur Halley kuyruklu 
yild1zmm bin sene once goriinmii§ olmas1 gibi, tevafur derecesinde-
dir. Varhg1, gormedigimiz Serendib Adas1'nm76 varhg1 gibi, tevatiirle 
kesindir." i§te boyle kesin ve §ahitlige dayanan meselelerde vehimler 
yiiziinden §iipheye dii§mek akils1zhkbr. Bu <;e§it hadiselerin yalmzca 

71 "(Mu§rikler:) 'Bu, kuwetli ve devamh bir buylidur' derler." (Kamer suresi, 54/2) 
72 et-Tayalisi, el-Musned 1/38; Ebu Nuaym, De/dilu'n-Nubavve s. 281. Aynca bkz. 

Kamer suresi, 54/2; Tirmizi, tefsfru sure (54) 
73 Buhari, menO.k1b 27, menO.k1bu'l-ensdr 36, tefsfru sure (54) 1; Muslim, mundfikfn 

43-48. 
74 Buhari, menak1b 25, megdzf 35; Muslim, fezail 6, 7, imdre 72, 73. 
75 Bkz. el-Gazali, Fedaihu'/-Batmiyye 1/139-141; el-Amidi, Gayetu'l-Merdm 1/356-

357; el-lei, Kitabu'l-Mevdk1f 3/405; etcTeftazani, $erhu'/-Makds1d 5/17. 
76 Hindistan'm giineyindeki Seylan adas1. 
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akil dt§I olmamas1 yeter. Kald1 ki, aym yanlmas1, bir dagm volkanla 
ikiye bolilnmesi gibi milmkilndilr. 

0-;iincii Nokta 

Mucize, peygamberlik davasm1 ispat ve inkarcilan ikna etmek 
i<;indir, inanmaya mecbur blfakmak i<;in degil. Oyleyse peygamber-
lik davasm1 i§itenlere ikna edici bir mucize gostermek laz1md!f. Aym 
mucizeyi biltiln fileme gostermek veyahut herkesi iman etmeye mec-
bur blfaklf derecede bir a<;1khkla ortaya koymak, Hakim-i Zillcelal'in 
hikmetine zit oldugu gibi, imtihan smma da terstir. <;unkil imtihan 
s1m, "akla kap1 a<;may1, iradeyi elden almamay1" gerektiriyor. Eger 
Fatir-1 Hakim ay1 -felsefecilerin heveslerine gore- butiln aleme gos-
termek i<;in bir iki saat oyle ikiye bolilnmil§ halde blfaksayd1 ve bu ha-
dise biltiln tarihlere ge<;seydi, o vakit ba§ka gokyilzil hadiseleri gibi; ya 
peygamberlik davasma delil olmazd1 ve Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata 

vesselam) peygamberligine ait hususiyeti kalmazd1 ya da oyle apa<;1k 
bir mucize olurdu ki, akh kabule mecbur b!faklf, iradeyi elden ahrd1 ve 
herkes ister istemez Allah Resulil'niln peygamberligini tasdik ederdi. 
Ebu Cehil gibi komilr ruhlularla Ebu Bekri-s'S1dd1k gibi elmas ruhlu 
insanlar aym seviyede kahr, imtihan s1m kaybolurdu. i§te bu s!fdandlf 
ki, o hadise hem aniden hem gece vakti herkes uykudayken ger<;ek-
le§ti ve aym dogdugu zamanlarm farkl1 olmas1, sis ve bulut gibi ba§ka 
maniler de perde k1lmarak biltiln aleme gosterilmedi veyahut tarihlere 
ge<;irilmedi. 

Dordiincii Nokta 

Su hadise, gece vakti herkes uykudayken, ani bir §ekilde ger<;ekle§-
tiginden, elbette dilnyanm her tarafmdan gorillmeyecekti. Baz1 kimse-
lerce gorillse de, onlar gozlerine inanmayacakt1. inansalar da, elbette 
boyle milhim bir hadise, tek bir ki§i tarafmdan aktanlan bir haberle 
tarihlere baki bir sermaye olmayacakt1. 

Baz1 kitaplardaki, "Ay, iki par<;a olduktan sonra yere inmi§." ila-
vesini ise tahkik ehli zatlar reddetmi§, "Su apa<;1k mucizeyi kiymetten 
dil§ilrmek niyetiyle bunu belki bir milnaf1k ilave etmi§tir." demi§ler. 

Hem mesela o vakitte, ingiltere cehalet sisiyle kU§atilm1§, ispanya' da 
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glin yeni batml§, Amerika' da glindtiz, <:;in' de ve Japonya' da sabah ol-
dugu gibi, ba§ka yerlerde de ba§ka sebeplerden dolay1 o hadise elbette 
gori.ilmeyecekti. §U akils12 itirazc1ya bak, diyor ki: "ingiltere, <:;in, 
Japonya, Amerika gibi ulkelerin tarihleri bundan bahsetmiyor. Oyleyse 
gen;;ekle§memi§tir." Bin lanet onun gibi Avrupa dalkavuklanmn ba§ma ... 

Be§inci Nokta 
Aym yanlmas1, kendi kendine, baz1 sebepler neticesinde olmu§, 

tesadufi, tabil bir hadise degildir ki, ah§tlm1§ tabiat kanunlan ona uy-
gulansm. Gune§in ve aym sonsuz hikmet sahibi Hahk'1, ResO.lunun 
(sal/alldhu a/eyhi ve sel/em) peygamberligini tasdik ve davasm1 aydmlat-
mak ic;in o hadiseyi harikulade olarak yaratmt§br. 0 mucize, ir§ad ve 
imtihan sirrmm ve peygamberligin hikmetinin geregince, rububiyetin 
hikmetinin istedigi insanlan delille susturmak ic;in g6sterilmi§tir. 0 hik-
met sirrmm gerektirmedigi, istemedigi ve peygamberlik davasm1 he-
nuz i§itmemi§ olan, yeryuzunun farkh yerlerindeki insanlara o hadise, 
sis, bulutlar ve aym farkh zamanlarda dogmas1, baz1 memleketlerde 
henuz c;1kmam1§ olmas1, baz1lannda glinduz ve sabah, bir k1smmda 
ise gune§in yeni batm1§ olmas1 gibi, onu gormeye mani pek c;ok se-
bep perde k1lmarak gosterilmemi§tir. Eger o mucize butun insanhga 
gosterilseydi ya Resul-u Ekrem'in (aleyhissaldtu vesselam) peygamber-
ligine i§aret ve bir peygamberlik mucizesi olarak gosterilecekti, o za-
man Allah Resulu'nun peygamberligi apa9k bir dereceye 9kacakti. 
Herkes tasdike mecbur olacak, ortada irade kalmayacakt1. Oysa iman, 
ak1! ve irade iledir; yoksa imtihan s1m kaybolur. Ya da o mucize s1rf 
bir gokyuzu hadisesi olarak gosterilecekti, o vakit Resul-u Ekrem'in 
( aleyhissaldtu vesse/am) peygamberligiyle munasebeti kesilecek ve ona 
has olmayacakt1. 

Krsacasr: Aym yanlmas1 hadisesinin mumkun olduguna §liphe 
kalmad1, mesele kesin bir §ekilde ispat edildi. o hadisenin ger-
c;ekle§tigini gosteren pek c;ok delilden alt1sma77 HA$iYE i§aret edecegiz. 

ki: 
Hepsi c;ok adil olan sahabilerin, o hadisenin gerc;ekle§tiginde ittifak 

etmesi.. hakikati ara§bnp delilleriyle bilen blitun tefsircilerin, 

77 HA$iYE Yani alh defa icma suretinde, gerc;ekle§tigine <lair alt1 delil vard1r. Bu makam 
c;ok izah gerektirdigi halde maalesef k1sa kalmt§hr. 
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ayetinin tefsirinde o hadisenin vuku buldugunda birle§meleri.. 79 olan 
biteni dosdogru rivayet eden butun hadis alimlerinin pek c;ok senetle 
ve c;e§itli kanallarla o hadisenin gerc;ekle§tigini nakletmesi.. perdeli ha-
kikatleri Allah' m izni ile ke§feden ve ilhama mazhar olan butiln evliya 
ve s1dd1klarm §ahitligi.. kelam ilminin, me§repleri birbirinden c;ok uzak 
olan imamlannm ve c;ok derin alimlerinin tasdiki.. ve hadisin kesin 
ve ac;1k hiikmuyle, dalalet ilzerinde birle§meleri miimkiin olmayan 
iimmet-i Muhammed' in (aleyhissa/ata vesselam)80 o hadiseyi kabul etme-
si; aym ikiye bolundiigunii gune§ gibi ispat eder. 

Sozi.in Ozi.i: Buraya kadar soylediklerimiz tahkik adma ve 
inkarcilan susturmak ic;indi. Bundan sonraki cumleler, hakikat adma 
ve iman hesabmadir. Evet, tahkik boyle dedi. Hakikat ise diyor ki: 

Nasil ki, Cenab-1 Hakk'm mahbubu81 alma derecesine c;1kan kul-
lugundaki velayetin en buyuk kerameti ve mucizesi Mirac ile, yani 
bir dunyalmm bedeniyle goklerde gezdirilmesiyle, peygamber-
lik semasmm nur sac;an ay1 olan Niibuwet Divanmm Miihru'niin 
(aleyhissa/ata vesselam) 0 yiice alemin sakinlerine iistiinliigu ve mahbu-
biyeti gosterildi, velayeti ispat edildi. Aynen oyle de, yeryiizune bagh, 
goge as1h olan ay, bir dunyalmm i§aretiyle iki parc;a edilerek yeryiizii-
niin sakinlerine 0 zatm peygamberliginin oyle bir mucizesi gosterildi 
ki, Resul-u Ekrem (aleyhissa/ata vesse/am), aym ac;ilm1§ iki nurani ka-
nad1 misali peygamberlik ve velayet gibi iki nurani, parlak kanad1yla 
kemalatm en list mertebelerine uc;mu§, Kab-1 Kavseyn' e c;1km1§, hem 
gok sakinlerinin hem de yeryuziindekilerin iftihar kaynag1 olmu§tur ... 

78 " .•• Ay boliindii." (Kamer suresi, 54/1) 
79 Bkz. el-Vahidi, el-Vedz ft Tefsfri'l-Kitabi'l-Azfz 1/370; et-Taber!, Camiu'/-Beyan 

27/84-88; el-Begavi, Mea/imii't-Tenzfl 4/258. 
80 Tirmizi, fiten 7; Ebu DavO.d, fiten l; ibni Mace, fiten 8; Dfuimi, mukaddime 8. 
81 Sevgili, sevilen. 
82 Ona (sallallilhu aleyhi ve sellem), aline ve ashabma yer ve gokler dolusu salat ve selamlar olsun. 
83 "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) 


