Otuz

Penceredir

hakikatleri i<:;eren §U iki ayetin ifade ettigi, Cenab-1
Hakk'm varhgmm vilc0.biyetine 2 ve birligine, vas1flanna ve icraatma,
en kui_;uk alem olan insan ile en buyuk alem olan kainatm nasil i§aret ettiklerinin ozetle, k1sa bir §ekilde anlatilmasm1 istiyoruz. (unkil
inkarc1lar i_;ok ileri gittiler. "Ne vakte kadar
y;,j deyip
elimizi kald1racag1z?" diyorlar.
- ,
Cevap: Yaz1lan butiln otuz Li<; Soz, o ayetin denizinden ve feyiz
verdigi hakikat deryasmdan otuz Li<; damlad1r. Onlara bakarsamz cevabm1z1 alabilirsiniz.
o denizden yalmz bir damlanm s1zmtilanna i§aret olarak §6yle deriz:
Mesela, nasil ki mucize sahibi bir zat, buyuk bir saray yapmak istese once onun temellerini, esaslanm muntazaman, hikmetle yerle§tirir
Soru:

"Rahman ve Rahim Allah'm ad1yla. Evet, Biz ileride onlara delillerimizi gerek di§
di.inyada, gerek kendi oz varhklannda gosterecegiz; ta ki Kur'an'm, Allah tarafmdan gelen gerc;egin ta kendisi oldugu onlar tarafmdan da iyice anla§Ilacak; Rabbinin her §eye §ahit olmas1 yetmez mi?" (Fussilet suresi, 41/53)
Zorunlu, vacip, varhg1 kendinden olma.
"Allah her §eye kadirdir." (Maide suresi, 5/120; HD.d sD.resi, 11/4; Rum suresi,
30/50 ... )
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ve ilerideki neticelerine, gayelerine uygun bir tarzda duzenler. Soma
saray1 maharetle odalara ve k1s1mlara aymr. Ardmdan o odalan tanzim ve tertip eder, naki§larla susler. Sonra elektrik lambalanyla aydmlatir. Ardmdan o muhte§em ve suslu sarayda maharetini, ihsanlanm
yenilemek ic_;in her bir tabakada yeni yeni icatlar, degi§iklikler yapar.
Sonra da her odadan kendi makamma bir telefon hath baglay1p birer
pencere ac;ar; her odadan onun makam1 gorunur.
\r\
Sani-i Zulcelal, her §eye hikAynen oyle de,
metle hukmeden Hakim-i Hakim, hakhy1 haks1zdan ayiran sonsuz
adalet sahibi Adl-1 Hakem ve bin bir mukaddes ismiyle musemma benzersiz Fahr, buyuk alem olan §U kainat saraym1 ve yarahlt§ agacm1 var etmeyi diledi. 0 saraym, o agacm esaslanm hikmet
dusturlanyla ve ezeli ilminin kanunlanyla alb gunde yerle§tirdi. 5
Sonra onu ulvi ve sufli tabakalara ve dallara aymp kaza ve kader
dusturlan ile k1s1mlara boldu, ona suret verdi. Ardmdan her varhk
tUrunu ve tabakasm1 sanat ve inayet dusturu ile tanzim etti. 6 Sonra
her §eyi, her bir alemi ona lay1k bir tarzda, mesela gogu y1ld1zlarla,
yeryuzunu c;ic;eklerle susledigi gibi, susledi. 7 Ardmdan o kulll kanunlarm, umumi dusturlann meydanmda isimlerini tecelli ettirip alemi
aydmlath. Sonra bu kulll kanunlann agirhgmdan feryat edenlerin
imdadma hususi bir surette Rahman ve Rahim isimlerini yeti§tirdi.
Demek, o kulll ve umumi dusturlar ic_;inde hususi ihsanlan, hususi
yard1mlan, hususi cilveleri var ki, her §ey, her vakit, her ihtiyac1 ic_;in
O'ndan yard1m ister, O'na bakabilir. 8
Sonra o Zat her menzilden, her tabakadan, her alemden, her topluluktan, her fertten, her §eyden kendisini g6sterecek yani varhgm1 ve
birligini bildirecek pencereler ac;t1. Her kalbin ic_;ine bir telefon b1rakt1.
4

"En yuce s1fatlar Allah'md1r." (Nahl suresi, 16/60)
Bkz. A'raf suresi, 7/54; YO.nus sO.resi, 10/3-6; HO.ct sliresi, 11/7; Furkan sO.resi,
25/59; Secde sO.resi, 32/4-6; Mucadele suresi, 48/4-6; Kaf suresi, 50/38; Hadid
suresi, 57/4-6.
Bkz. Bakara sO.resi, 2/29; Yunus suresi, 10/2-3; Ra'd sO.resi, 13/2.
Bkz. Hier sliresi, 15/16-21; Saffat suresi, 37/6; Fussilet sO.resi, 41/10-12; Kaf sO.resi,
50/6-8; MU!k sO.resi, 67/5.
Bkz. Bakara sliresi, 2/186; Al-i imran sO.resi, 3/195; Enfal suresi, 8/9; Yusuf sO.resi,
12/34; Enbiya sO.resi, 21/76, 84, 88, 90; Nern! suresi, 27/62; Mu'min sO.resi, 40/60;
sO.resi, 42/26.
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$imdi elbette haddimizi a§IP §U say1s1z pencerelerden bahsetmeye giri§meyecegiz. Onlan Cenab-1 Hakk'm her §eyi ku§atan ilmine havale
ederek yalmz Kur'an ayetlerinin panltilan olan, Otuz Oc;uncii Soz'iin
Otuz Oc;uncii Mektubundan -namazdan sonraki tesbihatm otuz ii<;
miibarek adedine denk gelmesi ic;in- Otuz Oc; Pencere'ye k1saca, 6zetle i§arette bulunup izahm1 ba§ka Soz'lere b1rak1yoruz.

BiRiNCi PENCERE
Apa<;;ik bir §ekilde g6riiyoruz ki: Her §eyin, bilhassa canhlann c;ok
c;e§itli ihtiyac; ve arzulan vard1r. 0 arzulan, o ihtiyac;lan ummad1klan,
bilmedikleri ve ellerinin yeti§medigi yerden uygun bir vakitte kar§ilamyor, imdada yeti§tiriliyor. 9 Halbuki o hadsiz arzulann en kiic;iigiine
bile o muhtac;lann giicii yetmez, elleri ula§maz. Mesela kendine bak:
Goriinen ve goriinmeyen duyu ve duygulannm ihtiyac; duydugu §eyler gibi elinin yeti§medigi ne kadar c;ok §eye muhtac;sm. Biitiin canhlan
kendine k1yasla ...
i§te biitiin bunlar, birer birer, Cenab-1 Hakk'm varhgmm viicO.biyetine §ahitlik ve birligine i§aret eder. Hem giine§in I§Ig1 giine§i
gosterdigi gibi, bu ha! ve keyfiyet butiiniiyle, gayb perdesi arkasmda
bir Vacibii'l-Viicud'u, bir Vahid-i Ehad'1 Kerim, Rahim, Miirebbi (besleyip biiyiiten, terbiye eden), Miidebbir (hikmetle idare eden, c;ekip
c;eviren) unvanlan ic;inde akla gosterir.
$imdi ey cahil inkarc1, gafil giinahkar! Bu hikmetli, her §eyin gorerek, tam bir §efkat ve merhametle yap1ld1g1 i§leri neyle izah edebilirsin?
Sagir tabiatla m1, kor kuvvetle mi, sersem tesadiifle mi, aciz ve cans1z
sebeplerle mi? ..

iKiNCi PENCERE
Her §ey, varhgmda ve §ahsi suretinde, sonsuz ihtimaller ic;inde karars1z, §a§km ve §ekilsiz bir halde iken, ona birdenbire gayet muntazam, hikmetli oyle bir §ahsi yon veriliyor ki, mesela her insanm yuziinde, hemcinslerinin her birine kar§I ay1rt edici farkhhklar bulunur. 0
kiic;iik yiiz, i<; ve di§ duygulanyla tam bir hikmetle dona.tihr. i§te bu, o
Bkz. Talak suresi, 65/3.
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yilziln gayet parlak bir ehadiyet milhril oldugunu ispat eder. Her bir
sima, yiizlerce yonden bir Sani-i Haklm'in varhgma §ahitlik ve birligine i§aret ettigi gibi, biiti.in yiizlerde birden goriinen miihiir, her §eyin
Hahk'ma mahsus oldugunu akil gozilne gosterir.
Ey inkarc1! Hi<;bir §ekilde taklidi milmkiln olmayan, yiizlerdeki §U
tek tek damgalan ve biiti.inilniln gosterdigi parlak Samediyet milhrilnil hangi tezgaha havale edebilirsin?

PENCERE
Yeryiiziinde dart yiiz bin farkh
olu§an biiti.in hayvan ve bitki ti.irlerinin ordusu, apa<;1k gorilldiigii gibi, ayn ayn erzaklan, suretleri, silahlan, elbiseleri, talimat ve terhisleriyle, tam bir 6l<;il
ve dilzen i<;inde hi<;bir §ey unutulmadan, §a§mlmadan idare ve terbiye
edilir. Bu 6yle bir milhilrdilr ki, o Vahid ve Ehad Zat'm gilne§ gibi parlak bir miihrii oldugu §iiphe kabul etmez. Smirsiz bir kudret, ku§abc1
bir ilim ve sonsuz bir hikmet sahibinden ba§ka kimin haddine ki, §U
son derece harika idareye kan§sm. <;unkil birbiri i<;ine girmi§, karma§Ik olan ti.irlerin, milletlerin hepsini birden idare ve terbiye edemeyen,
bile kan§sa elbette kan§bracaktir. Halbuki
11-?_,6
r..S:i' Ji ayetinin s1rnyla, kainatta hi<;bir kan§1khk alametryoktur. Demek ki hi<;bir parmak kan§am1yor.

DORDUNCU PENCERE
Kabiliyetlerinin diliyle biitiin tohumlar, f1trl ihtiyac_; diliyle biitiin
hayvanlar ve <;aresizlik diliyle biitiin <;aresizler tarafmdan edilen dualann makbul olu§udur. 12
i§te bu sonsuz dualann her birinin a<;1k<;a goriildiigu iizere kabulii ve cevaplanmas1, O'nun viicubiyetine ve birligine §ahitlik ve i§aret
ettigi gibi, hepsi birden, biiyilk bir ol<;ekte, apa<;1k bir §ekilde, sonsuz
merhamet ve kerem sahibi, biiti.in dualara cevap veren bir Hahk' m
varhgm1 gosterir, O'na baktmr.
10

11

12

Hatta o canh tiirlerinden bir k1sm1 var ki, bir senedeki fertleri, Ha2reti Adem
zamamndan kiyamete kadar yaratilan biitiin insanlarm say1smdan fa2lad1r.
"Cevir de bak goziinii, gorebilir misin bir kusur?" (Miilk sO.resi, 67/3)
Bkz. En' am sO.resi, 6/63; isra sO.resi, 17/67; Nern! sO.resi, 27/62.
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PENCERE
Gorilyoruz ki, e§ya, bilhassa canhlar, birdenbire olur gibi ani bir
§ekilde vilcuda gelir. Bununla beraber, aniden basit bir maddeden
c;;1kan §eylerin gayet basit, §ekilsiz ve sanats1z olmas1 gerekir. Halbuki
her §ey c;;ok maharet isteyen gilzel bir sanatla, c;;ok zamana muhtac;;
ihtimam gosterilen nak1§larla donablm1§ olarak, pek c;;ok alet gerektiren hayret verici sanatlarla bezenmi§ ve c;;ok maddeye muhtac;; bir
surette yarabhyor.
i§te birdenbire olan bu harika sanatm ve gtizel suretlerin her biri,
bir Sani-i Haklm'in varhgmm vilcubiyetine §ahitlik ve rububiyetinin
birligine i§aret ettigi gibi, hepsi birden gayet parlak bir tarzda sonsuz
kudret ve hikmet sahibi bir Vacibu'l-Vucud'u gosterir.
$imdi, ey sersem inkarc1! Haydi, bunu neyle izah edersin? Senin
gibi sersem, aciz, cahil tabiatla m1? Veyahut sonsuz derecede hata
ederek o mukaddes Sani'e "tabiat" ismini verip, O'nun kudret mucizelerini isimlendirmek bahanesiyle her §eyi tabiata dayandmp bin
derece muhali birden milmkiln kabul etmek mi istersin?

ALTINCI PENCERE

$u ayet, Cenab-1 Hakk'm varhgmm vilcubiyetini ve birligini gosterdigi gibi, bir ism-i azama da i§aret eden gayet buyilk bir penceredir.
Ayetin ozilniln ozil §Udur:
Kainatm yilksek ve a§ag1 tabakalarmdaki biltiln alemler ayn ayn
13

"Goklerin ve yerin yarahh§mda, gece ile giindiiziin siirelerinin degi§mesinde, insanlara fayda saglamak ilzere denizlerde gemilerin siizillii§iinde, Allah'm gokten
indirip kendisiyle olmii§ yeri canlandird1g1 yagmurda ve yeryiiziinde hayat verip
yayd1g1 canhlarda, rilzgarlarm yonlerini degi§tirip durmasmda, gokle yer arasmda
emre haw bulutlarm duru§unda, elbette aklm1 i;ah§hran kimseler ii;in Allah'm varhgma ve birligine nice delil vardir." (Bakara sfJ.resi, 2/164)
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dillerle bir tek neticeyi, yani bir tek Sani-i Hakim'in rububiyetini gosteriyor. ;>oyle ki:
Nasil goklerde -hatta astronominin de itiraf1yla- gayet buyilk
neticeler i<_;in gayet muntazam hareketler, bir Kadir-i Zulcelal'in varhgma, birligine ve kusursuz rububiyetine i§aret eder. Aynen oyle de,
yeryilzilnde apa<_;1k g6ruldugil ilzere -hatta cografyanm da §ahitligi ve
kabuluyle- gayet buyilk faydalar i<_;in mevsimlerdeki gibi gayet muntazam degi§imler dahi o Kadir-i Zulcelal'in vilcubiyetini, birligini ve
milkemmel rububiyetini gosterir.
Hem nasil ki, karada ve denizde nz1klan tam bir rahmetle verilen, tam bir hikmetle <_;e§itli §ekiller giydirilen ve kusursuz bir rububiyet
altmda llirlil llirlil duygularla donatilan billlin hayvanlar, tek tek yine o Kadir-i Zulcelal'in varhgma §ahitlik ve birligine i§aret eder. Bununla beraber, blitiln bir cins olarak gayet geni§ bir ol<_;ekte O'nun
uluhiyetinin buyuklugilnil ve rububiyetinin kemalini gosterirler. Aynen oyle de, baglardaki muntazam bitkiler, onlann ziynetli <_;i<_;ekleri,
<_;i<_;eklerin gosterdigi ol<_;illil meyveler ve meyvelerdeki suslu nak1§lar
birer birer yine o Sani-i Hakim'in varhgma §ahitlik ve birligine i§aret
eder. Hem kulliyetleriyle gayet §a§aah bir surette O'nun rahmetinin
gilzelligini ve rububiyetinin kusursuzlugunu gosterirler.
Hem nas1l ki, milhim hikmetler, gayeler, llizumlu faydalar ve neticeler i<_;in vazifelendirilen ve gokylizundeki bulutlardan gonderilen damlalar, sayilan adedince yine o Sani-i Hakim'in vlicubunu, birligini ve
rububiyetinin kemalini gosterir. Aynen oyle de, yerylizilndeki billlin daglann ve onlarm i<_;indeki madenlerin ayn ayn hususiyetleriyle ayn ayn faydalar ic;in hazirlanmas1 ve depolanmas1, dag kadar saglam bir delille yine
o Sani-i Hakim' in vlicubunu, birligini ve rububiyetinin kemalini gosterir.
Hem nas1! ova ve daglardaki kilc;ilk kilc;ilk tepelerin llirlil tilrlii munta.zam i;;ii;;eklerle silslenmesiyle her biri bir Sani-i Hakim'in
vilcubuna §ahitlik ve birligine i§aret etmekle beraber, onlann hepsi
birden o Zat'm saltanatmm ha§metini ve rububiyetinin milkemmelligini gosterir. Aynen oyle de, biitiln ot ve agac;lardaki yapraklann tilrlil
tilrlil, muntazam §ekilleri, ayn ayn halleri ve cezbeli, ol<_;iilil hareketleri,
yapraklar say1smca yine o Sani-i Hakim' in varhgmm vilcubiyetini, birligini ve rububiyetinin kusursuzlugunu gosterir.
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Hem nastl ki, geli§ip buyuyen butun cisimler, buyume zamanmda duzenli hareketleri, turlu turlu uzuvlarla donatilmalan ve <:;e§it c:;e§it meyveye §Uurlu bir §ekilde yonelmeleriyle, tek tek yine o Sani-i
Hakim'in varhgmm vucubiyetine §ahitlik ve birligine i§aret eder. Ve
nas1l ki, onlann hepsi birden gayet buyuk bir olc:;ekte O'nun kudretinin enginligini, hikmetinin ku§ahc1hg1m, sanatmm guzelligini ve
rububiyetinin kemalini gosterir. Aynen oyle de, bUtun hayvanlann bedenlerine nefisleri ve ruhlan tam bir hikmetle yerle§tirmek, onlan turlu
turlu donatmak, tam bir intizamla silahlandirmak, turlu turlu hizmetlere noksans1z bir hikmetle gondermek, hayvanlar adedince, belki onlann uzuvlan say1smca yine o Sani-i Hakim'in varhgmm vucubiyetine
ve birligine §ahitlik ettigi gibi, hepsi birden gayet parlak bir surette
O'nun rahmetinin guzelligini ve rububiyetinin kemalini gosterir.
Hem nastl ki, butun kalblere, insan ise her <:;e§it ilim ve hakikati bildiren, hayvan ise her turlu ihtiyacm1 kar§1lamay1 ogreten, gayb
aleminden gelen butun ilhamlar, bir Rabb-i Rahim'in varhgm1 hissettirir ve rububiyetine i§aret eder. Aynen oyle de, kainat bostanmdaki
manevi <:;ic:;ekleri toplayan gozlerin feri gibi i<:; ve d1§ butun duygularm, duyulann ayn ayn alemlere birer anahtar olmas1, yine o Sani-i
Hakim'in, Fatir-1 Allm'in, Hahk-1 Rahim'in, Rezzak-1 Kerim'in varhg1nm vucubiyetini, birligini, her varhkta ayn ayn gorulen birlik tecellisini
ve rububiyetinin kemalini gune§ gibi gosterir.
i§te yukanda gec:;en §U on iki ayn pencereden on iki yone, on iki
renkli bir hakikat 1§1g1 ile Cenab-1 Hakk'm ehadiyetini, birligini ve
rububiyetinin kusursuzlugunu gosteren buyuk bir pencere a9hyor.
i§te ey bedbaht inkarc1! ;Ju yeryuzu dairesi kadar, belki onun senelik yorungesi kadar geni§ olan §U pencereyi neyle kapatabilirsin? Ve
gune§ gibi parlak olan §U nur madenini nastl sondurebilir, hangi gaflet
perdesinde saklayabilirsin?

YEDiNCi PENCERE
;Ju kainatm yuzune serpilen sanath varhklann kusursuz intizam1,
tam bir olc:;u ic:;inde olmalan, mukemmel nak1§lan, yaratih§larmm kolayhg1, birbirlerine benzemeleri ve bir tek yarad1h§ ilzere gorunmeleri;
nas1l ki bir Sani-i Hakim'in varhgmm vucubiyetini, kudretinin kemalini
ve birligini gayet geni§ bir olc:;ekte gosterir.
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Aynen oyle de, cans1z ve basit unsurlardan hadsiz, ayn ayn ve
muntazam maddelerin yaratilmas1, o bile§ik maddeler say1smca yine o
Sani-i Hakim' in varhgmm vilcubiyetine §ahitlik ve birligine i§aret eder.
Bununla beraber, hepsi bir biltiln olarak gayet parlak bir tarzda O'nun
kusursuz kudretini ve birligini gosterir. Varhklarm terkibi ve ayn§mas1
sirasmdaki yenilenmede son derece kan§1kl1k i<;inde nihayetsiz bir farkh kilma ile her §eyi birbirinden ay1rmak, mesela topraktaki tohumlar
ve kokler birbirine <;ok kan§IDI§ oldugu halde hi<; §a§Irmadan silmbilllenmelerini ve cisimlerini ay1rt etmek, aga<;lara giren kan§Ik maddeleri
yaprak, <;i<;ek ve meyvelere dag1tmak ve beden hilcrelerine kan§Ik bir
surette giren g1da maddelerini tam bir hikmet ve dengeyle se<;mek, yine o Haklm-i Mutlak'm, Allm-i Mutlak'm, Kadir-i Mutlak'm varhgmm
vilcubuna, kudretinin kemaline ve birligine i§aret eder. Hem zerreler
alemini sonsuz ve geni§ bir tarla hilkmilne getirip her dakika kusursuz
bir hikmetle ekip bi<;erek yeni yeni kainatlann mahsullerini ondan almak
ve o cans1z, aciz, cahil zerrelere gayet §Uurlu, hikmetli ve kudretli bir §ekilde say1s12, muntazam vazifeleri g6rdilrmek, yine o Kadlr-i Zillcelal'in,
Sani-i Zulkemal'in varhgmm vilcubiyetini, kudretinin kemalini, birligini
ve rububiyetinin milkemmelligini, buyuklugunil gosterir.
i§te bu dart yo! ile marifetullaha 14 bilyilk bir pencere a<;1hr. Ve
Sani-i Haklm'i bilyilk bir ol<;ekte akla gosterir.
ey bedbaht gafil!
halde O'nu gormek ve tammak istemezsen akhm <;1kar at, hayvan ol, kurtul...

SEKiZiNCi PENCERE
insanhgm nurlu ruh sahipleri olan butun peygamberlerin (aleyhimiisselam) a<;1k ve §ahit olunmu§ mucizelerine, biltiln nurlanmI§
kalb sahiplerinin kutublan olan evliyanm ke§f ve kerametlerine ve
aydmlanm1§ akil erbab1 asfiyanm 15 tahkiklerine dayanarak bir tek
Vahid ve Ehad'm, Vacibu'l-Vucud'un, Hahk-1 Kulli
varhgmm
vilcubuna, birligine ve rububiyetinin kusursuzluguna §ahitlikleri pek
bilyilk ve nuranl bir penceredir. Her vakit o rububiyet makamm1
gostermektedir.
14
15

Asfiya: Safiyet, takva ve kemal sahibi, peygamber varisi zatlar.
Marifetullah: Cenab-1 Hakk'1 hakk1yla bilmek. O'nun marifetine ermek.
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Ey c;aresiz inkarc1! Kime gtiveniyorsun da bunlan dinlemiyorsun?
Veyahut gtindtiz vakti goztinti kapamakla gece mi oldu zannediyorsun?

DOKUZUNCU PENCERE
Kainattaki btiti.in varhklarm ibadetleri ac;1kc;a bir Mabud-u Mutlak'1
gosteriyor. Evet, ruhlar alemine ve mana alemine giden, ruhanilerle
ve meleklerle gorti§en zatlann §ahitligiyle sabit olan, btittin ruhanilerin
ve meleklerin tam bir teslimiyet ic;inde kulluklan; apac;ik gortilen, btittin canhlann tam bir intizamla kulluk vazifelerini yapmalan ve toprak,
hava, su gibi btittin cans1z unsurlann tam bir itaatle kulluga yakt§tr hizmetleri, hakk1yla ibadete lay1k bir Mabud'un varhgmm vticO.biyetini ve
birligini gosterir. Hem her bir cemaati, icma ve yanh§hgma ihtimal bulunmayacak kesinlikte ittifak edilen haberlerin kuwetini ta§tyan btittin
ariflerin hakikatli marifetleri.. §tikredenlerin meyve veren §tiktirleri..
zikredenlerin feyizli zikirleri.. hamd edenlerin nimetleri arhran hamdleri.. tevhid ehlinin delile dayanan imanlan ve tavsifleri.. btittin a§tklann
hakiki muhabbetleri ve a§klan .. mtiridlerin sad1k irade ve ragbetleri..
ve tevbe ile Hakk' a yonelenlerin ciddi talep ve inabeleri, 16 yine Maruf,
MezkO.r, Me§kO.r, Mahmud, Vahid, Mahbub, Mergub, Maksud olan o
Ezeli Mabud'un varhgmm vticO.buna, kusursuz rubO.biyetine ve birligine i§aret eder. Hem kamil insanlann btittin makbul ibadetleri ve o
makbul ibadetler neticesinde ortaya c;1kan feyizleri, mtinacatlan, §ahit
olduklan §eyler ve ke§ifleri yine o varhg1 son bulmayan Mevcud'un,
baki Mabud'un varhgmm vticO.biyetine, birligine ve rubO.biyetinin mtikemmelligine i§aret eder.
i§te §U tic; yonden t§tk veren btiytik bir pencere O'nun bir oldugu
hakikatine ac;1hr.

16

inabe: Gi.inahlan terk edip Hakk'a d6ni.i§.
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ONUNCU PENCERE

;>u kainattaki varhklann birbiriyle yard1mla§mas1, birbirinin ihtiya<_;larma cevap vermesi ve dayam§mas1, butiln mahh1katm, bir tek
Murebbi'nin terbiyesinde oldugunu gosterir. Evet, bir tek Mudebbir'in
idaresindedirler. Bir tek Mutasamf'm tasarrufu altmdad1rlar. Bir tek
Seyyid'in hizmetkand1rlar. <;unku yeryuzundeki canhlara hayatlan
i<_;in laz1m olan §eyleri Cenab-1 Hakk'm emriyle pi§iren gtine§ten ve
onlara takvimcilik yapan aydan tut, ta l§lgm, havanm, suyun ve g1dalarm canhlann imdadma ko§masma, bitkilerin hayvanlarm imdad1na ko§masma, hayvanlarm da insanlarm imdadma ko§masma, hatta
bedenin uzuvlarmm birbirine yard1m etmesine ve g1da zerrelerinin
beden hucrelerinin imdadma ko§masma kadar ge<_;erli olan bir yard1mla§ma kanunu ile, o cans1z ve §Uursuz varhklann, bir kerem, §efkat
ve rahmet kanunu altmda gayet hikmetli, comert bir §ekilde birbirine yard1m etmesi, birbirinin ihtiya<_; sesine cevap vermesi, birbirini
kuwetlendirmesi, elbette, a<_;1k<_;a, tek ve e§siz, Vahid ve Ehad, Ferd
ve Samed, Kadir-i Mutlak, Alim-i Mutlak, Rahim-i Mutlak, Kerim-i
Mutlak bir Zat-1 Vacibu'l-Vucud'un hizmetkan, memuru ve eseri olduklanm gosterir.
i§te ey bi<_;are muflis felsefeci! Bu muazzam pencereye ne diyorsun?
Senin tesadufun buna kan§abilir mi? ...

17

"Allah gokleri ve yeri yaratand1r. Gokten yagmur indirip size nz1k olsun diye, onunla tiir!O. tiirlO. meyveler, O.rO.nler c_;1karand1r. izni ile denizde dola§mak O.Zere gemileri
size boyun egdiren, akan sulan da, 1rmaklan da hizmetinize verendir. Al1§ilm1§
seyirlerini yapan gli.ne§ ile ay1 size amade kilan, geceyi ve gilndilzO. istifadenize
veren de O'dur. Has1h 0, kendisinden dilediginiz her §eyi verdi. Oyle ki Allah'm
size verdigi nimetleri birer birer saymaya kalkarsamz, milmkiln degil, onlan toptan
bile sayamazsm1z." (ibrahim sO.resi, 14/32-34)
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ON BiRiNCi PENCERE

Butt.in ruhlarm ve kalblerin dalaletten dogan 1zd1raplardan, ke§meke§lerden ve o 1zd1raplann yo! ac;hg1 manevl elemlerden kurtulmas1,
bir tek Hahk'1 tammakla olur. Bullin varhklan bir tek Sani'e vermekle
kurtulu§a erer, yalmz Allah'm zikriyle kalpleri doygunluga ula§lr.
<;unku say1s1z varhk bir tek Zat' a verilmezse (Yirmi ikinci Soz' de
kesin bir §ekilde ispat edildigi gibi) o zaman her bir §eyi sonsuz sebeplere dayandirmak gerekir ki, o halde bir tek §eyin varhgm1 izah etmek,
butun varhklar kadar zor olur. <;unku Allah'a verilirse, hadsiz e§ya
bir Zat'a verilmi§ olur. O'na verilmezse, her bir §eyi sonsuz sebeplere
vermek laz1m gelir. 0 vakit bir meyvenin yarahh§l kainat kadar, belki
daha da zor olur.
<;unku nasil bir asker yuz adamm idaresine verilse, o idarede yuzlerce zorluk ortaya c;1kar. Fakat yuz asker bir kumandanm idaresine
b1rak1lsa, o idare bir askerinki kadar kolay olur.
Aynen oyle de, c;ok farkh sebeplerin, bir tek §eyin yaratil1§mda ittifak1 yuz derece zordur. Fakat pek c;ok §eyin yarahh§l bir tek zata verilse yuz derece kolayla§lr. i§te insam, mahiyetindeki merak ve hakikati
bilme isteginden dogan sonsuz 1zd1raplardan kurtaracak olan, yalmz
Hahk'm birligine inanmak ve O'nu tarny1p bilmektir.
Madem kufiirde ve §irkte sonsuz zorluk ve 1zd1rap var. Elbette o yo!
imkans1zd1r, hakikati yoktur. Madem tevhidde, her §eyin yarahh§mdaki kolayhga, bolluga ve sanat guzelligine uygun olarak sm1rs1z kolayhk
var. Elbette o yo! vaciptir, hakikattir. 19
i§te ey bedbaht dalalet ehli! Bak, dalalet yolu ne kadar karanhk ve
elemli!.. Ne zorun var ki oradan gidiyorsun? Hem bak, iman ve tevhid
yolu ne kadar kolay ve safah ... Oraya gir, kurtul..

18
19

"iyi bilin ki, gonuller ancak Allah'1 anmakla huzur bulur." (Ra'd suresi, 13/28)
Bkz. isra sliresi, 17/42; Enbiya suresi, 21/21.
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ON iKiNCi PENCERE
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smmca: BO.tun e§yaya, bilhassa canh, sanath varhklara hikmetli bir
kahptan c;:ikmI§ gibi hikmetle muntazam bir miktar ve suret verilmesi..
o suret ve miktarda belli faydalar ic:;in egri bugru sm1rlar bulunmas1..
hem onlann hayatlan suresince degi§tirdikleri elbiseleri olan suretlerinin ve miktarlannm yine hikmet ve fayda gozetilerek kader kalemiyle yaz1lm1§ hayat programmdan terkip ve tanzim edilen manevi ve
muntazam birer suret, birer miktar olmas1 ac:;1kc:;a gosterir ki: Suretleri
ve bic:;imleri bir Kadlr-i Zulcelal'in, bir Haklm-i Zulkemal'in kader dairesinde hazirlanan ve vucutlan kudretin tezgahmda verilen o say1s1z
sanath varhklar, o Zat'm varhgmm vucubiyetine, birligine ve kusursuz
kudretine say1s1z dille §ahitlik eder.
i§te kendi vucuduna, uzuvlarma ve onlardaki egri bugru yerlerin
meyvelerine, faydalarma bak! Tam bir hikmet ic:;indeki kusursuz kudreti gar.

ON 0<:0NCU PENCERE

ayetinin smmca: Her §ey kendine has diliyle Halik' m1 anar, takdis
eder. Bullin varhklann ha! diliyle ve sozle yaptig1 tesbihat bir tek Mukaddes Zat'm varhgm1 gosteriyor.
Evet, f1tratm §ahitligi reddedilmez. Halin delil olu§U da, bilhassa
farkh yonlerden ise §0.phe goturmez. Bak, say1s1z f1trl §ahitligi ic:;eren ve
sonsuz tarzda, ha! diliyle tevhide i§aret eden, ic:; ic:;e daireler gibi bir tek
merkeze bakan §U varhklann muntazam suretleri birer dildir. Olc:;ulu
§ekilleri birer §ehadet lisamd1r. Ve mukemmel hayatlan birer tesbih
lisamdir ki, Yirmi Dorduncu Soz' de kesin bir §ekilde ispat edildigi gibi,
20

21

"Tenzih et Rabbinin yilce adm1. 0 seni yarahp milkemmel yarahh§ vereni. 0 her
canhy1 bir olc;ilye gore yap1p hayatmm devamm1 saglayacak yollan gostereni."
(A'la sO.resi, 87/1-3)
"Hic;bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm."
(isra sO.resi, 17/44)
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onlarm biitiin o dillerle pek a<;1k bir surette tesbihatlan, manev'f hediyeleri ve bir tek mukaddes Zat'a §ahitlikleri, I§Igm giine§i gosterdigi
gibi Vacibu'l-Viicud Zat'1 gosterir. Ve O'nun uh1hiyetinin kemaline
delildir.

ON DORDUNCO PENCERE

ayetlerinin smmca: Her varhk her §eyiyle, her haliyle tek bir Hahk-1
Ziilcelal' e muhtac;tir. Evet, kainattaki varhklara bak1yor ve goriiyoruz
ki: Mutlak zay1fhk ic;inde smirs1z bir kuwetin tezahiirleri var. Ve mutlak
acz ic;inde smirs12 bir kudretin eserleri goriiniiyor. Mesela, bitkilerin
tohumlarmdaki ve koklerindeki hayat c;ekirdeklerinin uyam§lan s1rasmda gosterdigi harika vaziyet gibi...
Hem mutlak fakr ve kuruluk ic;inde smirs1z bir zenginligin belirtileri
var: Ki§ mevsiminde topragm ve agac;larm fakirane vaziyetleri ve baharda §a§aah servet ve zenginlikleri gibi. ..
Hem mutlak bir cans1zhk ic;inde mutlak bir hayatm slZ!nblan goriiniiyor: Cans1z unsurlann canh maddelere donii§mesi gibi. ..
Hem mutlak bir cehalet ic;inde ku§abc1 bir §UUrun izleri goruniiyor:
Zerrelerden yild1zlara kadar her §eyin, alemin diizenine, hayata ait
faydalara ve hikmetin gereklerine uygun bir tarzda hareket etmesi ve
§Uur!u vaziyetleri gibi...
i§te bu acz ic;indeki kudret, zay1fhk ic;indeki kuwet, fakr ic;indeki
22

23

24

25

'"Peki!' de, 'Her §eyin gen;ek yonetimini elinde tutan, Kendisi her §eyi koruyup
gozeten kimdir! .. "' (Mu'mimln silresi, 23/88)
"Hic;bir §ey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarlan elimizde olmasm." (Hier silresi, 15/21)
"Yurtiyen hic;bir varhk yoktur ki, Allah onun perc;eminden tutmu§ olmasm." (Hild
silresi, 11/56)
"Muhakkak ki Rabbim her §eyi koruyandir." (Hild silresi, 11/57)
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servet ve zenginlik, cans1zhk ve cehalet ic;indeki hayat ve §Uur; ac;ikc;a ve zorunlu olarak, mutlak kudret, kuwet, zenginlik ve ilim sahibi,
Hayy ve Kayyt'.l.m bir Zat'm varhgmm vuct'.l.buna ve birligine her taraftan pencereler ac;ar. Ve bunlann hepsi birden, buyuk bir olc;ekte,
nurani bir caddeyi gosterir.
i§te ey tabiat batakhgma dO.§en gafil! Eger tabiah b1rak1p Cenab-1
Hakk'm kudretini tammazsan, her bir §eyde, hatta her bir zerrede s1mrs12 bir kuwet ve kudret, sonsuz bir hikmet ve maharet, belki pek
c;ok §eyi gbrecek, bilecek, idare edecek bir iktidar bulundugunu kabul
etmen gerekir.

ON

PENCERE

ayetinin smmca: Her §eye, o §eyin mahiyetindeki kabiliyete gore tam bir
olc;u ve intizamla bic;ilip glizel bir sanatla tertip edilerek en k1sa yoldan,
en glizel bir surette, en hafif bir tarzda, en kolay kullamlacak §ekilde
(mesela ku§larm elbiselerine ve her vakit hlylerini kolayca oynatmalanna, kullanmalarma bak) ve israfs12, hikmetli bir tarzda VO.cut verilmesi,
suret giydirilmesi, varhklar say1smca dillerle bir Sani-i Hakim'in varhgmm VO.ct'.l.biyetine §ahitlik, mutlak Kadir ve Alim bir Zat' a i§aret eder.

ON ALTINCI PENCERE
Yeryuzunde her mevsim tazelenen varhklarm yarahlmasmdaki,
idaresindeki intizam ve duzene koyma, her §eyi ku§atan bir hikmeti
ac;1kc;a gbsterir. 27 S1fat, atfedilecegi bir §eyi gerektirdiginden, elbette o
ku§ahc1 hikmet, zorunlu olarak bir Hakim' e i§aret eder.
Hem o hikmet perdesi ic;inde harika suslemeler, ac;ikc;a kusursuz
bir inayeti gosterir. 0 kusursuz inayet, zorunlu olarak, inayet sahibi
bir Hahk-1 Kerim'i bildirir. 0 inayet perdesinde her §eyi ku§atan 10.tuf
ve ihsanlar, ac;1kc;a, engin bir rahmeti haber verir. Ve o engin rahmet, elbette Rahman ve Rahim bir Zat' a i§aret eder. 0 rahmet perdesi
26
27

"(0 Allah ki) yaratt1g1 her §eyi guzel yapm1§tlr." (Secde sO.resi, 32/7)
Bkz. Bakara sO.resi, 2/259; En' am sO.resi, 6/99; Hae sO.resi, 22/5; Mu'minO.n sO.resi,
23/14; RO.m sO.resi, 30/50; Mulk sO.resi, 67/3; Ga§iye sO.resi, 88/17.

806 SOZLER

ardmda da buhln nzka muhtac:; canhlann lay1k ve mukemmel bir tarzda beslenmeleri ve nz1klanmalan, ac:;1kc:;a, terbiye eden bir rezzakiyete
ve §efkatli bir rububiyete i§arettir. Ve o terbiye ve idare, zorunlu olarak, her §eyin nzkm1 veren Kerim bir Zat' 1 gosterir.
Evet, yeryuzunde kusursuz bir hikmetle terbiye edilen, eksiksiz bir
inayetle suslenen, tam bir rahmetle lutuflandmlan ve mukemmel bir
§efkatle beslenen butun varhklar, o Sani-i Hakim, Kerim, Rahim ve
Rezzak'm vucubuna ve birligine ayn ayn §ahitlik ve i§aret eder. Bunun gibi, yeryuzunun butununde g6rulen ve kasd ve iradeyi ac:;1kc:;a
gosteren geni§ hikmeti; o hikmeti de ic:;ine alan, butun sanath varhklan
ku§atan kusursuz inayeti; inayet ve hikmeti ic:;eren ve yeryuzundeki
butun varhklan ku§atan engin rahmeti; ve bunlann hepsini ic:;ine alan,
butun canhlan ku§atan gayet comertc:;e nz1k vermeyi ve beslemeyi birden nazara al, bak! Nasil ki, yedi renk t§1g1 meydana getirir. Ve yeryuzunu aydmlatan o I§Ik nasil, §liphesiz gune§i gosterir. Aynen oyle de,
o hikmet ic:;indeki inayet, inayet ic:;indeki rahmet ve rahmet ic:;indeki n21kla besleme, son derece Hakim, Kerim, Rahim, Rezzak bir Vacibu'lVucud'un birligini ve kusursuz rububiyetini buyuk bir olc:;ekte, yuksek
bir derecede, parlak bir surette gosterir. 28
i§te ey sersem ve gafil inkarci! Goz onundeki bu hikmetli, merhametli, comertc:;e muhtac:;lara nzkm1 veren terbiye etme fiilini ve bu
hayret verici, harika, mucizevi hali ne ile izah edebilirsin? Senin gibi
serseri tesadufle mi? Kalbin gibi kor kuvvetle mi? Kafan gibi sagir tabiatla m1? Ve kendin gibi aciz, ruhsuz, cahil sebeplerle mi? Yoksa nihayetsiz derecede mukaddes, kusurdan ve noksandan uzak, armmt§,
yuce; Kadir, Alim, Semi, Basir Zat-1 Zulcelal'e son derece aciz, cahil,
sagir, kor, imkan dahilinde ve miskin olan "tabiat" adm1 verip sonsuz
hata m1 i§lemek istersin? Hem §U gune§ gibi parlak hakikati, hangi
kuvvetle sondurebilirsin? Hangi gaflet perdesi altmda saklayabilirsin?

28

Bkz. Bakara suresi, 2/22; Yunus suresi, 10/21; ibrahim suresi, 14/32; Hier suresi,
15/19-22; Neml suresi, 17/64; Sebe suresi, 34/24; Fatir suresi, 35/3; Mu'min
suresi, 40/13; Zariyat suresi, 51/58.
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ON YEDiNCi PENCERE

Yeryuzunu yaz mevsiminde seyredip goruyoruz ki: E§yanm yarahh§mda, kan§1khg1 gerektiren ve intizams1zhga sebep olan smirs1z ve
mutlak bir comertlik, sonsuz bir ahenk ve intizam ic;inde gorunuyor.
i§te yeryuzunu susleyen butun bitkilere bak.
Hem olc;usuzlugu ve kabahg1 gerektiren, e§yanm yarahh§mdaki
son derece surat, tam bir olc;u ic;inde gorunuyor. i§te zemin yuzunu
susleyen butun meyvelere bak.
Hem onemsizligi, belki c;irkinligi gerektiren say1ca c;okluk dahi mukemmel bir sanat guzelligi ic;inde g6runuyor. i§te yeryuzunu yald1zlayan butun c;ic;eklere bak!
Hem sanats1zhg1, basitligi gerektiren, e§yanm yarahh§mdaki sonsuz
kolayhk, nihayetsiz bir sanatkarhk, maharet ve ihtimam ic;inde gorunuyor. i§te yeryuzundeki agac; ve bitkilerin kuc;uk sand1klan, programlan
ve tarihc;e-i hayatlarmm kutucuklan hukmunde olan butun tohumlara,
c;ekirdeklere dikkatle bak.
Hem farkl1hg1 ve aynhg1 gerektiren mutlak ve smirs1z uzakhk, mutlak bir ittifak ic;;inde gorunuyor. i§te yeryuzunun her tarafma ekilen her
c;e§it tohuma bak.
Hem kan§may1 ve bula§may1 gerektiren muazzam kan§1khk, bilakis
mukemmel bir ayirma ve farkh kilma faaliyeti ic;inde g6runuyor. i§te
yeraltma kan§Ik bir §ekilde ahlan ve madde itiban ile birbirine benzeyen blitun tohumlarm sumbul verme vaktinde kusursuz bir §ekilde
birbirlerinden aynlmalanna, agac;lara giren c;e§itli maddelerin yapraklara, c;ic;eklere ve meyvelere mukemmel bir §ekilde ay1rt edilerek dagilmalanna ve mideye giren kan§ik g1dalann fark11 uzuv ve hucrelere
gore mukemmelce aynlmalarma bak, kusursuz bir hikmet ic;indeki e§siz kudreti gar.
Hem onemsizligi, k1ymetsizligi gerektiren son derece bolluk ve
ucuzluk da yeryuzundeki varhklara, sanata bak1lmca son derece k1ymetli ve pahah bir keyfiyette gorunuyor. i§te o say1s1z sanat harikalan
29

goklerde ve yerde muminler i<;in Allah'm kudret ve hikmetine dair pek
<;ok deli! vard1r." (Casiye suresi, 45/3)

808 SOZLER

ic_;inde yeryuzunun Rahmani sofrasmda yalmz kudretin §ekerlemeleri
olan dutlann c;e§itlerine bak! Rahmetin kusursuzlugunu mukemmel bir
sanat ic_;inde gar.
i§te butun yeryuzunde gayet k1ymetlilikle beraber sonsuz ucuzluk..
o sonsuz ucuzluk ic_;inde hadsiz kan§1khkla beraber smirs1z ayirma ve
farkh kilma faaliyeti.. o smirs1z faaliyet ic_;inde gayet uzakhkla beraber
son derece uygunluk ve benzeyi§ .. o benzeyi§ ic_;inde nihayetsiz derecede kolayhkla beraber ihtimamla yapih§.. o gayet guzel yap1h§ ic;erisinde son derece surat ve c_;abuklukla beraber gayet olc_;u, denge ve
israfs1zhk.. o israfs1zhk ic_;inde son derece c_;okluk ile beraber son derece
guzel sanat.. o guzel sanat ic_;inde nihayetsiz comertlik ile beraber mutlak bir intizam .. i§te butun bunlar elbette gunduz 1§1§1, I§Ik gune§i gosterdigi gibi, bir Kadir-i Zulcelal'in, bir Hakim-i Zulkemal'in, bir Rahim-i
Zulcemal'in varhgmm vucO.biyetine, kusursuz kudretine, rubObiyetinin
guzelligine, birligine ve ehadiyetine §ahitlik eder,
sirnm gosterir .
.;limdi ey bic_;are cahil, gafil, inat9, bat!! yolda giden! Bu buyuk
hakikati neyle ac_;1klayabilirsin? Bu son derece mucizevi ve harika keyfiyeti nas1l izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede hayret verici sanatlan
neye dayand1rabilirsin? Yeryuzu kadar geni§ olan bu pencereyi hangi gaflet perdesiyle kapatabilirsin? Senin tesadufiin, tabiat dedigin ve
guvendigin §Uursuz yolda§m, inkarda dayanagm ve arkada§m nerede? Bu i§lere tesadufiin kan§mas1 yuz derece ak1l dI§I, imkans1z degil
mi? Ve §U harika i§lerin binde birini tabiata havale etmek bin derece
imkans1z olmaz mi?
Yoksa ruhsuz, aciz tabiatm; her bir §eyin ic_;inde o §eyden yap1lan
e§ya adedince manevi makineleri ve matbaalan m1 var? ..

30

"En gi.izel isimler Allah'a mahsustur." (isra suresi, 17/110; Taha suresi, 20/8; Ha§ir
suresi, 59/24)
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ON SEKiZiNCi PENCERE
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Yirmi ikinci Soz' de izah edilen §U temsile bak: Nasil mukemmel,
muntazam, sanath, saray gibi bir eser, muntazam bir fiile ac;;ikc;;a i§aret
eder. Yani bir bina, bir ustahga, i§c;;ilige delildir. Ve mukemmel, muntazam bir fiil, ister istemez mukemmel bir faili ve mahir bir ustay1 gbsterir. Mukemmel usta unvarn, ac;;1kc;;a mukemmel bir sifata, yani sanat
becerisine i§aret eder. Ve o mukemmel s1fat ve mukemmel sanat becerisi, ac;;1kc;;a mukemmel bir kabiliyetin varhgma delildir. Mukemmel
bir kabiliyet ise yuce bir ruhun ve yuksek bir Zat' m varhgm1 bildirir.
Aynen oyle de, yeryuzunu, belki kainatt dolduran ve surekli yenilenen eserler, ac;;1kc;;a, gayet mukemmel fiilleri gbsteriyor. Ve §U sonsuz intizam ve hikmet dairesindeki fiiller, apac;;ik §ekilde, unvanlan ve
isimleri mukemmel olan bir Fail'i i§aret ediyor.
<;unku muntazam ve hikmetli fiillerin failsiz olmad1g1 kesinlikle malum. Ve son derece mukemmel unvanlar, o failin son derece
mukemmel s1fatlanna delildir. <;unku sarf ilmine gore nas1l ism-i fail
masdardan yap1hrsa, aynen oyle de, unvan ve isimlerin de masdarlan
ve kokleri, sifatlardir. Ve son derece mukemmel s1fatlar, §Uphesiz, son
derece mukemmel olan zata ait hususiyetlere ve icraata i§aret eder.
Zata ait kabiliyetler ve -tabir edemedigimiz- o mukemmel hususiyetler, icraatlar ise hakkalyakin 32 ile, hadsiz kemal derecesindeki bir Zaf 1
gbsterir.
i§te alemdeki butun sanat eserleri ve varhklar, her biri mukemmel
birer eser oldugundan, her biri bir fiile, fiil isme, isim s1fata, s1fat mukaddes hususiyetlere ve icraata, onlar da zata §ahitlik ettikleri ic;;in bir
tek Sani-i Zulcelal'in varhgmm vucubiyetine ve ehadiyetine, say1lannca i9aret ederler. Bunun gibi, hepsi birden mahlukat silsilesi kadar
kuvvetli bir tarzda bir marifet miraod1r. Hic;;bir §ekilde ic;;ine §Uphe girmeyen silsile halinde bir hakikat delilidir.
ey bic;;are gafil inkarc1! Kainat silsilesi kadar kuvvetli §U delili
31

32

"Hi<; dli§linmezler mi g6klerin ve yerin hukumranhgm1 ve o muazzam saltanati?"
(A'raf sO.resi, 7/185)
Hakikati bizzat ya§ayarak tecrube etme hali.
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neyle c;urutebilirsin?
sanath varhklar say1smca hakikatin panlt1lanm
gosteren sonsuz delikli ve kafesli pencereyi neyle kapatabilirsin? Hangi gaflet perdesini ustune c:;ekebilirsin?

ON DOKUZUNCU PENCERE

ayetinin smmca: Sani-i Zulcelal, goklerdeki cisimlere o kadar hikmet
ve mana takml§br ki, adeta celal ve cemalini ifade etmek ic:;in gune§,
ay ve yild1zlan birer kelime yaparak gogu suslemi§tir. Bunun gibi, havadaki varhklara da oyle hikmet[er, manalar ve maksat[ar koymU§tur ki, adeta 0 uc;suz bucaks1z hava bo§lugunu §iffi§ek, gok gurultusu
ve yagmur damlas1 kelimeleriyle konu§turuyor. Hikmetinin kemalini
ve rahmetinin guzelligini ders veriyor. Ve nasil ki, yeryuzu kafasm1,
hayvan ve bitki denilen manidar kelimeleriyle konu§turup sanatmm
mukemmelligini kainata gosteriyor. Aynen oyle de, o kafanm birer
kelimesi olan bitkileri ve agac:;lan dahi yaprak, c;ic:;ek, meyve kelimeleriyle konu§turup yine sanatmm mukemmelligini ve rahmetinin guzelligini ilan ediyor. Ve birer kelime olan c:;ic:;ek ve meyveleri de tohumcuklan birer kelime yaparak konu§turup sanatmm inceliklerini ve
rubO.biyetinin kemalini §UUr sahiplerine ogretiyor. i§te bu say1s1z tesbih
kelimeleri ic:;inde yalmz tek bir sumbule ve tek bir c:;ic:;egin ifade tarzma
kulak verip dinleyecegiz. Cenab-1 Hakk'a ve O'nun s1fatlanna nas1l
§ahitlik eder, bilecegiz.
Evet, her bir bitki, her bir agac:; pek c:;ok dille Sani'ini oyle gosterir
ki, dikkat sahiplerini hayrette birakir ve bakanlara "Subhanallah! O'na
ne kadar guzel §ahitlik ediyor!" dedirtir.
Evet, her bitkinin c:;ic:;ek ac:;mast ve sumbul vermesi anmdaki, tebessum edercesine manevl konu§malan s1rasmdaki tesbihleri, kendileri
gibi guzel ve a§ikard1r. (::unku her bir c:;ic:;egin guzel agz1yla, muntazam
sumbtilun lisamyla ve olc:;ulu, muntazam tohumlann kelimeleriyle hikmeti gosteren o duzen, ac:;1kc:;a §ahit olundugu uzere, ilmi gosteren bir
denge ic:;indedir. 0 denge ise sanattaki mahareti gosteren bir sanat
33

"Yedi kat gok, dunya ve onlarm ic:;inde olan herkes Allah'1 takdis ve tenzih eder.
Hatta hic:;bir §ey yoktur ki hamd ile O'nu tenzih etmesin." (isra suresi, 17/42-44)
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nak§I i<;indedir. 0 sanat nak§I, lutuf ve keremi gosteren bir ziynet i<;indedir. 0 ziynet de rahmet ve ihsam gosteren tath kokular i<;indedir.
i§te birbiri ic:;inde bulunan §U manidar keyfiyetler, oyle bir §ehadet lisamdir ki, Sani-i Zulcemal'i hem isimleriyle tarif eder, hem vas1flanyla
tamtir, hem O'nun isimlerinin cilvelerini tefsir eder, hem de kendini
sevdirmesini, tamtmasm1 ifade eder.
i§te bir tek c:;ic:;ekten boyle bir §ehadet i§itsen, yerytiztindeki Rabbani
baglardaki btittin c:;ic:;ekleri dinleyebilsen ve ne kadar ytiksek bir seda
ile Sani-i Zulcelal'in varhgmm vucubiyetini ve birligini ilan ettiklerini
duysan, acaba hie:; §tiphen, vesvesen ve gafletin kahr mt? Eger kahrsa
sana insan ve §UUr sahibi denilebilir mi?
Gel §imdi bir agaca dikkatle bak! i§te bahar mevsiminde yapraklann
muntazaman <;tkmast, <;i<;eklerin olc:;ulti bir §ekilde ac:;mast, meyvelerin
hikmetle, rahmetle btiytimesi ve dallann ellerinde, masum c:;ocuklar
gibi, rtizgarm esmesiyle oynamasmdaki tath agzmt gor. Nast! bir kerem
eliyle ye§illenen yapraklann ve ltituftan dogan bir ne§eyle tebesstim
eden c:;ic:;eklerin diliyle, bir rahmet cilvesiyle gtilen meyvelerin kelimeleriyle ifade edilen hikmetli dtizen i<;indeki adil mizan .. adaleti gosteren o mizan ic:;indeki dikkatli sanatlar ve nakt§lar.. maharetli naki§lar
ve ziynetler ic:;inde rahmet ve ihsam gosteren ayn ayn tath lezzetler ve
gtizel kokular.. o ho§ lezzetler ic:;inde birer kudret mucizesi olan to hum
ve c:;ekirdekler gayet ac:;1k bir §ekilde bir Sani-i Hakim, Kerim, Rahim,
Muhsin, Mun'im, Mucemmil, Mufaddil'm varhgmm vticubunu, birligini, rahmetinin gtizelligini ve rububiyetinin kusursuzlugunu gosterir.
i§te eger yerytiztindeki btihln agac:;lann hal dillerini birden dinleyebil'
sen, 34Ji'_}\rl J l;j
J t;
hazinesinde ne kadar
gtizel cevherler bulundugunu gorecek, anlayacaksm.
i§te ey nankorltik ic:;inde kendini ba§ibo§ zanneden bedbaht gafil!
Boyle say1stz dille kendini sana tamtan, bildiren ve sevdiren bir Kerim-i
Zulcemal'i tammak istemezsen bu lisanlan susturmah ... Mademki susturulmaz, dinlemeli ... Gafletle kulagmt kapasan kurtulamazsm. <;unkti
senin kulagmt kapamanla kainat ve varhklar susmaz, O'nun birliginin
§ahitleri seslerini kesmez. Elbette seni mahkum ederler. ..

,.

34

"Goklerde ve yerde olanlarm hepsi Allah'1 tesbih eder." (Cum' a sO.resi, 62/1)
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viRMiNci PENCERE

3sHAgiYE

;Ju Yirminci Pencere'nin hakikati, bir zaman Arap<;a olarak §byle kalbe gelmi§ti:

35 HAgiYE

36

37

TercQmesi: l§1gm parlamas1, sanatla yaratilm1§ varhklan Cenab-1 Hakk'm izniyle
sergileyip ilan etmektir. Ruzgarlarm dalgalanmas1, Cenab-1 Hakk'm emrinin yerine
getirilmesine suratle <;ah§maktir.
Sen her hlr!Q noksan sifattan uzak ve yucesin; Senin saltanatm ne buyukhlr! Nehirlerin, <;aylarm ve irmaklarm yerden ve daglardan kaynamas1, Senin onlan depolaman ve insanlann emrine vermenledir.
Kiymetli ta§larm suslenmesi Senin idaren ve suret vermen iledir. Sen her tur!Q
noksan s1fattan mQnezzehsin; hikmetin ne gQzeldir!
c;:i<;eklerin gQIUmsemesi Senin suslemen ve guzelle§tirmen iledir. Meyvelerin suslenip kendilerini bize sunmalan Senin ihsan ve ikramm iledir.
Sen her hlrlQ noksan s1fattan uzak ve yucesin; sanatm ne gQzeldir. Ku§lann ahenkle
c1vilda§malan, Senin onlan konu§turman ve birbirlerine kar§l §efkatli kilman iledir.
Yagmurlarm serpi§tirmesi Senin yagdirman ve ihsanm iledir. Sen her turlu noksan
s1fattan uzak ve yucesin. Rahmetin ne kadar da geni§tir!
Aym hareket etmesi Senin takdirin, idaren, dondurmen ve aydmlatman iledir. Sen
her hlrlQ noksan sifattan uzak ve yucesin; delilin ne kadar da nurludur, saltanatm
ne kadar da a§ikard1r.
"Subhandir, munezzehdir o Zat ki, her §ey Qzerinde hakimiyet O'nun elindedir."
(Yasin suresi, 36/83)
"Hi<;bir §ey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarlan elimizde olmasm. Biz onu ancak belirli bir bl<;Q ile indiririz." (Hier suresi, 15/21)
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Nas1l ki ki.i<;;i.ik, basit §eylerde, neticelerde ve teferruatta tam bir
hikmet ve benzersiz bir sanat gori.ini.iyor. Aynen oyle de, tesadi.if eseri
ve kan§tk zannedilen ki.illl unsurlann, bi.iyi.ik varhklarm gori.ini.i§teki
kan§tk vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile §ekilleniyor. i§te l§tgm
parlamas1, ba§ka hikmetli hizmetlerinin gosterdigi gibi, yeryi.izi.inde
sanatla yarattlm1§ varhklan Cenab-1 Hakk'm izniyle sergileyip ilan etmek i<;;indir. Demek, t§tk bir Sani-i Hakim tarafmdan istihdam ediliyor;
alem <;;ar§tsmm sergilerindeki antika sanatlar onunla gosteriliyor.
ri.izgarlara bak: Ba§ka hikmetli, comert<;;e faydalanmn ve
vazifelerinin §ahitligiyle gayet mi.ihim ve say1s1z vazifelere ko§uyorlar.
Demek onlarm dalgalanmas1, bir Sani-i Hakim tarafmdan bir vazifelendirme, bir idare, bir kullanmadir; Rablerinin emrinin <;;abuk yerine
getirilmesine si.iratle <;;ah§maktir.
bak <;;e§melere, <;;aylara, irmaklara ... Onlarm yerden, daglardan kaynamas1 tesadi.ifi degildir. <:;unki.i onlar, rahmet eseri olan faydalannm ve neticelerinin §ahitligiyle, daglarda bir ihtiya<;; ol<;;i.isi.iyle depolanmalannm ve bir hikmet dengesiyle gonderilmelerinin gosterdigi
i.izere, Hakim bir Rabb in emriyle depoland1klanm bildiriyorlar. Yerden
kaynamalan ise Cenab-1 Hakk'm emrine heyecanla boyun egmeleridir.
yerdeki bi.iti.in ta§lann, cevherlerin ve madenlerin <;;e§itlerine bak. Onlarm nak1§lan ve faydah hususiyetleri bir Sani-i Hakim'in
si.islemesi, tertibi, idaresi ve suret vermesi ile olur. Onlarla alakah hikmetli faydalar ve hayat i<;;in yararh, insan i<;;in gerekli olan, hayvanlarm muhta<;; bulundugu §eylere uygun bir tarzda haz1rlanmalan bunu
gosteriyor.
<;;i<;;eklere, meyvelere bak! Onlann gi.ili.imsemeleri, tatlan,
gi.izellikleri, nakt§lan ve kokulan; sonsuz comertlik ve ikram sahibi
bir Sani'in, sonsuz §efkat ve merhamet sahibi, nimetlerin as1l maliki
Mi.in'im-i Rahim' in sofrasmda <;;e§itli renk, koku ve tatlarla beraber her
c;i<;;ek ve meyve ti.iri.ine ayn ayn birer tarife ve davetiye olarak veril.mi§tir.
38

"A§ilay1c1 olarak rilzgarlar gonderdik. Derken gokten yagmur indirip onunla sizi
sulad1k. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler degilsiniz." (Hier suresi,
15/22)
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bak! Onlann soyle§melerinin ve c1v1lda§malannm,
bir Sani-i Hakim'in konu§turmas1 ve soyletmesi olduguna kesin deli!,
hayret verici bir tarzda birbirlerine o seslerle hissiyat ve maksatlanm
ifade etmeleridir.
bulutlara bak! Yagmurun §lp1lt1lannm manas1z sesler olmad1gma, §im§ek c;akmasmm ve gok giirlemesinin de bo§ birer giiriiltii
olmad1gma kesin deli! ise uc;suz bucaks1z bir bo§lukta o hayret verici
§eyleri yaratmak, onlardan ab-1 hayat hukmiindeki damlalan sagmak
ve yeryiiziindeki muhtac; ve istekli canhlan emzirmektir. Bu, o §mlhlann, o giiriiltulerin gayet manidar ve hikmetli oldugunu gosteriyor.
Kerlm bir Rabb'in emriyle yagmur, ona arzu duyan canhlara bagirarak, "Sizlere mujde, geliyoruz!" manasm1 ifade eder.
gage bak! Say1s1z gokcisminden yalmz aya dikkat et! Onun
hareketinin, Kadir ve Hakim bir Zat'm emriyle olmas1, ona ve yeryiiziine ait miihim hikmetlerdir ki, ba§ka yerde anlatt1g1m1zdan burada
k1sa kesiyoruz.
i§te l§Iktan tut, ta aya kadar sayd1g1m1z biiyiik, kiilli unsurlar gayet
geni§ ve biiyiik bir pencere ac;ar. Bir Vacibii'l-Viicud'un birligini, kudretinin kemalini ve saltanatmm biiyuklugiinii gosterir, ilan eder.
i§te ey gafil! Eger bu gok giirlemesi gibi seday1 susturabilirsen ve
giine§in I§1g1 gibi parlak olan o nuru sondiirebilirsen Allah'1 unut! Yoksa akhm ba§ma al!
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Butiln noksanhklardan uzak ve yucedir o Allah ki "Yedi gok, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder." (isra suresi, 17/44)
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YiRMi BiRiNCi PENCERE

kainatm lambas1 olan gilne§, kainat Sani'inin varhgma ve birligine giine§ gibi parlak ve nurani bir penceredir. Evet, giine§ sistemi
denilen, kiiremizle beraber on iki gezegen; 41 cisimleri kiii;iikliik-biiyiikliik itiban ile muhtelif, mevkileri uzakl1k-yakmhk noktasmda i;ok farkh
ve hareket hizlan i;ok <_;e§itli oldugu halde tam bir intizam ve hikmetle,
tam bir oli;iiyle, bir saniye bile §a§mayan hareketleri ve donii§leriyle,
giine§e i;ekim kanunu tabir edilen ilahi bir kanun ile bagh olmalanyla,
yani imamlarma uymalanyla biiyiik bir oli;ekte Cenab-1 Hakk'm kudretinin biiyiikliigunii ve O'nun birligini gosterir.
i§te o cansiz cisimleri, o §UUrsuz biiyiik kiitleleri, son derece intizam
ve hikmet terazisi ii;inde farkh §ekillerde, mesafelerde ve hareketlerde
dondiirmenin, i;ah§ttrmanm, nasd bir kudreti ve hikmeti ispat ettigini
k1yasla. Bu biiyiik ve agir i§e zerre kadar tesadiif kan§sa oyle bir kan§lkl1k patlak verir ki, kainatt dag1hr. c;unkii tesadiif o gezegenlerden,
yild1zlardan birini bir dakika ahkoysa onun yoriingesinden 1_;1kmasma
sebep olur, digerleriyle i;arp1§masma yol ai;ar. Yerkiirenin kendisinden bin defa daha biiyiik cisimlerle i;arp1§masmm ne derece deh§etli
oldugunu k1yas edebilirsin.
Giine§ sisteminin, yani giine§in ona uyan meyveleri olan on iki
gezegenin hayret verici hallerini Cenab-1 Hakk'm her §eyi ku§atan ilmine havale edip yalmz goziimiiziin 6niindeki gezegenimiz diinyaya
bak1yor ve goriiyoruz ki: Gezegenimize giine§in etrafmda, ha§metli bir
rububiyetin biiyiikliigiinii, uluhiyet saltanatmm ha§metini, kusursuz
bir rahmeti ve hikmeti gosteren bir surette, Cenab-1 Hakk'm emriyle Oi;uncii Mektup'ta soylendigi gibi- pek biiyiik bir hizmet ii;in uzun bir
seyahat yaptmhyor. 42 Allah'm bir gemisi olarak, O'nun hayret verici,
40

41
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"Gtine§ de bir delildir onlara, akar gider yortingesinde ... Aziz ve Alim Allah'm
takdiri boyle olur i§te!" (Yasin suresi, 36/38)
"Bir zaman Yusuf babasma, 'Babac1g1m! Ben rtiyamda on bir y1ldizm, gtine§ ve
aym bana secde ettiklerini gordtim.' demi§ti." (Yusuf suresi, 12/4) ayeti Kur'an'da
gtine§ sistemindeki gezegenlerin say1sma i§aret etmektedir. Gtine§ ile beraber say1
on iki olmaktad1r.
"Ay iC<in de birtak1m safhalar, duraklar tayin ettik, dola§a dola§a, nihayet eski
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sanath eserleriyle doldurulmu§ bir halde ve §UUr sahibi kullarma bir
seyir yeri suretinde ona seyyar bir mesken vaziyeti verilmi§. Vakitleri
ve hesab1 bildiren saat akrebi gibi ay da ince hesaplar ve muazzam
hikmetlerle ona takilm1§. Ve aya da ba§ka menzillerde ayn bir seyahat
takdir edilmi§.
i§te milbarek gezegenimizin §U halleri, yerkilre kuvvetinde bir §ahitlikle, bir Kadir-i Mutlak'm varhgmm vilcO.biyetini ve O'nun birligini
ispat eder. Madem gezegenimiz boyledir, gilne§ sistemindeki diger gezegenleri de ona k1yaslayabilirsin.
Hem kendi yorilngesi ilstilnde i;ekim kuvveti denilen manevi ipleri
yumak yaphrmak ii;in dolap ve 9knk hilkmilndeki gilne§i bir Kadir-i
Zillcelal'in emriyle dondilrilp, gezegenleri o manevi iplerle baglay1p
duzene koymak ve gilne§i butiln gezegenleriyle saniyede be§ saatlik
bir mesafeyi alacak kadar bir silratle, bir tahmine gore "Herkill Burcu"
veya "Gune§ler Gune§i'' tarafma sevk etmek, elbette Ezel ve Ebed
Sultani Zat-1 Zillcelal'in kudreti ve emriyle olur. A<leta rubO.biyetinin
ha§metini gostermek ii;in itaatkar askerleri hilkmunde olan gilne§ sistemi ordusuna bir manevra yaptmr.
Ey astronomiyle ugra§an efendi! Hangi tesadilf bu i§lere kan§abilir? Hangi sebebin eli buna ula§abilir? Hangi kuvvet buna yana§abilir?
Haydi, sen soyle ... Hi<; boyle bir Sultan-1 Zillcelal, acz gosterip mulkilne ba§kasm1 kan§hnr m1? Bilhassa kainatm meyvesi, neticesi, gayesi,
ozil olan canhlan ba§ka ellere verir mi? Ba§kasm1 icraatma mildahale
ettirir mi? Hele o meyvelerin en ku§ahc1s1 ve o neticelerin en milkemmeli, yeryilzilniln halifesi ve Zat'mm aynas1 mahiyetinde bir misafiri
olan insam ba§1bo§ birakir m1? Ve onlan tabiata ve tesadilfe havale
edip muhte§em saltanahm hii;e indirir mi, kusursuz hikmetini k1ymetsiz hale getirir mi? ..

hurrna salkimmm c;opii gibi kuru, san, kavisli bir hale gelir." (Yasin suresi, 36/39)
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Yeryilzil bir ba§br ki, yilz bin agz1 ve her bir agzmda yilz bin dili
vardJr. Her dilinde, yilz bin deli! bulunur ki, her biri pek <;;ok yonden
Vacibu'l-Vucud, Vahid ve Ehad, her §eye gilcil yeten, her §eyi bilen
bir Zat-1 Zillcelal'in varhgmm vilcO.biyetine, birligine, mukaddes vas1flanna ve gilzel isimlerine §ahitlik eder.
Evet, yeryilzilniln yarabh§mm ba§lang1cma bak1yoruz ki: Once s1v1
halde ak1c1 bir maddeden ta§, sonra da ta§tan toprak yaratilm1§. Eger
yeryilzil s1v1 halde kalsayd1, oturulabilecek bir mesken olmazd1. Eger
ta§ haline geldikten sonra demir gibi sert kalsayd1 ondan istifade etmek milmkiln olmazd1. Elbette ona bu vaziyeti veren, yeryilzil sakinlerinin ihtiya<;;lanm goren bir Sani-i Hakim' in hikmetidir.
Sonra toprak tabakas1, daglar diregi ilzerine atilm1§br ki, i<;;indeki degi§ikliklerden kaynaklanan zelzeleler, daglarla teneffils edip zemini hareketinden ve vazifesinden §a§1rtmasm. Hem toprag1 denizin
istilasmdan kurtarsm. Hem canhlarm ya§amas1 i<;;in gerekli §eylerin
birer hazinesi olsun. Hem havay1 tarasm, zararh gazlardan temizlesin
ve teneffilsil saglasm. Hem sulan biriktirip depolasm. Hem canhlara
laz1m ba§ka madenlere kaynak olsun.
i§te bu vaziyet, Kadir-i Mutlak, Hakim ve Rahim bir Zat'm varhg1nm vilcObuna ve birligine kesin ve kuvvetli bir §ekilde §ahitlik eder.
Ey cografyac1 efendi! Bunu neyle izah edersin? Hangi tesaduf,
Cenab-1 Hakk'm §U hayret verici, sanath varhklar ile dolu bir gemisi
olan yerkilreyi hayranhk uyandmc1 §eylerin bir sergisi yaparak yirmi
dort bin senelik mesafeyi ona bir senede aldird1g1 ve onu silratle <;;evirdigi halde iizerine dizilmi§ §eylerden hi<;;birini dii§iirmez?
Hem yeryilzundeki hayret verici sanatlara bak! Toprak, hava, su
gibi unsurlar ne kadar hikmetle vazifelendirilmi§. Kadir ve Hakim bir
43

44

"Biz yeri bir d6§ek yapmad1k m1? Daglan da arzt tutan birer destek yapmad1k m1?
Hem, sizi <;:ift yaratt1k." (Nebe suresi, 78/6-8)
"i§te bak, Allah'm rahmetinin eserlerine, olmu§ topraga nasil hayat veriyor."
(Rum suresi, 30/50)
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Zat'm emriyle yeryuzundeki, Rahman'm misafirlerine nasil guzel bak1yor, hizmetlerine ko§uyorlar.
Hem hayret verici, garip sanatlar ic;;inde rengarenk, hayranhk
uyandiran hikmetli yeryuzunun simasmdaki §U nakt§h c;:izgilere bak! 0
Zat nehirleri ve c;:aylan, denizleri ve trmaklan, dag ve tepeleri ayn ayn
mahluklarma ve kullanna nas1l uygun birer mekan ve nakliye vas1tas1
yapmI§. Sonra yuz binlerce bitki ve hayvan cinsiyle tam bir hikmet
ve intizamla doldurup hayat vererek §enlendirmi§, her vakit muntazaman alum ile terhis ederek bo§alhp yine muntazaman Ba'sil ba'de'lmevt45 suretinde dolduruyor. Bu, bir Kadir-i Zulcelal'in, bir Hakim-i
Zulkemal'in varhgmm vucubuna ve birligine yuz binlerce dille §ahitlik
eder.
Soziin Ozu: Hayret verici sanatlann bir sergisi, hayret verici
mahlukatm bir mah§eri, varhk kafilelerinin bir gec;;i§ yeri ve Cenab-1
Hakk'm saf saf kullarma bir mescit ve konak olan yeryuzu, butun
kainatm kalbi hukmundedir; O'nun birliginin kainat kadar bir nurunu
gosterir.
i§te ey cografyac1 efendi! Bu yeryuzu kafas1 yuz bin ag1zla ve her
bir ag1zda yuz bin dille Allah'1 tamtirken sen O'nu tammazsan, ba§mI
tabiat batakhgma sokarsan, kusurunun derecesini dli§lin. Ne kadar
deh§etli bir cezay1 hak edersin, bi!, ayil ve ba§mI batakhktan c;;1kar.
,,.

..

45
46

"'y.

J5
/

_)l

_)l

,,-

:;;

0
/

L.?0JI

J.

_)l

/

I

de.

Oli.imden soma dirili§.
iman ettim o Allah' a ki, "Her §ey i.izerinde hakimiyet elindedir." (Mi.i'minO.n sO.resi,
33/88; Yasin sO.resi, 36/83)

Oruz Uc;ONcO Soz 819

YiRMi

PENCERE

Hayat, Cenab-1 Hakk'm kudret mucizelerinin en nuranisi, en giizelidir. O'nun birliginin en kuwetli, en parlak delilidir. Ve Samed'in
tecellilerinin en ku§ahc1, en berrak aynas1d1r. Evet, bizzat hayat, Hayy
ve KayyOm bir Zat'1 butiin isimleri, icraah ve vas1flan ile bildirir. <;unkO hayat, pek <;ok s1fatm bir arada oldugu bir macun hukmunde bir
l§lk, bir ila<;hr. Yedi renk l§lkta ve farkh devalar ila<_;:ta nasil bir arada
bulunur; aym §ekilde, hayat da pek <;ok sifattan yapilmt§ bir hakikattir.
0 hakikatteki s1fatlardan bir kism1, duygular vas1tas1yla geli§ip a<_;:1ga
9karak aynhr. <;ogu ise kendilerini hissiyat suretinde hissettirir ve hayattan kaynama suretinde bildirirler.
Hem hayat, kainatm idaresinde hokum suren nz1k, rahmet, inayet
ve hikmeti ic;eriyor. Adeta onlan arkasma tak1p girdigi yere <;ekiyor.
Mesela hayat bir cisme, bir bedene girdigi vakit Hakim ismi de tecelli
eder, onun yuvasm1 hikmetle, giizelce yap1p duzene koyar. Aym halde Kerlm ismi de tecelli edip o canlmm meskenini ihtiya<_;:lanna gore
duzenleyip susler. Yine aym §ekilde Rahim isminin cilvesi gorOnOr ki,
hayatm devam1 ve kemali i<;in tiir!O tiirlO ihsanlarda, !Otuflarda bulunur. Hem Rezzak isminin cilvesi gorOnOr, hayatm devam1 ve geli§ip
a<_;:1ga <_;:1kmas1 i<;in gereken maddi, manevi g1dalan yeti§tirir ve klsmen
bedende depolar. Demek hayat bir odak noktas1 hOkmOndedir; <;e§itli
s1fatlar onda birbiri i<;ine girer, belki birbirinin aym olur. Adeta hayat
tamam1yla hem ilimdir, hem kudrettir, aym zamanda hikmet ve rahmettir ve bunun gibi. ..
i§te hayat bu ku§ahc1 mahiyeti itiban ile Cenab-1 Hakk'm Zat'ma
ait hususiyetlere aynahk eder, Samed Zat'm bir aynas1d1r. Bu strdandir ki, Hayy ve Kayyum olan VacibO'l-VOcud Zat, hayah <_;:okc;a yarahp
ne§reder, sergiler. Ve her §eyi hayatm etrafma toplay1p ona hizmetkar
kilar. <;unkO hayatm vazifesi bOyOktOr. Evet, Samediyet'in aynas1 olmak kolay degil, basit bir vazife degil.
i§te goz onunde her vakit gordugOmOz bu hadde hesaba gelmez
47

"(Hanginizin daha gfu:el i§ ortaya koyacagm1 denemek) ic;in olilmu ve hayati yaratan O'dur." (MU!k suresi, 67/2)

820 SozLER

yeni yeni hayatlar ve hayatlann ash ve kendisi olan ruhlann birden
ve yoktan vucuda gelmeleri, gonderilmeleri Vacibu'l-Vucud, Hayy
ve Kayyum bir Zat' m varhgmm vucubiyetini, mukaddes sifatlanm ve
guzel isimlerini, panltilann gune§i gosterdigi gibi gosteriyor. Gune§i tammayan ve kabul etmeyen adam, nas1l gunduzu dolduran t§tg1
inkara mecbursa, aynen oyle de; Hayy, Kayyum, Muhyi' ve Mumi't
olan Ehadiyet Gune§i'ni tammayan insan, yeryuzunu, hatta gec;mi§i
ve gelecegi dolduran canhlann varhgm1 inkar etmeli ve hayvandan
yuz derece a§ag1 dU.§meli. Hayat mertebesinden dU.§Dp cehaletini de
bilmeyen katmerli, ruhsuz bir cahil olmalt. ..

YiRMi DORDUNCU PENCERE
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Olum de hayat kadar Cenab-1 Hakk'm rububiyetini gosterir ve
O'nun birligine gayet kuwetli bir delildir.
j.J1 Ji;- '°:?}I ayetinin i§aret ettigi gibi, olumun yokluk, idam, fanilik, hic;lik, failsiz bir
son bulma degil; bir Fail-i Hakim tarafmdan hizmetten terhis, mekan
degi§ikligi, beden degi§tirme, vazifeden paydos, beden hapsinden
azat edilme ve muntazam bir hikmet eseri oldugu, Birinci Mektup'ta
gosterilmi§tir.
Evet, nas1l yeryuzundeki sanath varhklar, canhlar ve canh yeryuzu,
bir Sani-i Hakim' in varhgmm vucubiyetine ve birligine §ahitlik ediyorlar. Aynen oyle de, o canhlar olumleriyle Hayy ve Bak! bir Zat'm ebediligini ve birligini gosteriyorlar. Yirmi ikinci Soz' de olumun, Cenab-1
Hakk' m birligine ve bekasma gayet kuwetli bir deli! oldugu ispat ve
izah ediJdiginden §U bahsi 0 soze hava!e edip yalmz muhim bir nuktesini soyleyecegiz:
Nas1l ki, canhlann varltg1 bir Vacibu'l-Vucud'un varhgma delildir.
Aynen oyle de, o canhlar, olumleriyle Hayy ve Bak! bir Zat'm ebediligine, birligine §ahitlik ediyorlar. Mesela bir tek canh varhk olan yeryuzu, intizam1 ile, c;e§itli halleriyle Sani'i gosterdigi gibi, oldugu vakit,
48
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"O'ndan ba§ka ilah yoktur. O'nun vechi (Zah), haric:; her §8Y yok olacakhr. Hiikiim
O'nundur ve hepiniz O'nun huzuruna gotiiriileceksiniz." (Kasas sO.resi, 28/88)
"Oliimii ve hayah yaratan O'dur." (Miilk sO.resi, 67/2)

Oruz Ur,;DNCD Soz 821

yani kt§ beyaz kefeniyle o olmli§ zemin yuzunu 6rttugunde, insanm
nazanm kendinden <:;eviriyor. Veyahut insanm nazan, o bahar cenazesinin arkasmdan maziye gider ve yeryuzu daha geni§ bir manzaray1
gosterir. Yani o canhlar, her biri birer kudret mucizesi olan yeryilzil
dolusu butun ge<:;mi§ baharlar gibi yeni birer kudret harikas1 ve birer canh zemin olan bahar dolusu canh varhklarm gelecegini hissettirip onlara §ahitlik ettiklerinden; oyle geni§ bir 6l<:;ekte, oyle parlak
bir surette, oyle kuwetli bir derecede bir Sani-i Zulcelal'in, bir Kadlr-i
Zulkemal'in, KayyOm ve Baki bir Gune§'in varhgmm vucubuna, birligine ve bekasma i§aret eder ve oyle parlak delilleri gosterirler ki, ister
istemez gozle gorur derecede 50-:0dedirtirler.
Ktsacas1: 51 t+;jA
,)>}J\
ayetinin sir;mca bu canh zemin, baharda Sani' e §ahitlik ettigi gibi, onun olumuyle de nazan zamanm
ge<:;mi§ ve gelecek iki kanadma dizilen kudret mucizelerine <:;eviriyor.
Bir bahar yerine binlerce bahan gosteriyor. Bir mucize yerine binlerce kudret mucizesine i§aret ediyor. Ve her ge<:;mi§ bahar, O'na §U
halihazirdaki bahardan daha kesin bir delildir. C::unku mazi tarafma
ge<:;enler, gorilnil§teki sebepleriyle beraber gitmi§ler; arkalanndan yine kendileri gibi ba§kalan gelmi§. Demek, gorunli§teki sebepler hi<:;
hukmundedir. Yalmz bir Kadir-i Zulcelal'in onlan yaratip hikmetiyle sebeplere baglayarak gonderdigini gosteriyorlar. Gelecek zamana
dizilmi§ olan canh zemin yuzleri ise Cenab-1 Hakk'a daha parlak bir
§ekilde §ahitlik eder. C::unku yeniden, yoktan, hi<:;ten yapilacak, yere
konup vazifelerini gordukten soma da geri gonderilecekler.
i§te ey tabiata saplanan ve batakhkta bogulmak derecesine gelen
gafil! Butun maziye ve gelecege yeti§ecek hikmetli ve kudretli manevi
bir ele sahip olmayan, nasil bu yeryuzunun hayatma kan§abilir? Senin
gibi tamamen bir hi<:; olan tesaduf ve tabiat buna kan§abilir mi? i§te
o batakhktan kurtulmak istersen, "Tabiat, olsa olsa Cenab-1 Hakk'm
kudretinin bir defteridir. Tesaduf ise cehaletimizi orten, O'nun gizli
hikmetinin perdesidir." de, hakikate yakla§.
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Zatmda ve s1fatlarmda e§siz ve tek olan Allah' a iman ettim.
"Ve olmi.i§ topraga hayat verir." (Rum suresi, 30/19)
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YiRMi

PENCERE

Nasil ki darp edilen bir §ey, elbette bir darp edene delildir. Sanath
bir eser, sanatkann varhgm1 gerektirir. <:;ocuk, babanm varhgm1 gosterir. Alt, ustun varhgm1 gerektirir ve bunun gibi... "izafi emirler" diye
tabir edilen, biri btekisiz olmayan gbreceli vas1flar gibi §U kainattaki
tek tek varhklarda ve kainatm butununde gbrunen imkan dahi vucubu
g6sterir. Onlarda gbrunen fiille meydana gelen tesirler, bir fiili gbsterir. Hepsinde gbrunen yaratilmt§hk, bir yaratma fiilini, yani hahkiyeti
gbsterir. Bullinunde gbrunen kesret ve terkip, vahdeti yani birligi
gerektirir. Vucub, fiil, hahk1yet ve vahdet, ac;1kc;a ve zorunlu olarak,
mumkun, dt§ tesirle meydana gelen, c;ok, k1s1mlardan olu§IDU§ veya
yarablm1§ olmayan; vacip, fail, vahid ve hahk s1fatlanm ister. Oyleyse
ac;1kc;a kainattaki butun imkanlar, fiille meydana gelen butun tesirler,
butun mahluk1yetler, butun kesret ve terkipler, diledigi §eyi diledigi
mukemmellikte yapan, 52 her §eyi yaratan 53 Vacibu'l-Vucud ve Vahid u
Ehad54 Zat'a §ahitlik eder.
Soziin Ozii: Nas1l ki, imkandan vucub, tesirden fiil ve kesretten
vahdet, yani c;okluktan birlik gbrunuyor; onlann varhg1, berikilerin
varhgm1 kesin bir §ekilde gbsterir. Aynen byle de, varhklar ustunde
gbrunen yarablm1§ olma ve nz1klanma gibi s1fatlar, her §eyi sanatla yaratmak ve her §eye nzkm1 vermek gibi icraatlarm varhgma a<;ikc;a delildir. Bunlarm varhg1 da elbette ve a<;ikc;a Hallak ve Rezzak bir Sani-i
Rahim' in varhgm1 gbsterir. Demek, her bir varhk ta§1d1g1 bu c;e§it yuzlerce s1fatm diliyle Zat-1 Vacibu'l-Vucud'un yuzlerce guzel ismine §ahitlik eder. Bu §ehadetler kabul edilmezse, varhklardaki butun bu sifatlan
inkar etmek gerekir ...
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"(Allah) Diledigi her §eyi yapar." Bkz. Hud suresi, 11/107; Burlie suresi, 85/16.
"(Rabbiniz Allah) Her §eyi yaratan O'dur." Bkz. En' am suresi, 6/102; Ra'd suresi,
13/16.
Bkz. Nisa suresi, 4/171; ihlas suresi, 112/1.

Oruz Uc;iiNcii Soz 823

YiRMi ALTINCI
kainattaki varhklarm yuzunde tazelenen ve gelip gec;en giizellikler, onlarm, ebedi bir Cemal'in cilvelerinin bir c;e§it galgesi olduklanrn
gasterir. Evet, irmagm yi.izundeki kabarc1klarm parlay1p gitmesinden
sonra arkadan gelenlerin aym §ekilde parlamas1, claim! bir gune§in 1§1gmm aynas1 olduklanm gasterdigi gibi; ak1p giden zaman irmagmda,
yer degi§tiren varhklarm ustiinde parlayan cemal panltilan da ebedi
bir cemale i§aret eder. Onun bir nevi emaresidir.
Hem kainatm kalbindeki ciddi a§k, baki bir Sevgili'yi gasterir. Evet,
agacm mahiyetinde olmayan bir §eyin, meyvesinde de esash bir surette bulunmamasmm i§aretiyle; kainat agacmm hassas meyvesi olan
insandaki ciddi ilahi a§k gasterir ki, butun kainatta -fakat ba§ka §ekillerde- hakiki a§k ve muhabbet bulunuyor. Oyleyse kainatm kalbindeki
§U hakiki muhabbet ve a§k, Ezeli bir Sevgili'yi bildirir.
Hem kainatm sinesinde pek c;ok surette gariinen cezbe ve cazibelerin; ezeli ve cazibeli bir hakikatin c;ekimiyle oldugunu uyamk
kalblere gasterir. Hem mahh'.lkatm en hassas ve nurani cemaati olan
ke§f ehlinin ve veli zatlann ittifak1yla, zevke ve §ahitlige dayanarak bir
Cemil-i Zi.ilcelal'in cilvesine, tecellisine mazhar olduklanm ve o Celll-i
Zulcemal'in Zat'm1 tamtmasm1 ve sevdirmesini zevk ile bildiklerini ittifakla haber vermeleri, yine bir Zat-1 Vacibu'l-Vucud'un, bir Cemil-i
Zulcelal'in varhgma ve insanlara kendini tamtmasma kesin bir delildir.
Hem kainatm yiizunde ve varhklann ustiinde i§leyen ve onlan guzelle§tirip susleyen kalem, o kalem sahibi Zat'm isimlerinin guzelligini
ac;1kc;a gasteriyor.
i§te kainatm yiizi.indeki guzellik, kalbindeki a§k, sinesindeki cazibe,
gazlerindeki ke§f ve §Uhud, butiinundeki giizellik ve ziynetler; pek ho§,
nurani bir pencere ac;ar. Onunla butun isimleri guzel olan bir Cemil-i
Zulcelal'i, daimi bir Mahbub'u, baki bir Mabud'u uyamk ak1llara. ve
kalblere gasterir.
i§te ey maddiyat ve evham karanhgmda, bogucu §iipheler ic;inde
c;irpman gafil! Kendine gel! insanhga lay1k bir surette yuksel.
dart delikten bak; vahdetin gi.izelligini gar, kamil imam kazan, hakiki insan ol!..
55 HN>iYE

Bu pencere herkes i<5in degil, kalb ve muhabbet ehline hastJr.

824 SOZLER

YiRMi YEDiNCi PENCERE

.Kainatta, sebep ve netice olarak gorilnen §eylere bak1yor ve gorilyoruz ki: En yilce bir sebebin gilcil en basit bir neticeye yetmiyor.
Demek, sebepler bir perdedir. Neticeleri yapan ba§kas1d1r. Mesela say1s1z sanath varhktan yalmz kilc;ilk bir misal olarak insanm ba§I ic;indeki hardal tanesi kilc;uklugunde bir yere yerle§tirilen haf1za kuvvetine
bak1yoruz. Goruyoruz ki: 0 oyle kapsamh bir kitap, belki kutilphane
hukmundedir ki, ic;inde insanm bi.illin hayat hikayesi hatas1zca, kan§tmlmakstzm yaz1hyor.
Acaba §U kudret mucizesine hangi sebep gosterilebilir? Beyindeki k1vnmlar m1? Basit, §UUrsuz, zerre kadar hucreler mi? Tesaduf
rilzgarlan mt? Halbuki o sanat mucizesi ancak insanm ha§irde ac;1lacak buyilk amel defterini hesap vaktinde insanm hatmna getirecek ve
i§ledigi her fiilin yazild1gm1 bildirmek ic;in kuc;ilk bir senet yaz1p aklmm
eline verecek bir Sani-i Hakim' in sanab olabilir.
i§te insanm haftzasma bullin yumurtalan, c;ekirdekleri, tohumlan
k1yasla ve bu kuc;ucuk ama ku§abc1 mucizelere bak1p sebeplerle meydana gelen ba§ka neticeleri de dil§iln. <;unku hangi neticeye ve sanath
varhga baksan, o derece harika bir sanab vard1r ki, degil onun basit
sebebi, belki bi.illin sebepler toplansa, kar§tsmda acz gosterecektir.
Mesela, buyuk bir sebep zannedilen gilne§, irade sahibi, §Uurlu farz
edilerek ona, "Bir sinegi yapabilir misin?" denilse, elbette diyecektir
ki: "Hahk1mm ihsam ile dukkammda l§tk, renkler ve s1cakl1k c;ok. Fakat
sinegin vucudunda goz, kulak, hayat gibi oyle §eyler var ki, ne benim
dukkarnmda bulunur ne de onlara gilcilm yeter."
Hem nasil ki neticelerdeki harika sanat ve ziynetler, sebepleri
o sebepleri yaratan Vacibu'l-Vucud'a i§aret ederek,
57<l5
f:-J. ayetinin sirrmca i§lerini O'na teslim eder. Aynen oyfe
de, sebeplerle meydana gelen hadiselere tak1lan neticeler, gayeler,
faydalar; ac;1kc;a, sebepler perdesi arkasmda Kerlm bir Rabbin, bir
56
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"Her §eyi yaratan Allah'tir. Her §ey O'nun tasarruf ve idaresindedir." (Zilmer
suresi, 39/62)
"Bullin i§ler hukmetmesi i<;in O'na gi:itilrillur." (Hud suresi, 11/123)

Ornz Uc;:ONcO Soz 825

Hakim ve Rahim'in i§i olduklanm gosterir. <;:unku §Uursuz sebepler, elbette bir gayeyi dli§linup <:;ah§maz. Halbuki goruyoruz: Her
varhk, bir degil, belki pek <:;ok gayeyi, fayday1, hikmeti takip ederek
vucuda geliyor. Demek Hakim ve Kerim bir Rab, o §eyleri yap1p
gonderiyor. 0 faydalan onlara varolu§ gayesi yap1yor. Mesela, yagmur yag1yor. Gorunli§te yagmuru netice veren sebeplerin, hayvanlan dli§linmekten, onlara ac1y1p merhamet etmekten ne kadar uzak
oldugu malumdur. Demek yagmur, hayvanlan yaratan ve nz1klanm
taahhut eden bir Hahk-1 Rahim'in hikmetiyle yard1ma gonderiliyor.
Hatta yagmura "rahmet" deniliyor. <;:unku pek i:;ok rahmet eserini
ve fayday1 i<:;erdiginden, rahmet adeta yagmur §eklinde cisimle§mi§tir, damlalar halinde gelir.
Hem butun mahlukatm yuzune tebessum eden butun ziynetli bitki
ve hayvanlardaki ziynet ve gosteri§ler, ai:;1k<:;a, gayb perdesi arkasmda
bu suslu ve guzel sanatlarla kendini tamtmak, sevdirmek ve bildirmek
isteyen bir Zat-1 Zulcelal'in varhgmm vucubiyetine ve birligine delildir.
Demek, e§yadaki suslu vaziyetler, gosteri§li keyfiyetler; tamtmak ve
sevdirmek s1fatlanna kesin bir §ekilde i§aret eder. Sevdirmek ve tamtmak s1fatlan ise ai:;1k<:;a Vedud, Maruf bir Sani-i Kadir'in varhgmm
vucubuna ve birligine §ahittir.
Sozun Ozu: Sebep gayet basit, aciz; ona dayandmlan neticeler ise
gayet sanath ve ktymetli oldugundan, netice sebebi hukumsuz k1lar.
Hem sebeplerle meydana gelen neticelerin gayesi, faydas1 da cahil ve
cans1z olan sebepleri ortadan kaldmr, bir Sani-i Hakim' in eline teslim
eder. Hem neticelerin yuzundeki ziynet ve maharetler, kendi kudretini
§UUr sahiplerine bildirmek isteyen ve kendini sevdirmeyi arzu eden bir
Sani-i Hakim'i gosterir.
Ey her §eyi sebeplere baglayan bi<:;are! Bu li<:; muhim hakikati neyle izah edebilirsin? Nasti kendini kand1rabilirsin? Akim varsa sebepler
perdesini y1rt!
.i.4.). :f j de, sonsuz vehimlerden kurtul.
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"Allah'm hi<;bir §ekilde ortag1 yoktur." (Buhari, fmdn 42, megdzf29; Muslim frndn 46)
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$u kainata bak1yoruz, goruyoruz ki: Beden hucrelerinden alemin
her tarafma kadar ku§ahc1 bir hikmet ve duzen var. Beden hucrelerine
bak1yor, goruyoruz ki: Beden ic;in gerekli i§leri yapan ve onu idare
eden bir Zat'm emriyle, kanunuyla o kuc;ucuk hucrelerde muhim bir
idare bulunur. Mideye, nasil bir k1s1m nz1k, ic;yag1 suretinde depolamp
ihtiyac; vaktinde kullamhr. 0 kuc;ucuk hucrelerde de aynen oyle bir
tasarruf ve depolama var.
Bitkilere bak1yoruz, gayet hikmetli bir terbiye, bir idare gorunuyor.
Hayvanlara bak1yoruz, son derece comertc;e bir terbiye ve nz1k verme
g6ruyoruz. Kainattaki buyuk varhklara bak1yoruz, muhim gayeler ic;in
ha§metli bir idare ve aydmlatma goruyoruz. Alemin butunune bak1yoruz, muntazam bir memleket, bir §ehir, bir saray hukmunde yuce
hikmetler, k1ymetli gayeler ic;in mukemmel bir duzene koyma goruyoruz. i§te bunlar -Otuz ikinci Soz'un Birinci Mevk1f'mda izah ve ispat
edildigi uzere- bir zerreden tut, ta y1ld1zlara kadar hic;bir yerde zerre
kadar §irke yer birakm1yor. Birbirleriyle manen oyle munasebet ic;indedirler ki, butun y1ld1zlan kendine itaat ettiremeyen ve elinde tutamayan, bir zerreye bile terbiyesini ve idaresini dinletemez. Bir zerreye
hakiki Rab olmak ic;in burun yild1zlara sahip olmak gerekir. Hem Otuz
ikinci Soz'un ikinci Mevk1f'mda izah ve ispat edildigi uzere, gokleri
yaratmaya ve duzenlemeye gucu yetmeyen, insamn simasmdaki §ahsi'
muhru yapamaz. Demek, butun goklerin Rabbi olmayan, bir tek insanm simasmdaki ay1rt edici vas1f olan nak§l yapamaz. i§te kainat kadar
buyuk bir pencere ki ondan bak1lsa:
60
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ayetlerinin kainatm sayfalarmda buytlk harflerle
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oldugu, ak1l

"O'nun varhgmm ve kudretinin delillerinden biri de: Gokleri ve yeri yaratmas1,
lisanlanmzm ve renklerinizin farkh olmas1d1r. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler it;;in ibretler vard1r." (Rum suresi, 30/22)
"Her §eyi yaratan Allah'tir. Her §ey O'nun tasarruf ve idaresindedir. Goklerin ve
yerin hazinelerinin anahtarlan O'nun katmdad1r." (Zumer suresi, 39/62-63)
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gozi.iyle de g6ri.ilecek. Oyleyse gormeyenin ya akh ya da kalbi yoktur.
Veya o, insan suretinde bir hayvand1r.

YiRMi DOKUZUNCU PENCERE
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Bir bahar mevsiminde, garip bir halde, tefekki.ir ederek yolculuk
yap1yordum. Bir tepecigin eteginden gec;erken, parlak bir sanc;ic;ek nazanma ili§ti. Eskiden vatammda ve ba§ka memleketlerde gordi.igi.im o
cins sanc;ic;ekleri habrlatt1. $6yle bir mana kalbime geldi:
Bu c;ic;ek kimin imzas1, kimin damgas1, kimin mi.ihri.i, kimin nak§l
ise elbette yeryi.izi.indeki bi.iti.in o ti.ir c;ic;ekler, onun mi.ihri.i ve damgas1d1r. $u mi.ihri.i hayal ettikten sonra akhma §6yle bir di.i§i.ince geldi: Nas1l ki bir mektup mi.ihi.irlenmi§se o mi.ihi.ir, mektubun sahibini
gosterir. Aynen 6yle de §U c;ic;ek, Rahmani bir mi.ihi.irdi.ir. $u ti.irli.i
nak1§larla ve manidar bitki sahrlanyla yaz1lan tepecik dahi bu c;ic;egin
Sani'inin bir mektubudur. Hem §U tepecik de bir mi.ihi.irdi.ir. $u c;ol ve
ova Rahman'm bir mektubu suretini ald1. i§te bu di.i§i.inceden de zihnime §6yle bir hakikat geldi ki: Her bir §ey, Cenab-1 Hakk'm bir mi.ihri.i
hi.ikmi.inde bi.iti.in e§yay1 kendi Hahk'ma verir. Kendi katibinin mektubu oldugunu ispat eder. i§te her §ey, oyle birer tevhid penceresidir
ki, bi.iti.in e§yay1 bir Vahid-i Ehad' e mal eder. Demek her bir §eyde,
bilhassa canhlarda oyle harika bir nak1§, 6yle mucizeli bir sanat var ki,
onu oyle yapan ve oyle manidar nak§eden, bi.iti.in e§yay1 yapabilir ve
bi.iti.in e§yay1 yapan, elbette 0 olacakt1r. Demek bi.iti.in e§yay1 yapamayan, bir tek §eyi bile yaratamaz.
i§te ey gafil! $u kainatm yi.izi.ine bak ki: Birbiri ic;inde Cenab-1
Hakk'm say1s1z mektuplan hi.ikmi.inde olan varhk sayfalan hadsiz tevhid mi.ihi.irleriyle mi.ihi.irlenmi§. Bi.iti.in bu mi.ihi.irlerin §ahitliklerini kim
yalanlayabilir! Hangi kuvvet onlan susturabilir! Kalb kulag1 ile hangisini dinlesen 6:u1ii1
':l .)\ J+l\ dedigini i§itirsin.
61

62

"Hic;bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm."
(isra sO.resi, 17/44)
"$ehadet ederim ki Allah'tan ba§ka ilah yoktur." (Muslim, sa/dt 60; Tirmizl, salat
216; EbO. DavO.d, salat 178; Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 1/292)
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.$u pencere, imkan ve hud0.s 65 uzerine dll§llnen butun kelamc1larm
penceresidir ve Vacibu'l-VucO.d'un varhgmm ispatma giden caddeleridir. Bunun geni§ izahm1, hakikati ara§hnp delilleriyle bilen zatlann
$erhu'l-Mevak1f ve $erhu'l-Makas1d gibi buyuk kitaplanna havale ederek, yalrnz Kur'an'm feyzinden ve bu pencereden ruha gelen
bir-iki panlt1y1 g6sterecegiz . .$6yle ki: Amirligin ve hakimiyetin geregi rakip kabul etmemek, ortaklan reddetmek, mudahaleyi ortadan
kaldirmakhr. .. Onun ic:;indir ki, kuc:;uk bir koyde iki muhtar bulunsa
k6yun rahah ve duzeni bozulur. Bir nahiyede iki mudllr, bir vilayette
iki vali bulunsa kan§1khk c:;1kar. Bir memlekette iki padi§ah bulunsa firtmah bir karmakan§ikhga sebebiyet verir. Eger hakimiyet ve amirligin
golgesinin zay1f bir g6lgesi ve kuc:;uk bir misali, yard1mla§maya muhtac:; aciz insanlarda rakiplerin, z1tlann ve emsallerinin mudahalesini
b6yle kabul etmezse; acaba mutlak saltanat suretindeki hakimiyet ve
rubO.biyet derecesindeki amirlik, icraatma mudahaleyi reddeden o
kanunun hukmunu bir Kadir-i Mutlak'ta ne kadar esash bir surette
icra eder, k1yasla ...
Demek u!O.hiyet ve rubO.biyetin kesin ve degi§mez geregi vahdettir,
tek ba§ma olmakhr. Buna ac:;1k bir deli! ve kesin bir §ahit, kainattaki
mukemmel intizam ve benzersiz ahenktir. Bir sinegin kanadmdan g6kyuzu kandillerine kadar 6yle bir duzen var ki, ak1! onun kar§ismda
hayretinden ve takdirinden "Subhanallah, Ma§aallah, Barekallah"
der, secde eder. Eger zerre kadar ortaga yer bulunsayd1, bir §eyin
zerre kadar mudahalesi olsayd1, 66 \5j <J
ayet-i

J

63

64

65
66

"Eger gokte ve yerde, Allah'tan ba§ka ilahlar bulunsayd1 oralarm diizeni
bozulurdu." (Enbiya suresi, 21/22)
"O'nun vechi (Zah) hari<; her §ey yok olacakhr. Hukum O'nundur ve hepiniz
O'nun huzuruna gohlruleceksiniz." (Kasas suresi, 28/88)
Hudus: Sonradan meydana gelme.
"Eger gokte ve yerde, Allah'tan ba§ka ilahlar bulunsayd1 oralarm diizeni
bozulurdu." (Enbiya suresi, 21/22)
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kerimesinin i§aretiyle, kainattaki dtizen bozulacak, suret degi§ecek,
bozulma emareleri gortinecekti. Halbuki
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ayetlerinin ve §U ifadenin gosterdigi gibi, insanm nazan, kusur aramak
ic;in ne kadar c;abalasa da hic;bir yerde kusur bulamayacak, yorgun
bir §ekilde menzili olan goze gelip onu gonderen tenkitc;i akla diyecek
ki: "Bo§una yoruldum, hic;bir yerde kusur yok." i§te bu gosteriyor ki,
kainattaki dtizen ve intizam gayet mtikemmeldir. Demek bu intizam,
Cenab-1 Hakk'm birliginin ac;1k bir §ahididir.
Gelelim "hudO.s"a ... Kelam alimleri demi§ ki: "Nern, degi§kendir.
Her degi§en §ey hadistir, yani sonradan vticuda gelmi§tir. Sonradan
var olan her §eyi de var eden vardir. Oyleyse bu kainatm ezeli bir yarabc1s1 var." Biz de deriz ki: Evet kainat sonradan var olmu§tur, c;unkti
gortiyoruz ki: Her asirda, her senede, hatta her mevsimde bir kainat,
bir alem gider, bir ba§kas1 gelir. Demek bir Kadlr-i Zulcelal var ki, bu
kainab yoktan var ederek her sene, her mevsim, belki her gtin birini
yaratir, §UUr sahiplerine gosterir ve sonra onu ahp ba§kasm1 getirir.
Onlan birbiri ardmca tak1p zincirleme bir surette zamanm §eridine asar.
Elbette onlar, bu alem gibi devamh yenilenen birer kainat htikmtinde
olan her baharda goztimtiztin ontinde hic;ten gelen ve gayba giden
kainatlan yaratan Kadir bir Zat'm kudret mucizeleridir. Mutlaka §U
alemi de, her vakit alemler ic;inde alemleri yarabp degi§tiren Zat yaratm1§hr. Alemi ve yeryilztinti btiytik misafirlerine misafirhane yapmt§hr.
Gelelim "imkan" bahsine ... Kelam filimleri demi§ ki: "imkan, iki
tarafm birbirine denk olmas1dir." Yani yokluk ve varhk, ikisi denk olsa; bir tahsis68 edici, bir tercih edici, bir var eden laz1md1r. c;unkti
mtimktin §eyler, birbirini yarahp bir silsile halinde devam edemez.
Yahut biri digerini yaratarak devir suretinde de olamaz. Oyleyse bir
Vacibti'l-VticO.d vardir ki, bunlan yarahyor. Devir ve silsile halinde
67

68

"(Yedi kat gogu birbiriyle tam uyum i<;inde yaratan O'dur. Rahman'm yaratmasmda hi<;bir duzensizlik goremezsin.) C::evir de bak gozilnil gorebilir misin bir kusur?
Soma tekrar tekrar gozilnil <;evir de bak, goziln bulamad1gmdan bir kusur, eli bo§
ve bitkin geri cloner." (Millk sO.resi, 67/3-4)
Meylettirmek, yoneltmek, bir gaye i<;in kullanmak.
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devam iddiasm1, "ar§I:" ve "sullemi" gibi isimlerle bilinen ve bir yarahcmm varhgm1 ispat eden me§hur on iki kesin delil ile <_;ilriltmil§ ve
bu iddianm akil dI§I oldugunu g6stermi§ler. Sebepler silsilesini kesip
Vacibu'l-Vucud'un varhgm1 ispat etmi§ler.
Biz de deriz ki: Sebeplerin, silsilelerin, delilleriyle alemin nihayee has
tinde kesilmesini g6stermektense her §eyde Hahk-1 Kulli
milhril g6stermek daha kesin, daha kolayd1r. Kur'an'm feyziyle bullin
"Pencereler" ve billlin Soz'ler, o esas ilzerinde gitmi§. Bununla beraber imkan noktasmm smirs1z bir geni§ligi var. Vacibu'l-Vilcud'un varhgm1 say1s1z y6nden g6steriyor. Yalmz, kelamcilann silsilelerin kesilmesi
yoluna -geri_;ekten geni§ ve bilyilk olan o caddeye- has degildir. Belki
hadde hesaba gelmeyen yollarla Vacibu'l-Vilcud'u bilmeye yo! ai_;ar.
ki: Her bir §ey, varhgmda, sifatlannda, hayah silresince sonsuz imkan, yani pek i;ok yo! ve yon arasmda tereddiltteyken, g6rilyoruz ki: 0 say1s1z y6nler i<_;inde varhgma uygun, muntazam bir yolu
takip ediyor. Her bir sifah da hususi bir tarzda ona veriyor. Hayah
boyunca biltiln degi§tirdigi sifatlar ve haller de boyle bir tahsisle ihsan
ediliyor. Demek, hepsi bir tahsis edicinin iradesiyle, bir tercih edenin
tercihiyle, sonsuz hikmet sahibi bir yaraticmm yaratmas1yladir ki, onu
say1s1z yollar i<_;inde hikmetli bir yola sevk eder, muntazam s1fatlan ve
halleri ona giydirir. Sonra tek ba§ma olmaktan i.;1kanp onu terkip edilmi§ bir cismin pari;as1 yapar, imkanlar artar. <:;unkil o cisimde binlerce
tarzda bulunabilir. Halbuki o neticesiz vaziyetler i<;;inde ona neticeli,
hususi bir vaziyet verilir. 0 cisimde milhim neticeleri, faydalan ve vazifeleri g6rdilrtililr. Sonra o cisim de bir ba§ka cismin par<;;as1 yap1hr.
imkanlar daha da artar. <:;unkil binlerce tarzda bulunabilir.
i§te o binlerce tarz i<_;inde bir varhga bir tek vaziyet veriliyor. 0 vaziyet ile milhim vazifeler g6rdilrilli.iyor. Bunun gibi misaller Mildebbir
bir Hakim'in varhgmm vilcubiyetini gittik<;;e daha a<;;1k bir §ekilde g6steriyor. Her §eyin Alim bir Amir'in emriyle sevk edildigini bildiriyor.
Cisim i<_;inde cisim, birbiri i<;;inde birer k1s1m olup giden billlin bu terkiplerde; nasil bir askerin tak1mmda, bolilgunde, taburunda, alaymda,
firkasmda, ordusunda o i<;; ii_;e heyetlerden her birine ait birer vazifesi, hikmetli birer bag1, muntazam birer hizmeti vard1r. Hem nasil ki,
g6zbebegindeki bir hilcrenin g6zilnle bir bag1 ve bir vazifesi bulunur.
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Hem senin ba§mm btitiin vticudunla bir bag1, ona kar§l hikmetli bir
vazifesi ve hizmeti vardir. Zerre miktar §a§irsa, saghk ve bedenin idaresi bozulur. Hem onun kan damarlanna, his ve hareket sinirlerine,
hatta bedenin btittintine kar§l has birer vazifesi, hikmetli birer vaziyeti
vardir. Binlerce imkan i<;inde, ona bir Sani-i Hakim'in hikmetiyle o
belli vaziyet verilmi§tir.
Aynen oyle de: Bu kainattaki, her bir varhgm kendi zab ile, sifatlan
ile <;ok imkan yollan i<;inde has bir varolU§U, hikmetli bir sureti ve
faydah sifatlan, nasil bir Vacibti'l-Vticud'a §ahitlik eder. Aym §ekilde,
k1s1mlardan olu§an bir btitiine girdikleri vakit, her bir k1s1mda ba§ka
bir lisanla yine Sani'lerini ilan ederler. Hepsinin gitgide ta en btiytik
btitiine kadar her §eyle birer bag1 ve vazifesi, hizmeti itiban ile Sani-i
Hakim' in varhgmm vticubuna ve iradesine §ahitlik eder. <;unkti bir §eyi, btitiin o k1s1mlara hikmetli mtinasebetleri muhafaza ederek yerle§tiren ancak btitiin hepsinin Hahk'1 olabilir. Demek bir tek §ey, binlerce
dille O'na §ahit htikmtindedir. i§te yalmz kainattaki varhklar say1smca
degil, belki onlarm s1fatlan ve k1s1mlan, uzuvlan adedince imkanlar
noktasmdan da Vacibti'l-Vticud'un varhgma §ehadetler geliyor. i§te
ey gafil! Kainab dolduran bu §ahitlikleri, bu sedalan i§itmemek i<;in ne
kadar sagir ve akils1z olmak gerekir? Haydi sen soyle!..

OTUZ BiRiNCi PENCERE

;>u pencere insan penceresidir ve enftisidir, yani i<; dtinyaya aittir.
Bu yontiyle §U pencerenin etrafhca izahm1, varhgm hakikatini ara§bnp
delilleriyle bilen binlerce evliyanm kapsamh kitaplarma havale ederek
yalmz Kur'an'm feyzinden ald1g1miz birka<; esasa i§arette bulunacag1z.
;ioyle ki: On Birinci Soz' de bildirildigi gibi, "insan, alemin oyle ku§abc1
bir ntishas1d1r ki, Cenab-1 Hak btitiin isimlerini insana onun nefsiyle
69
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"Biz, insam en mukemmel surette yaratt1k." {Tin sO.resi, 95/4)
"Yeryilzunde kesin inanmak isteyenler ii;in biri;ok deliller vardir. Bizzat kendi varhklanmzda da boyle deliller vardir. Hala gormeyecek misiniz?" {Zariyat sO.resi,
51/20-21)
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hissettiriyor." Geni§ izahm1 ba§ka Soz'lere havale edip yalmz ii<; noktay1 gosterecegiz.
insan, Cenab-1 Hakk'm isimlerine ii<; yonden aynadir.
Birincisi: Geceleyin karanhk, nasil 1§1g1 gosterirse, oyle de, insan,
zay1fhg1 ve acziyle, fakr ve ihtiya<;lanyla, noksanlan ve kusurlanyla bir
Kadir-i Ziilcelal'in kudretini, kuvvetini, zenginligini, rahmetini bildiriyor ve bunun gibi O'nun pek <;ok vasfma bu suretle aynahk ediyor.
Hatta sonsuz aczi ve zay1fl1g1yla say1s1z dii§manma kar§I bir dayanak
noktas1 arayan vicdan daima Vacibii'l-Viicud'a bakar. Hem sonsuz
faknyla, smirs1z ihtiya<;lan i<;inde, nihayetsiz maksatlan i<;in yard1m
aramaya mecbur oldugundan, vicdan o noktadan daima bir Ganiyy-i
Rahim'in dergahma dayamr, dua ile el a<;ar. Demek, her vicdanda
§U dayanak ve yard1m noktas1 yoniinden iki kii<;iik pencere, Kadir-i
Rahim' in rahmet dergahma a9hr ve insan her vakit oradan bakabilir.
ikincisi: insan kendisine numuneler lliriinden verilen smirh ilim,
kudret, gorme, i§itme, malikiyet, hakimiyet gibi kii<;iik vas1f ve kabiliyetlerle kainat Malikinin ilmine ve kudretine, her §eyi goren ve i§iten
rubt1biyetinin hakimiyetine aynahk eder. Onlan anlar ve bildirir. Mesela: "Ben nas1l bu evi yaphysam, yapmasm1 biliyorsam, onu goriiyorsam, onun malikiysem Ve onu idare ediyorsam, aynen oyle de, §U
koca kainat saraymm bir Ustas1 var. 0 Usta onu bilir, goriir, yapar ve
idare eder." der ve bunun gibi. ..
O\:iinciisii: insan, iistiinde nakt§lan goriinen ilahi isimlere aynahk
eder. Otuz ikinci Soz'un U<;lincii Mevk1f'mm ba§mda bir par<;a izah
edilen, insamn ku§ahc1 mahiyetinde nak1§lan a<;1k<;a g6riinen yetmi§ten fazla isim vard1r. Mesela: insan, yarahh§1yla Sani ve Halik isimlerini, kendisine en giizel suretin verilmi§ olmas1yla Rahman ve Rahim
isimlerini, guzel terbiyesiyle Kerim ve Latif isimlerini ve bunun gibi,
butun uzuvlan, kabiliyetleri ve cevherleri ile, latifeleri ve maneviyah ile, duygulan ve hissiyah ile ayn ayn isimlerin ayn ayn nak1§lanm
gosteriyor. Demek, nasil Cenab-1 Hakk'm isimlerinde bir "ism-i azam"
vardir, aynen oyle de o isimlerin nakt§lannda da en biiyiik bir nakt§,
bir "nak§-1 azam" vardir ki, o da insandir. Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku ... Yoksa hayvan ve ta§-toprak hiikmunde bir insan
alma ihtimalin var!
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MD.him bir ehadiyet smma i§aret eder.
ki: Nas1l insanm ruhunun bullin bedeniyle oyle bir munasebeti var ki, bullin uzuvlanm ve
hucrelerini birbirine yard1m ettirir. Yani, Cenab-1 Hakk'm iradesinin bir
cilvesi olan yarahh§ kanunlanna ve onlardan harici vucut giydirilmi§
emrl bir kanun ve rabbanl bir latife olan ruhun, 71 bedenin idaresinde o
uzuv ve hucrelerin manevl seslerini hissetmesi ve ihtiyac;lanm gormesi
birbirine mani olmaz, ruhu §a§Irtmaz. Ruha nispeten uzak-yakm bir
hukmundedir. Hic;bir i§ digerine perde olmaz. isterse c;ogunu birinin
imdadma yeti§tirir. isterse bedeni her k1sm1 ile bilebilir, hissedebilir,
idare edebilir. Hatta c;ok nuraniyet kazanm1§sa her bir hucresiyle gorebilir ve i§itebilir. Aynen oyle de:
j.W1
Madem Cenab-1
Hakk'm emrl bir kanunu olan ruh, kuc;uk bir alem olan insan bedeninde ve uzuvlannda bu vaziyeti gosteriyor. Elbette en buyuk alem olan
kainatta o Vacibu'l-Vucud Zat'm kulll iradesine ve mutlak kudretine say1s1z fiiller, sedalar, dualar, i§ler hic;bir §ekilde agir gelmez. Onlar birbirine mani olmaz. Hahk-1 Zulcelal'i me§gul etmez, §a§1rtmaz. 0, hepsini
birden goriir, bullin sesleri birden i§itir. Yakm-uzak O'nun ic;in birdir.
isterse, hepsini birinin imdadma gonderir. Her §ey ile her §eyi gorebilir,
seslerini i§itebilir ve her §ey ile her §eyi bilir ve bunun gibi...
Hayatm pek muhim bir mahiyeti ve vazifesi var. Fakat bu bahis,
hayat penceresinde ve Yirminci Mektup'un Sekizinci Kelime'sinde etrafhca gec;tiginden oraya havale edip yalmz §U kadanm hatirlatacag1z:
Hayatta hissiyat suretinde kaynayan, birbiri ic;indeki nak1§lar, O'nun
pek c;ok ismine ve mukaddes vas1flanna i§aret eder. Gayet parlak bir
surette Hayy-1 Kayyum'un zati vas1flanna aynahk eder. Bu smm izah1,
Allah'1 tammayan ve henuz tam tasdik etmeyenler ic;in zamans1z olacagmdan kap1y1 kapatiyoruz.

71
72

Bkz. isra sO.resi, 17/85.
"En ytice s1fatlar Allah'md1r." (Nahl sO.resi, 16/60)
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pencere, peygamberlik semasmm gline§i, hatta giine§ler gline§i olan Hazreti Muhammed'in (aleyhissalotil vesselam) penceresidir.
gayet parlak, pek biiyiik ve nurani pencerenin ne kadar nurani ve
a§ikar oldugu Otuz Birinci Soz olan Mirac Risalesi'yle On Dokuzuncu
Soz olan Niibiiwet-i Ahmediye (aleyhissalotil vesselam) risalesinde ve
on dokuz i§aretli olan On Dokuzuncu Mektup'ta, ispat edildiginden,
o iki Soz'ii, o Mektup'u ve o Mektup'un On Dokuzuncu i§aret'ini bu
makamda dii§iiniip sozii onlara havale ediyoruz. Burada yalrnzca deriz ki: Tevhidin konu§an bir delili olan Zat-1 Ahmediye (aleyhissaldtil
vesselam), peygamberlik ve velayet yonleriyle, yani kendinden once
biitiin nebilerin tevatiirle, yanh§h§ma ihtimal bulunmayan ittifaklanrn
ve ondan sonraki biitiin evliya ve asfiyanm ittifakla tevatiirlerini ic;eren bir kuwetle, hayab boyunca biitiin kuwetiyle Cenab-1 Hakk'm
birligini gosterip ilan etmi§tir. Ve islam alemi gibi geni§, parlak, nurani
bir pencereyi marifetullaha ac;m1§br. imam Gazali, imam Rabbani,
Muhyiddin-i Arabi, Abdiilkadir Geylani gibi varhgm hakikatini delilleriyle bilen milyonlarca asfiya ve s1dd1k zat o pencereden bakiyor,
ba§kalarma da gosteriyorlar. Acaba boyle bir pencereyi kapatacak bir
perde var m1? Ve onu itham edip bu pencereden bakmayanm akl1 var
m1? Haydi sen soyle!

73
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"Bullin dinlere iisllin kilmak
resO.liinii hidayet ve hak dinle gonderen O'dur.
Buna §ahit olarak Allah yeter." (Fetih sO.resi, 48/28)
"De ki: Ey insanlar ben sizin hepinize Allah tarafmdan gonderilen Peygamberim.
0 ki, goklerin ve yerin hakimiyeti O'na aittir. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Hayah
veren de, oliimii yaratan da O'dur." (A'raf sO.resi, 7/158)
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Biitiin bu pencerelerin, Kur'an denizinden baz1 damlalar oldugunu dii§iln. Sonra Kur'an'da ab-1 hayat hiikmiinde ne kadar tevhid
nuru oldugunu klyas edebilirsin. Fakat biitiin o pencerelerin kaynag1,
madeni ve ash olan Kur'an'a gayet klsaca ve basit bir tarzda bakilsa
dahi, yine onun gayet parlak, nuranl ve geni§ bir pencere oldugu g6riiliir. 0 pencerenin ne kadar kesin, parlak ve nuranl oldugunu, Yirmi
Be§inci Soz olan Kur'an'm Mucizeleri Risalesi'ne ve On Dokuzuncu
Mektup'un On Sekizinci i§aret'ine havale ediyoruz. Ve Kur'an'1 bize
gonderen Zat-1 Ziilcelal'in Rahmani ar§ma niyaz edip diyoruz ki:
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"Hamd, 0 Allah'a mahsustur ki kuluna Kitab1 indirdi ve onun ic;:ine tutars1z hic;:bir
§ey koymad1. Dosdogru bir Kitap olarak gonderdi." (Kehf suresi, 18/1-2)
"Elif, Lam, Ra. Bu, Rab'lerinin izniyle insanlan karanhklardan aydmhga, iistiin
kudret sahibi ve her i§i ovgiiye lay1k olan Allah'm yoluna, goklerde ve yerdeki
her §eyin sahibinin yoluna insanlan c;:1karmalan ic;:in sana indirdigimiz bir kitaphr."
(ibrahim suresi, 14/1)
"Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya dii§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba
c;:ekme!" (Bakara suresi, 2/286)
"Ey bizim Kertm Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalblerimizi saphrma!"
(Af-i imran suresi, 3/8)
"Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi kabul buyur! Her §eyi hakkiyla i§iten ve bilen ancak
sensin." (Bakara suresi, 2/127)
"Tevbelerimizi de kabul buyur! Muhakkak ki tevbeleri en giizel §ekilde kabul eden
ve c;:ok merhamet eden ancak sensin!" (Bakara suresi, 2/128)
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iHTAR
otuz ii<;; pencereli Otuz Oi;;uncil Mektup, imam olmayam in§allah imana getirir. imam zay1f olanm imamm kuvvetlendirir. imam
kuvvetlenen ama taklidi olanm imamm tahkiki yapar. imam tahkiki
olamn imamm enginle§tirir. imam engin olam da biitiln hakiki kemal
vas1flannm kaynag1 ve esas1 olan marifetullahta yilkseltir; ona daha
nurani, daha parlak manzaralan ai;;ar. i§te bunun ii;;in, "Bir pencere
bana yeter." diyemezsin. <;unkil senin aklma bir kanaat geldiyse ve
hissesini ald1ysa, kalbin ve ruhun da hissesini ister. Hatta hayal de
o nurdan hissesini isteyecek. Bu yilzden her bir pencerenin ayn ayn
faydalan vard1r.
Mirac Risalesi'nde astl muhatap milmindi; dinsiz inkarc1 ikinci derecede dinleme makammdaydt. Bu risalede ise muhatap inkarc1d1r;
dinleme makammda olan milmindir. Bunu dii§ilnilp 6ylece bakmah.
Fakat maalesef milhim bir sebepten dolay1 §U mektup gayet silratle
yaztld1gmdan ve hatta milsvedde halinde kald1gmdan, elbette bana
ait ifade tarzmda kan§tkl1k ve kusurlar olacakhr. Karde§lerimden milsamaha nazanyla bakmalanm, ellerinden gelirse tashih etmelerini ve
magfiretim ic;in dualanm isterim.
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"Kurtulwi ve selamet, hidayete uyanlarad1r." (Taha suresi, 20/47)
Azarlama, kmama da nefsine tabi olanlarad1r.
"Siibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi
hakk1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32)
Allah1m, filemlere rahmet olarak gonderdigi Zata, O'nun aline ve ashabma salat ve
salam eyle, amin ...

