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Haşir BahsiHaşir Bahsi

İhtar: Şu risalelerde teşbih ve temsilleri, hikâyeler sûretinde yazdığımın 
sebebi; hem teshil, hem hakâik-i İslâmiye ne kadar mâkul, mütenâsib, 
muhkem, mütesânid olduğunu göstermektir. Hikâyelerin mânâları, 
sonlarındaki hakikatlerdir. Kinâiyât kabilinden yalnız onlara delâlet ederler. 
Demek hayâlî hikâyeler değil, doğru hakikatlerdir.
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Birâder, haşir ve âhireti basit ve avâm lisanıyla ve vâzıh bir tarzda beyâ-
nını ister isen, öyle ise şu temsilî hikâyeciğe nefsimle beraber bak, dinle.

Bir zaman iki adam, cennet gibi güzel bir memlekete (şu dünyaya işaret-
tir) gidiyorlar. Bakarlar ki; herkes ev, hâne, dükkân kapılarını açık bırakıp mu-
hafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para, meydanda sahipsiz kalır.

O adamlardan birisi, her istediği şeye elini uzatıp, ya çalıyor, ya gasbedi-
yor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefâheti irtikâp ediyor. Ahâli de 
ona çok ilişmiyorlar.

Diğer arkadaşı ona dedi ki: “Ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin; beni de 
belâya sokacaksın. Bu mallar mîrî malıdır. Bu ahâli çoluk çocuğuyla asker ol-
muşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun 
için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişah’ın her yerde telefonu 
var ve memurları bulunur. Çabuk git, dehâlet et.” dedi. Fakat, o sersem inat 

1 “İşte bak, Allah’ın rahmetinin eserlerine, ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor! İşte bunları yapan kim ise, 
ölüleri de O diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadîrdir.” (Rûm sûresi, 30/50)
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edip dedi: “Yok mîrî malı değil, belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istedi-
ği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep 
görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım.” dedi. Hem feylesofâne 
çok safsatiyâtı söyledi. İkisi arasında ciddî bir münazara başladı.

Evvelâ o sersem dedi: “Padişah kimdir? Tanımam!”

Sonra arkadaşı ona cevaben: “Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne us-
tasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl 
oluyor ki; nihayet derecede muntazam şu memleket Hâkim’siz olur? Ve 
bu kadar çok servet ki, her saatte bir şimendifer1(Hâşiye) gâipten gelir gibi kıy-
mettar, musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor gidiyor. Nasıl sahip-
siz olur? Ve her yerde görünen ilânnâmeler ve beyannameler ve her mal üs-
tünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayrak-
lar nasıl mâliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki, bir parça firengî okumuşsun. Bu 
İslâm yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel, en 
büyük fermanı sana okuyacağım.”

O sersem döndü, dedi: “Haydi Padişah var; fakat benim cüz’î istifâdem 
O’na ne zarar verebilir. Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis 
mapis yoktur; ceza görünmüyor.”

Arkadaşı ona cevaben dedi: “Yahu, şu görünen memleket bir manevra 
meydanıdır. Hem sanâyi-i garîbe-i sultâniyenin meşheridir. Hem muvakkat, 
temelsiz misafirhâneleridir. Görmüyor musun ki, her gün bir kafile gelir, bi-
ri gider, kaybolur. Daima dolar boşalır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil 
edilecek. Bu ahâli başka ve dâimî bir memlekete nakledilecek. Orada herkes 
hizmetine mukabil ya ceza, ya mükâfat görecek.” dedi.

Yine o hâin sersem, temerrüd edip: “İnanmam. Hiç mümkün müdür ki, 
bu memleket harâb edilsin. Başka bir memlekete göç etsin.” dedi.

Bunun üzerine emin arkadaşı dedi: “Madem bu derece inâd ve temerrüd 
edersin. Gel, had ve hesabı olmayan delâil içinde ‘On İki Sûret’ ile sana gös-
tereceğim ki: Bir mahkeme-i kübrâ var, bir dâr-ı mükâfat ve ihsan ve bir dâr-ı 
mücâzât ve zindan var ve bu memleket her gün bir derece boşaldığı gibi, bir 
gün gelir ki, bütün bütün boşalıp harâb edilecek.”

1(Hâşiye) Seneye işarettir. Evet bahar; mahzen-i erzak bir vagondur. Gâipten gelir.



[On İki Sûret]
Birinci Sûret

Hiç mümkün müdür ki; bir saltanat, bâhusus böyle muhteşem bir sal-
tanat, hüsn-ü hizmet eden mutîlere mükâfatı ve isyan edenlere mücâzâtı bu-
lunmasın. Burada yok hükmündedir.

Demek başka yerde bir mahkeme-i kübrâ vardır.

İkinci Sûret
Bu gidişata, icraâta bak! Nasıl en fakir, en zayıftan tut, tâ herkese mükem-

mel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem ga-
yet kıymettar ve şâhâne taamlar, kaplar, murassa nişanlar, müzeyyen elbiseler, 
muhteşem ziyâfetler vardır. Bak! Senin gibi sersemlerden başka herkes, vazife-
sine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şa-
hıs, en büyük bir itaatle mütevâziâne bir havf ve heybet altında hizmet eder.

Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir mer-
hameti var. Hem pek büyük izzeti, pek celâlli bir haysiyeti, nâmusu vardır. 
Hâlbuki kerem ise, in’âm etmek ister. Merhamet ise, ihsansız olamaz. 
İzzet ise, gayret ister. Haysiyet ve nâmus ise, edepsizlerin te’dibini ister.

Hâlbuki şu memlekette o merhamet, o nâmusa lâyık binden biri yapılmı-
yor. Zâlim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar.

Demek bir mahkeme-i kübrâya bırakılıyor.

Üçüncü Sûret
Bak! Ne kadar âlî bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne ka-

dar hakikî bir adâlet, bir mîzanla muameleler görülüyor. Hâlbuki hikmet-i 
hükûmet ise, saltanatın cenâh-ı himayesine iltica eden mültecilerin taltifini is-
ter. Adalet ise, raiyyetin hukukunun muhafazasını ister; tâ hükûmetin haysi-
yeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin.
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Hâlbuki, şu yerlerde o hikmete, o adâlete lâyık binden biri icrâ edilmiyor. 
Senin gibi sersemler, çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar.

Demek bir mahkeme-i kübrâya bırakılıyor.

Dördüncü Sûret
Bak! Had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu 

sofralarda olan emsâlsiz mat’ûmat gösteriyorlar ki: Bu yerlerin Pâdişâh’ının 
hadsiz bir sehâveti, hesapsız, dolu hazineleri vardır. Hâlbuki böyle bir sehâvet 
ve tükenmez hazineler, dâimî ve istenilen her şey içinde bulunur bir dâr-ı 
ziyâfet ister. Hem ister ki, o ziyâfetten telezzüz edenler orada devam etsinler. 
Tâ zevâl ve firâk ile elem çekmesinler. Çünkü; zevâl-i elem, lezzet olduğu 
gibi, zevâl-i lezzet dahi elemdir.

Bu sergilere bak! Ve şu ilânlara dikkat et! Ve bu dellâllara kulak ver 
ki, mu’ciz nümâ bir Padişah’ın antika sanatlarını teşkil ve teşhîr ediyorlar. 
Kemâlâtını gösteriyorlar. Misilsiz cemâl-i mânevîsini beyan ediyorlar. Hüsn-ü 
mahfîsinin letâifinden bahsediyorlar.

Demek onun pek mühim hayret verici kemâlât ve cemâl-i mânevîsi var-
dır. Gizli, kusursuz kemâl ise; takdir edici, istihsan edici, mâşâallah deyip, mü-
şâhede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfî, nazirsiz cemâl ise; görünmek 
ve görmek ister. Yâni, kendi cemâlini iki vecihle görmek, biri, muhtelif ayna-
larda bizzat müşâhede etmek; diğeri, müştâk seyirci ve mütehayyir istihsan 
edicilerin müşâhedesi ile müşâhede etmek ister. Hem görmek, hem görün-
mek, hem dâimî müşâhede, hem ebedî işhâd ister. Hem o dâimî cemâl, müş-
tâk seyirci ve istihsan edicilerin devâm-ı vücutlarını ister. Çünkü: Dâimî bir 
cemâl, zâil müştâka razı olamaz. Zîrâ dönmemek üzere zevâle mahkûm olan 
bir seyirci, zevâlin tasavvuruyla muhabbeti adâvete döner. Hayret ve hürmeti 
tahkire meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.

Hâlbuki şu misafirhânelerden herkes çabuk gidip, kayboluyor. O kemâl ve o 
cemâlin bir ışığını, belki zayıf bir gölgesini, bir anda bakıp doymadan gidiyor.

Demek, bir seyrangâh-ı dâimîye gidiliyor...

Beşinci Sûret
Bak! Bu işler içinde, görünüyor ki, o misilsiz Zât’ın pek büyük bir şefkati 

vardır. Çünkü her musîbetzedenin imdadına koşturuyor. Her suâle ve matlûba



cevap veriyor. Hattâ, bak! En ednâ bir hâcet, en ednâ bir raiyyetten görse, 
şefkatle kaza ediyor.1 Bir çobanın bir koyunu, bir ayağı incinse, ya merhem, 
ya baytar gönderiyor.

Şimdi gel gidelim! Şu adada büyük bir içtima var. Bütün memleket eşrâ-
fı orada toplanmışlar. Bak! Pek büyük bir nişanı taşıyan bir Yâver-i Ekrem bir 
nutuk okuyor. O şefkatli Padişah’ından bir şeyler istiyor. Bütün ahâli: “Evet, 
evet biz de istiyoruz.” diyorlar. O’nu tasdik ve teyid ediyorlar. Şimdi dinle, 
bu Pâdişah’ın sevgilisi diyor ki:

“Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultânımız! Bize gösterdiğin nü-
mûnelerin ve gölgelerin asıllarını, menbâlarını göster. Ve bizi makarr-ı sal-
tanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize mer-
hamet et. Burada bize tattırdığın lezîz nimetlerini orada yedir. Bizi zevâl 
ve teb’îd ile ta’zîb etme. Sana müştâk ve müteşekkir şu mutî raiyyetini ba-
şıboş bırakıp îdam etme.” diyor ve pek çok yalvarıyor. Sen de işitiyorsun.

Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir Padişah, hiç mümkün müdür ki; en 
ednâ bir adamın en ednâ bir merâmını ehemmiyetle yerine getirsin, en sevgi-
li bir Yâver-i Ekrem’inin en güzel bir maksûdunu yerine getirmesin? Hâlbuki, 
O sevgilinin maksûdu umumun da maksûdudur. Hem, Pâdişah’ın marzîsi, 
hem merhamet ve adâletinin muktezâsıdır. Hem ona rahattır, ağır değil. Bu 
misâfirhânelerdeki muvakkat nüzhetgâhlar kadar ağır gelmez. Madem, nü-
mûnelerini göstermek için beş-altı gün seyrangâhlara bu kadar masraf edi-
yor, bu memleketi kurdu. Elbette, hakikî hazinelerini, kemâlâtını, hünerlerini 
makarr-ı saltanatında öyle bir tarzda gösterecek, öyle seyrangâhlar açacak ki, 
akılları hayrette bırakacak.

Demek bu meydan-ı imtihanda olanlar, başıboş değiller; saadet sa-
rayları ve zindanlar onları bekliyorlar...

Altıncı Sûret
İşte gel, bak! Bu muhteşem şimendiferler, tayyâreler, teçhizatlar, depo-

lar, sergiler, icraâtlar gösteriyorlar ki, perde arkasında pek muhteşem bir sal-
tanat vardır,2(Hâşiye) hükmediyor. Böyle bir saltanat, kendisine lâyık bir raiyyet

1 Allah Teâlâ’nın, her canlıya rızkını gönderdiğine dair bkz.: Hûd sûresi, 11/6; Ankebût sûresi, 29/60”.
2(Hâşiye) Meselâ: Nasıl şu zamanda manevra meydanında harp usûlünde, “Silâh al! Süngü 

tak!” emriyle koca bir ordu baştan başa dikenli bir meşegâha benzediği gibi; her bir bayram 
gününde resm-i geçit için: “Formalarınızı takıp nişanlarınızı asınız!” emrine karşı ordugâh,
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ister. Hâlbuki, görüyorsun, bütün raiyyet bu misafirhânede toplanmışlar. 
Misafirhâne ise, her gün dolar boşalır. Hem bütün raiyyet manevra için bu 
meydan-ı imtihanda bulunuyorlar. Meydan ise, her saat tebdil ediliyor. Hem 
bütün raiyyet, Pâdişah’ın kıymettar ihsânâtının nümûnelerini ve hârika sa-
natlarının antikalarını sergilerde temâşâ etmek için şu teşhirgâhda birkaç da-
kika durup seyrediyorlar. Meşher ise, her dakika tahavvül ediyor. Giden gel-
mez, gelen gider.

İşte bu hâl, şu vaziyet kat’î gösteriyor ki: Şu misafirhâne ve şu meydan ve 
şu meşherlerin arkasında dâimî saraylar, müstemir meskenler, şu nümûnele-
rin ve sûretlerin hâlis ve yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineler vardır.

Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır; orada ücret 
verir. Herkesin istidâdına göre orada bir saadeti var...

Yedinci Sûret
Gel, bir parça gezelim. Şu medenî ahâli içinde ne var, ne yok görelim.

İşte bak! Her yerde, her köşede, müteaddit fotoğraflar kurulmuş, sûret 
alıyorlar. Bak, her yerde müteaddit kâtipler oturmuşlar, bir şeyler yazıyor-
lar. Her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en âdi bir vukûâtı 
zaptediyorlar.1 Ha! Şu yüksek dağda Pâdişah’a mahsus bir büyük fotoğraf 

serâser rengârenk çiçek açmış müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği misillü; öyle de rûy-u 
zemin meydanında, Sultân-ı Ezelî’nin nihayetsiz envâ-ı cünûdundan melek ve cin ve ins 
ve hayvanlar gibi şuursuz nebâtât tâifesi dahi, hıfz-ı hayat cihadında emr-i kün feyekûn*1 
ile “Müdâfaa için silâhlarınızı ve cihâzâtınızı takınız!” emr-i ilâhîyi aldıkları vakit, zemin 
baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar, süngücüklerini taktıkları zaman, 
aynen süngülerini takmış muhteşem bir ordugâha benziyor.

  Hem, baharın her bir günü, her bir haftası, birer tâife-i nebâtâtın birer bayramı hükmün-
de olduğu için, her bir tâifesi dahi kendi Sultân’ının o tâifeye ihsan ettiği güzel hediyele-
ri teşhir için ona taktığı murassa nişanları birer resm-i geçit tarzında o Sultân-ı Ezelî’nin 
nazar-ı şuhûd ve işhâdına arz ettiğinden ve öyle bir vaziyet gösterdiğinden; bütün nebâtât 
ve eşcâr güya:

  “Sanat-ı rabbâniye murassaâtını ve çiçek ve meyve denilen fıtrat-ı ilâhiyenin nişanlarını 
takınız; çiçekler açınız!” emr-i rabbâniyeyi dinliyorlar ki, rûy-u zemin dahi gayet muhteşem 
bir bayram gününde, şâhâne resm-i geçitte, sürmeli formaları ve murassa nişanları parla-
yan bir ordugâhı temsil ediyor.

  İşte şu derece hikmetli ve intizamlı teçhizat ve tezyinât, elbette nihayetsiz Kadîr bir 
Sultân’ın, nihayet derecede Hakîm bir Hâkim’in emriyle olduğunu kör olmayanlara 
gösterir.

*1 “(O, bir şeyi yaratmak isteyince sadece) ‘ol!’ der, o da oluverir.” (Bakara sûresi, 2/117; Âl-i 
İmran sûresi, 3/47, 59; En’âm sûresi, 6/73; Nahl sûresi, 16/40; …)

1 Bkz.: Kehf sûresi, 18/49; Kaf sûresi, 50/17-18; İnfitâr sûresi, 82/10-12.



kurulmuş ki;1(Hâşiye) bütün bu yerlerde ne cereyan eder, sûretini alıyorlar. 
Demek, o Zât emretmiş ki; mülkünde cereyan eden bütün muamele ve iş-
ler zaptedilsin. Demek oluyor ki; o Zât-ı Muazzam bütün hâdisâtı kaydettirir, 
sûretini alır. İşte, şu dikkatli hıfz ve muhafaza, elbette bir muhasebe içindir.

Şimdi, en âdi raiyyetin en âdi muamelelerini ihmal etmeyen bir Hâkim-i 
Hafîz, hiç mümkün müdür ki, raiyyetin en büyüklerinden, en büyük amellerini 
muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükâfat ve mücâzât vermesin. Hâlbuki, 
o Zât’ın izzetine ve gayretine dokunacak ve şe’n-i merhameti hiç kabul etmeye-
cek muameleler, o büyüklerden sudûr ediyor, burada cezaya çarpmıyor.

Demek, bir mahkeme-i kübrâya bırakılıyor...

Sekizinci Sûret
Gel, O’ndan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak! Mükerrer vaad 

ediyor ve şiddetli tehdid ediyor ki: “Sizleri oradan alıp, makarr-ı saltanatı-
ma getireceğim ve mutîleri mes’ûd, âsîleri mahpus edeceğim. O muvak-
kat yeri harâb edip, müebbed sarayları, zindanları hâvi diğer bir memle-
ket kuracağım.”

Hem o vaad ettiği şeyler ona gayet rahattır. Raiyyetine, gayet mühimdir. 
Vaadinde hulf ise, izzet-i iktidarına gayet zıttır.2

İşte bak ey sersem! Sen yalancı vehmini, hezeyâncı aklını, aldatıcı nefsini 
tasdik ediyorsun. Ve hiçbir veçhile hulf ve hilâfa mecburiyeti olmayan ve hiç-
bir cihetle hilâf haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıdkına şehâ-
det eden bir Zât’ı tekzip ediyorsun. Elbette büyük bir cezaya müstehak olur-
sun. Misâlin şuna benzer ki: Bir yolcu, güneşin ziyâsından gözünü kapıyor, 

1(Hâşiye) Şu Sûret’in işaret ettiği mânâların bir kısmı Yedinci Hakikat’te beyan edilmiş. Yalnız, 
burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati “levh-i mahfuz” demektir.

  Levh-i mahfuz’un tahakkuk-u vücûdu “Yirmi Altıncı Söz”de şöyle isbat edilmiş ki:
  Nasıl küçük küçük cüzdanlar, büyük bir kütüğün vücûdunu ihsâs eder ve küçük küçük 

senedler, bir defter-i kebîrin bulunduğunu iş’âr eder ve küçük kesretli tereşşuhâtlar, büyük 
bir su menbaını işmâm eder.

  Aynen öyle de; küçük küçük cüzdanlar hükmünde; hem birer küçük levh-i mahfuz mânâ-
sında; hem büyük levh-i mahfuzu yazan kalemden tereşşuh eden küçük küçük noktalar 
sûretinde olan benîbeşerin kuvve-i hâfızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, 
tohumları; elbette bir hâfıza-yı kübrâyı, bir defter-i ekberi, bir levh-i mahfuz-u âzam’ı ihsâs 
eder, iş’âr eder ve isbat eder. Belki, keskin akıllara gösterir...

2 Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâlüh) vaad ettiği şeyden aslâ dönmeyeceğine dair bkz.: Bakara sûresi, 2/80; Âl-i 
İmran sûresi, 3/9, 194; Ra’d sûresi, 13/31; İbrahim sûresi, 14/47; Hac sûresi, 22/47; Rûm sûresi, 30/6; 
Zümer sûresi, 39/20.
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hayâline bakıyor; vehmi, bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşet-
li yolunu tenvîr etmek istiyor. Madem vaad etmiş yapacaktır. Hâlbuki, îfâsı 
O’na çok rahat ve bize ve her şeye ve O’na ve saltanatına pek çok lâzımdır.

Demek bir mahkeme-i kübrâ, bir saadet-i uzmâ vardır.

Dokuzuncu Sûret
Şimdi gel! Bu dâirelerin ve cemaatlerin bâzı rüesâlarına ki;1(Hâşiye-1) her bi-

ri bizzat Pâdişah’la görüşecek husûsî birer telefonu var. Hem, bâzı onun hu-
zuruna çıkmışlar. Ne diyorlar bak: Bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki; o Zât, 
mükâfat ve mücâzât için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihzâr etmiş. Gayet 
kavî vaad ve şiddetli tehdid ediyor. Hem onun izzet ve celâleti hiçbir vecihle, 
hulfü’l-va’de tenezzül edip, tezellülü kabul etmez.

Hâlbuki, o muhbirler hem tevâtür derecesinde çok, hem icmâ kuvvetinde 
bir ittifakla haber veriyorlar ki: Şu bâzı âsârı görünen saltanat-ı azîmenin me-
darı ve makarrı, buradan uzak bir başka memlekettedir ve şu meydan-ı imti-
handa binâlar muvakkattırlar. Sonra dâimî saraylara tebdil edilecek. Bu yer-
ler değişecekler.

Çünkü: Eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem, zevâlsiz saltanat; böyle 
geçici, devamsız, bîkarar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekâsız, nâkıs, tekemmül-
süz umûrlar üzerinde kurulmaz, durulmaz... Demek; O’na lâyık, dâimî, müste-
kar, zevâlsiz, müstemir, mükemmel, muhteşem umûrlar üzerinde duruyor.

Demek, bir diyâr-ı âher var; elbette o makarra gidilecektir...

Onuncu Sûret
Gel, bugün nevrûz-u Sultânî’dir.2(Hâşiye-2) Bir tebeddülat olacak; acîb işler 

çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahraya 
gidip bir seyran ederiz.

1(Hâşiye-1) Şu sûretin isbat ettiği mânâlar “Sekizinci Hakikat”te görünecek. Meselâ, dâirelerin 
reisleri şu temsilde, enbiyâ ve evliyâya işarettir. Ve telefon ise, ma’kes-i vahy ve mazhar-ı 
ilham olan, kalbden uzanan bir nisbet-i rabbâniyedir ki, kalb o telefonun başıdır ve kulağı 
hükmündedir.

2(Hâşiye-2) Bu sûretin remzini “Dokuzuncu Hakikat”te göreceksin. Meselâ: Nevruz günü, bahar 
mevsimine işarettir. Çiçekli, yeşil sahra ise, bahar mevsimindeki rûy-u zemindir. Değişen 
perdeler, manzaralar ise, fasl-ı baharın ibtidâsından, yazın intihâsına kadar, Sâni-i Kadîr-i 
Zülcelâl’in, Fâtır-ı Hakîm-i Zülcemâl’in kemal-i intizam ile değiştirdiği ve kemal-i rahmet ile 
tazelendirdiği ve birbiri arkasında gönderdiği mevcudat-ı bahâriye tabakâtına ve masnûât-ı 
sayfiye tâifelerine ve erzâk-ı hayvaniye ve insâniyeye medar olan mat’ûmâta işarettir.



İşte bak! Ahâli de bu tarafa geliyorlar. Bak, bir sihir var. O binalar birden 
harâb oldular. Başka bir şekil aldı. Bak, bir mucize var. O harâb olan binalar, 
birden burada yapıldı. Âdeta bu hâlî bir çöl, bir medenî şehir oldu. Bak, sine-
ma perdeleri gibi her saat başka bir âlem gösterir, başka bir şekil alır.

Buna dikkat et ki; o kadar karışık, süratli, kesretli, hakikî perdeler için-
de ne kadar mükemmel bir intizam vardır ki, her şey yerli yerine konulu-
yor. Hayalî sinema perdeleri dahi bunun kadar muntazam olamaz. Milyonlar 
mahir sihirbazlar dahi bu sanatları yapamazlar. Demek, bize görünmeyen o 
Pâdişah’ın çok büyük mucizeleri vardır.

Ey sersem! Sen diyorsun: “Nasıl bu koca memleket tahrip edilip, başka 
yere kurulacak?”

İşte görüyorsun ki; her saat, senin aklın kabul etmediği o tebdîl-i diyar 
gibi çok inkılâblar, tebdiller oluyor. Şu toplanmak, dağılmak ve şu hâllerden 
anlaşılıyor ki; bu görünen süratli içtimâlar, dağılmalar, teşkiller, tahripler için-
de başka bir maksad var... Bir saatlik içtimâ için on sene kadar bir masraf ya-
pılıyor. Demek bu vaziyetler maksûd-u bizzat değiller. Bir temsildir, bir tak-
liddirler. O Zât, mucize ile yapıyor. Tâ sûretleri alınıp terkîb edilsin ve netice-
leri hıfzedilip yazılsın. –Nasıl ki, manevra meydan-ı imtihanının her şeyi kay-
dediliyordu ve yazılıyordu.– Demek, bir mecma-ı ekberde muamele, bunlar 
üzerine devam edip dönecek. Hem, bir meşher-i âzamda dâimî gösterilecek. 
Demek, şu geçici, kararsız vaziyetler; sabit sûretler, bâkî meyveler veriyorlar.

Demek bu ihtifâlât; bir saadet-i uzmâ, bir mahkeme-i kübrâ, bilmedi-
ğimiz ulvî gayeler içindir...

On Birinci Sûret
Gel, ey muannit arkadaş! Bir tayyâreye –ya şarka veya garba, yâni; mâzî 

ve müstakbele giden bir şimendifere– binelim. Şu mucizekâr Zât’ın, sâir yer-
lerde ne çeşit mucizeler gösterdiğini görelim.

İşte bak! Gördüğümüz menzil ve meydan ve meşher gibi acâibler, her ta-
rafta bulunuyor. Lâkin, sanatça, sûretçe birbirinden ayrıdırlar. Fakat, buna iyi 
dikkat et ki; o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekâsız 
meşherlerde; ne kadar bâhir bir hikmetin intizâmâtı, ne derece zâhir bir 
inâyetin işârâtı, ne mertebe âlî bir adâletin emârâtı, ne derece vâsî bir 
merhametin semerâtı görünüyor. Basîretsiz olmayan herkes yakînen anlar 
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ki; O’nun hikmetinden daha ekmel bir hikmet ve inâyetinden daha ecmel 
bir inâyet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adâletinden 
daha ecell bir adâlet olamaz ve tasavvur edilemez.

Eğer faraza, tevehhüm ettiğin gibi, daire-i memleketinde dâimî menzil-
ler, âlî mekânlar, sabit makamlar, bâkî meskenler, mukîm ahâli, mesut raiy-
yeti bulunmazsa: Şu hikmet, inâyet, merhamet, adâletin hakikatlerine şu be-
kâsız memleket mazhar olamadığı mâlûm; ve onlara mazhar olacak, başka 
yerde de bulunmazsa; o vakit gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz 
hâlde, güneşi inkâr etmek derecesinde bir ahmaklıkla, şu gözümüz önündeki 
hikmeti inkâr etmek ve şu müşâhede ettiğimiz inâyeti inkâr etmek ve şu gör-
düğümüz merhameti inkâr etmek ve şu pek kuvvetli emârâtı, işârâtı görünen 
adâleti inkâr etmek lâzım gelir. Hem bu gördüğümüz icraât-ı hakimâne ve ef’-
âl-i kerîmâne ve ihsânât-ı rahîmânenin sahibini –hâşâ sümme hâşâ!– sefîh bir 
oyuncu, gaddar bir zâlim olduğunu kabul etmek lâzım gelir. Bu ise, hakikat-
lerin zıtlarına inkılâbıdır.

Hâlbuki; inkılâb-ı hakâik, bütün ehl-i aklın ittifakıyla muhâldir, mümkün 
değildir. Yalnız, her şeyin vücûdunu inkâr eden Sofestâî eblehler hariçtir.

Demek, bu diyardan başka bir diyar vardır. Onda bir mahkeme-i küb-
râ, bir ma’dele-i ulyâ, bir mekreme-i uzmâ vardır ki; tâ şu merhamet ve 
hikmet ve inâyet ve adâlet tamamen tezahür etsinler...

On İkinci Sûret
Gel, şimdi döneceğiz. Şu cemaatlerin reisleriyle ve zâbitleriyle görüşe-

ceğiz ve teçhizatlarına bakacağız ki; o teçhizat, yalnız o meydandaki kısa bir 
müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir, yahut, başka yerde uzun bir sa-
adet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir, görelim. Herkese ve her teçhizata 
bakamayız. Fakat, nümûne için şu zâbitin cüzdan ve defterine bakacağız. Bu 
cüzdanda zâbitin rütbesi, maaşı, vazifesi, matlûbâtı, düstûr-u harekâtı vardır.

Bak, bu rütbe birkaç günlük için değil; pek uzun bir zaman için verilebi-
lir. “Şu maaşı hazine-i hâssadan filân tarihte alacaksın.” yazılıdır. Hâlbuki o 
tarih, çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Şu vazife ise; 
şu muvakkat meydana göre değil, belki Pâdişah’ın kurbünde dâimî bir saa-
deti kazanmak için verilmiştir. Şu matlûbât ise; birkaç günlük bu misafirhâ-
nede geçinmek için olamaz. Belki, uzun ve mes’ûdâne bir hayat için olabilir. 



Şu düstûr ise, bütün bütün açığa verir ki; cüzdan sahibi başka yere namzettir, 
başka âleme çalışır.

Bak, şu defterlerde, âletler teçhizatının sûret-i istimâli ve mes’ûliyetler 
vardır. Hâlbuki; eğer, yalnız bu meydandan başka âlî, dâimî bir yer bulun-
mazsa; şu muhkem defter, o kat’î cüzdan, bütün bütün mânâsız olur.

Hem, şu muhterem zâbit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis; bü-
tün ahâliden aşağı, herkesten daha bedbaht, daha bîçâre, daha zelîl, daha 
musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer.

İşte buna kıyas et. Hangi şeye dikkat etsen şehâdet eder ki: Bu fânî-
den sonra bir bâkî var...

Ey arkadaş! Demek, bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. 
Bir talimgâhtır; bir pazardır. Elbette arkasında bir mahkeme-i kübrâ, bir 
saadet-i uzmâ gelecektir. Eğer bunu inkâr etsen; bütün zâbitlerdeki cüzdan-
ları, defterleri, teçhizatları, düstûrları, belki şu memleketteki bütün intizâmâ-
tı, hattâ hükûmeti inkâr etmeğe mecbur olursun ve bütün vâki olan icraâtın 
vücûdunu tekzip etmek lâzım gelir. O vakit sana, insan ve zîşuur denilmez. 
Sofestâî’lerden daha akılsız olursun.

Sakın zannetme; tebdîl-i memleket delilleri bu “On İki Sûret”e münha-
sırdır. Belki, had ve hesaba gelmez emâreler, deliller var ki; şu kararsız, mü-
tegayyir memleket; zevâlsiz, müstekar bir memlekete tahvîl edilecektir. Hem, 
had ve hesaba gelmez işaretler, alâmetler var ki; bu ahâli, şu muvakkat misa-
firhânelerden alınacak, saltanatın makarr-ı dâimîsine gönderilecek.

Bâhusus, gel sana “On İki Sûret” kuvvetinden daha kuvvetli bir bürhân 
daha göstereceğim.

İşte gel bak! Şu uzaktaki görünen cemaat-ı azîme içinde, evvel adada 
gördüğümüz büyük nişan sahibi Yâver-i Ekrem bir tebliğatta bulunuyor. 
Gidelim, dinleyelim. Bak, o parlak Yâver-i Ekrem, bak o yüksekte ta’lîk edil-
miş Fermân-ı Âzam’ı ahâliye bildiriyor ve diyor ki:

“Hazırlanınız! Başka, dâimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir 
memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir.1 Pâ-
dişah’ımızın makarr-ı saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar 

1 Dünyanın; mümin için zindan, kâfir için cennet hükmünde olduğuna dair bkz.: Müslim, zühd 1; 
Tirmizî, zühd 16; İbni Mâce, zühd 3; Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned 2/197, 323, 389, 485.
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olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz... Yoksa isyan 
edip dinlemezseniz, müthiş zindanlara atılacaksınız.” gibi tebliğatta bulu-
nuyor. Sen de görüyorsun ki; o Fermân-ı Âzam’da öyle i’câzkâr bir turra var 
ki, hiçbir veçhile kâbil-i taklit değil. Senin gibi sersemlerden başka herkes; o 
ferman, Pâdişah’ın fermanı olduğunu kat’î bilir ve o parlak Yâver-i Ekrem’de 
öyle nişanlar var ki, senin gibi körlerden başka herkes o Zât’ı, Pâdişah’ın pek 
doğru tercümân-ı evâmiri olduğunu yakînen anlar.

Acaba o Yâver-i Ekrem o Fermân-ı Âzam’la beraber bütün kuvvetiyle dâ-
vâ edip tebliğ ettikleri şu tebdîl-i memleket meselesi, hiç kabil midir ki itiraz ka-
bul etsin? Evet kabil değil! İllâ ki, bütün bu gördüğümüz her şeyi inkâr edesin.

Şimdi ey arkadaş! Söz senindir, söyle. Ne diyorsan de!

– Ben ne diyeceğim, daha buna karşı bir şey denilebilir mi? Gündüz or-
tasında güneşe karşı söz söylenebilir mi? Yalnız derim ki: “Elhamdülillâh; yüz 
bin defa şükür olsun ki; vehim ve hevâ tahakkümünden, nefis ve heves esâ-
retinden kurtulup, dâimî hapis ve zindandan halâs oldum ve inandım ki; bu 
karmakarışık, kararsız misafirhânelerden başka ve kurb-u şâhânede bir di-
yar-ı saadet vardır; biz de ona namzediz.”

f

İşte, haşir ve âhiretten kinâye ve ibaret olan şu hikâye-i temsîliye burada 
tamam oldu. Şimdi tevfik-i ilâhî ile hakikat-i ulyâya geçeceğiz. Geçmiş “On 
İki Sûret”e mukabil “On İki Mütesânid Hakikat” ile bir “Mukaddime” be-
yan edeceğiz.



[On İki Hakikat]

Mukaddime
(Birkaç işaretle başka yerlerde, yâni Yirmi İkinci, On Dokuzuncu, 

Yirmi Altıncı Söz’lerde îzah edilen birkaç meseleye işaret ederiz.)

Birinci İşaret

Hikâyedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla, üç hakikatleri var.

Birincisi: Nefs-i emmârem ile kalbimdir.

İkincisi: Felsefe şâkirtleriyle, Kur’ân-ı Hakîm tilmizleridir.

Üçüncüsü: Ümmet-i İslâmiye ile millet-i küfriyedir.

Felsefe şâkirtleri ve millet-i küfriye ve nefs-i emmârenin en müthiş dalâle-
ti, Cenâb-ı Hakk’ı tanımamaktadır.

Hikâyede nasıl emin adam demişti: “Bir harf kâtipsiz olmaz, bir kanun 
hâkimsiz olmaz.”

Biz de deriz: Nasıl ki bir kitab, bâhusus öyle bir kitab ki; her kelimesi için-
de küçük kalemle bir kitab yazılmış. Her harfi içinde ince kalem ile muntazam 
bir kaside yazılmış. Kâtipsiz olmak, son derece muhâldir. Öyle de, şu kâinat 
nakkâşsız olmak, son derece muhâl-ender muhâldir.

Zîrâ, bu kâinat öyle bir kitaptır ki; her sayfası çok kitabları tazam-
mun eder. Hattâ, her kelimesi içinde bir kitab vardır. Her bir harfi için-
de bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfadır; ne kadar kitab, içinde var... Bir 
ağaç bir kelimedir? Ne kadar sayfası vardır... Bir meyve, bir harf; bir çe-
kirdek, bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, fihristesi var. 
İşte böyle bir kitab, evsâf-ı celâl ve cemâl’e, nihayetsiz kudret ve hikmete 
mâlik bir Zât-ı Zülcelâl’in nakş-ı kalem-i kudreti olabilir. Demek, âlemin 
şuhûduyla bu îmân lâzım gelir. İllâ ki, dalâletten sarhoş olmuş ola...

Hem nasıl ki, bir hâne ustasız olmaz. Bâhusus öyle bir hâne ki; hârika sa-
natlarla, acîb nakışlarla, garib zînetlerle tezyin edilmiş. Hattâ her bir taşında, 
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bir saray kadar sanat dercedilmiş. Ustasız olmak, hiçbir akıl kabul edemez; 
gayet mahir bir sanatkâr ister. Bâhusus o saray içinde sinema perdeleri gi-
bi, her saatte hakikî menziller teşkil edilip, kemâl-i intizamla elbise değiştirdiği 
gibi değiştiriliyor. Hattâ, her bir hakikî perde içinde, müteaddit küçük küçük 
menziller îcâd ediliyor.

Öyle de, şu kâinat nihayetsiz hakîm, alîm, kadîr bir Sâni ister. Çünkü: Şu 
muhteşem kâinat öyle bir saraydır ki; ay, güneş lâmbaları; yıldızlar, mumları; 
zaman bir ip, bir şerittir ki; o Sâni-i Zülcelâl her sene bir başka âlemi ona ta-
kıp, gösteriyor. O taktığı âlemin içinde üç yüz altmış tarzda muntazam sûret-
lerini tecdit ediyor. Kemâl-i intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir 
sofra-yı nîmet yapmış ki, her bahar mevsiminde, üç yüz bin envâ-ı masnûâ-
tıyla tezyin ediyor. Had ve hesaba gelmez envâ-ı ihsânâtıyla dolduruyor. Öyle 
bir tarzda ki, nihayet ihtilât içinde ve karışmış oldukları hâlde, nihayet dere-
cede imtiyaz ve farkla birbirlerinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et... 
Nasıl böyle bir sarayın Sâni’inden gaflet edilebilir?

Hem nasıl ki; bulutsuz, gündüz ortasında, güneşin deniz yüzünde bütün 
kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçala-
rında cilvesi göründüğü ve aksi müşâhede edildiği hâlde, güneşi inkâr etmek, 
ne derece acîb bir divanelik hezeyânıdır. Çünkü; o vakit bir tek güneşi inkâr 
ve kabul etmemekle, katarât sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar ade-
dince, hakikî ve bilasâle güneşçikleri kabul etmek lâzım geliyor. Her zerrecik-
te, (ki ancak bir zerre sıkışabildiği hâlde) koca bir güneşin hakikatini içinde ka-
bul etmek lâzım geldiği gibi; aynen öyle de: Şu sıravârî içinde her zaman hik-
metle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kâinatı 
görüp, Hâlık-ı Zülcelâl’i evsâf-ı kemâliyle tasdik etmemek, ondan daha ber-
bat bir dalâlet divaneliğidir; bir mecnunluk hezeyânıdır. Zîrâ her şeyde, hattâ 
her bir zerrede bir ulûhiyet-i mutlaka kabul etmek lâzımdır.

Çünkü; meselâ: Havanın her bir zerresi; her bir çiçek ile her bir mey-
veye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerre, eğer memur olmaz-
sa, bütün girebildiği ve işlediği masnûların tarz-ı teşkilâtını ve sûretlerini 
ve hey’etlerini bilmek lâzımdır. Tâ içinde işleyebilsin. Demek, muhît bir 
ilim ve kudrete mâlik olmalı ki, böyle yapsın.

Meselâ, toprakta, her bir zerresi kabildir ki, muhtelif bütün tohumlar ve çe-
kirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa, lâzım geliyor ki; otlar 
ve ağaçlar adedince mânevî cihâzât ve makineleri tazammun etsin. Veyahut, 
onların bütün tarz-ı teşkilâtını bilir, yapar; bütün onlara giydirilen sûretleri tanır, 



dikebilir bir sanat ve kudret vermek lâzım gelir. Daha sâir mevcudatı da kıyas 
et. Tâ, anlayacaksın ki; her şeyde âşikâre, vahdâniyetin çok delilleri var.

Evet, bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak, her 

şeyin Hâlık’ına has bir iştir. 1۪ه ِ ْ َ ِ  ُ ِّ َ ُ  َّ ٍء ِإ ْ َ  ْ
ِ  fermân-ı zîşânına َوِإْن 

dikkat et. Demek; Vâhid-i Ehad’i kabul etmemek ile, mevcudat adedince 
ilâhları kabul etmek lâzım gelir.

İkinci İşaret

Hikâyede bir Yâver-i Ekrem’den bahsedilmiş ve denilmiş ki: “Kör ol-
mayan herkes O’nun nişanlarını görmekle anlar ki, o Zât; Pâdişah’ın em-
riyle hareket eder ve O’nun has bendesidir.” İşte, o Yâver-i Ekrem, Resûl-i 
Ekrem’dir (aleyhissalâtü vesselâm).

Evet, şöyle müzeyyen bir kâinatın, öyle mukaddes bir Sâni’ine böyle bir 
Resûl-i Ekrem, ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş, 
ziyâ vermeksizin mümkün değildir. Öyle de ulûhiyet de peygamberleri gön-
dermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir.

Hem hiç mümkün olur mu ki; nihayet kemâlde olan bir cemâl; gösteri-
ci ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin!..

Hem mümkün olur mu ki; gayet cemâlde bir kemâl-i sanat, onun üze-
rine enzâr-ı dikkati celbeden bir dellâl vasıtasıyla teşhir istemesin?

Hem hiç mümkün olur mu ki; bir rubûbiyet-i âmmenin saltanat-ı külli-
yesi, kesret ve cüz’iyyât tabakâtında vahdâniyet ve samedâniyetini, zülcenâ-
heyn bir meb’ûs vasıtasıyla ilânını istemesin! Yâni o Zât, ubûdiyet-i külliye ci-
hetiyle kesret tabakâtının dergâh-ı ilâhî elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risâlet 
cihetiyle dergâh-ı ilâhînin kesret tabakâtına memurudur.

Hem hiç mümkün olur mu ki; nihayet derecede bir hüsn-ü zâtî sahibi, 
cemâlinin mehâsinini ve hüsnünün letâifini aynalarda görmek ve göstermek 
istemesin! Yâni, bir Habib Resûl vasıtasıyla ki; hem Habib’dir; ubûdiyetiy-
le kendini O’na sevdirir, aynadarlık eder. Hem Resûl’dür; O’nu mahlûkatına 
sevdirir. Cemâl-i esmâsını gösterir...

Hem hiç mümkün olur mu ki; acîb mucizelerle, garip ve kıymettar 
şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vassâf bir teşhir edici 

1 “Hiç bir şey yoktur ki, O’nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasın.” (İsrâ sûresi, 17/44)
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vasıtasıyla enzâr-ı halka arz ve başlarında izhar etmekle, gizli kemâlâtını be-
yan etmek irâde etmesin ve istemesin?

Hem mümkün olur mu ki; bu kâinatı bütün esmâsının kemâlâtını ifâde 
eden masnûâtla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir 
saraya benzetsin de, rehber bir muallim tâyin etmesin!..1

Hem hiç mümkün olur mu ki; bu kâinatın sahibi, şu kâinatın tahavvü-
lâtındaki maksad ve gaye ne olacağını müş’ir tılsım-ı muğlâkını, hem mevcu-
datın, “Nereden? Nereye? Necisin?” üç suâl-i müşkülün muammâsını bir el-
çi vasıtasıyla açtırmasın!..

Hem hiç mümkün olur mu ki; bu güzel masnûât ile kendini zîşuura tanıt-
tıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sâni-i Zülcelâl, onun mukabilinde 
zîşuurdan marziyâtı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin!..

Hem hiç mümkün olur mu ki; nev-i insanı, şuurca kesrete müptelâ, is-
tidâdca ubûdiyet-i külliyeye müheyyâ sûretinde yaratıp, muallim bir rehber 
vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin?

Daha bunlar gibi çok vezâif-i nübüvvet var ki her biri bir bürhân-ı kat’îdir 
ki; ulûhiyet, risâletsiz olamaz...

Şimdi acaba âlemde Muhammed-i Arabî (aleyhissalâtü vesselâm)’dan –beyan 
olunan evsâf ve vezâife– daha ehil ve daha câmi kim zuhûr etmiş? Ve rüt-
be-i risâlete ve vazife-i tebliğe O’ndan daha elyak, daha evfak hiç zaman 
göstermiş midir? Hayır, asla ve kat’â!.. Belki O, bütün Resûllerin seyyididir, 
bütün enbiyânın imamıdır, bütün asfiyânın serveridir, bütün mukarrebînin 
akrebidir, bütün mahlûkatın ekmelidir, bütün mürşidlerin sultânıdır.

Evet, ehl-i tahkikatın ittifâkıyla şakk-ı kamer2 ve parmaklarından su ak-
ması3 gibi, bine bâliğ mucizâtından4 had ve hesaba gelmez delâil-i nübüvve-
tinden başka, Kur’ân-ı Azîmüşşân gibi bir bahr-i hakâik ve kırk vecihle mucize 
olan mucize-i kübrâ, güneş gibi risâletini göstermeğe kâfidir. Başka risaleler-
de ve bilhassa Yirmi Beşinci Söz’de Kur’ân’ın kırka karîb vücûh-u i’câzından 
bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz.

1 Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), muallim olarak gönderildiğini ifade buyurmaktadır: İbni 
Mâce, mukaddime 17; Dârimî, mukaddime 32; et-Tayâlisî, el-Müsned s.298.

2 Buhârî, menâkıb 27, menâkıbü’l-ensâr 36, tefsîru sûre (54) 1; Müslim, münâfikîn 43-48.
3 Buhârî, menâkıb 25, meğâzî 35; Müslim, fezâil 6, 7, imâre 72, 73.
4 Bkz.: el-Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve 1/10; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf 1/382; en-Nevevî, Şerhu Sahîh-i 

Müslim 1/2.



Üçüncü İşaret

Hatıra gelmesin ki; bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki, bu azîm 
dünya onun muhasebe-i a’mâli için kapansın. Başka bir dâire açılsın! Çünkü: 
Bu küçücük insan, câmi’iyet-i fıtrat itibarıyla şu mevcudat içinde bir ustabaşı 
ve bir dellâl-ı saltanat-ı ilâhiye ve bir ubûdiyet-i külliyeye mazhar olduğundan 
büyük ehemmiyeti vardır.

Hem, hatıra gelmesin ki; kısacık bir ömürde nasıl ebedî bir azaba müs-
tehak olur? Zîrâ küfür; şu mektubât-ı samedâniye derecesinde ve kıymetin-
de olan kâinatı, mânâsız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için; bütün kâina-
ta karşı bir tahkir olduğu gibi, bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bü-
tün esmâ-yı kudsiye-i ilâhiyeyi inkâr ile red ve Cenâb-ı Hakk’ın hakkâniyet ve 
sıdkını gösteren gayr-i mütenâhî bütün delillerini tekzip olduğundan nihayet-
siz bir cinâyettir. Nihayetsiz cinâyet ise, nihayetsiz azabı îcab eder...

Dördüncü İşaret

Nasıl ki, hikâyede On İki Sûret’le gördük ki: Hiçbir cihetle mümkün değil; 
öyle bir Padişah’ın, öyle muvakkat misafirhâne gibi bir memleketi bulunsun 
da, müstekar ve haşmetine mazhar ve saltanat-ı uzmâsına medar diğer dâimî 
bir memleketi bulunmasın?

Öyle de, hiçbir vecihle mümkün değil ki; bu fânî âlemin bâki Hâlık’ı, bu-
nu îcâd etsin de, bâki bir âlemi îcâd etmesin!..

Hem mümkün değil; şu bedî’ ve zâil kâinatın sermedî Sâni’i, bunu halk 
etsin de, müstekar ve dâimî diğer bir kâinatı îcâd etmesin?

Hem mümkün değil; bu meşher ve meydan-ı imtihan ve tarla hükmün-
de olan dünyanın Hakîm ve Kadîr ve Rahîm olan Fâtır’ı, onu yaratsın, onun 
bütün gayelerine mazhar olan dâr-ı âhireti halk etmesin?

Bu hakikate “On İki Kapı” ile girilir. “On İki Hakikat” ile o kapılar açılır. 
En kısa ve basitten başlarız:
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Birinci Hakikat
Bâb-ı rubûbiyet ve saltanat’tır ki, ism-i Rabb’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki; şe’n-i rubûbiyet ve saltanat-ı ulûhiyet, bâhusus 
böyle bir kâinatı, kemâlâtını göstermek için gayet âlî gayeler ve yüksek mak-
sadlar ile îcâd etsin! O’nun gâyât ve makâsıdına karşı, îmân ve ubûdiyetle 
mukabele eden müminlere mükâfatı bulunmasın!.. Ve o makâsıdı red ve tah-
kir ile mukabele eden ehl-i dalâlete mücâzât etmesin!..

İkinci Hakikat
Bâb-ı kerem ve rahmettir ki, Kerîm ve Rahîm isminin cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki; gösterdiği âsâr ile nihayetsiz bir kerem ve niha-
yetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu 
âlemin Rabbi; kerem ve rahmetine lâyık mükâfat, izzet ve gayretine şâyeste 
mücâzâtta bulunmasın!

Evet, şu dünya gidişâtına bakılsa görülüyor ki; en âciz en zayıftan tut1(Hâşiye) 
tâ, en kavîye kadar her canlıya lâyık bir rızık veriliyor. En zayıf, en âcize en iyi 
rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvî bir 
keremle ziyâfetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediği-
ni bedâheten gösteriyor.

Meselâ: Bahar mevsiminde cennet hûrileri tarzında bütün ağaçları sün-
düs-misâl libaslar ile giydirip, çiçek ve meyvelerin murassaâtıyla süslendirip, 
hizmetkâr ederek, onların latîf elleri olan dallarıyla çeşit çeşit, en tatlı, en mu-
sanna meyveleri bize takdim etmek; hem, zehirli bir sineğin eliyle şifalı, en 
tatlı balı bize yedirmek; hem, en güzel ve yumuşak bir libâsı elsiz bir böceğin 
eliyle bize giydirmek; hem, rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek 
içinde bizim için saklamak ne kadar cemîl bir kerem, ne kadar latîf bir rahmet 
eseri olduğu bedâheten anlaşılır.

1(Hâşiye) Rızk-ı helâl, iktidar ile alınmadığına, belki iftikâra binâen verildiğine delil-i kat’î; ikti-
darsız yavruların hüsn-ü maîşeti ve muktedir canavarların dıyk-ı maîşeti; hem, zekâvetsiz 
balıkların semizliği ve zekâvetli, hileli tilki ve maymunun derd-i maîşetle vücutça zaifliğidir.

 Demek rızık, iktidar ve ihtiyar ile ma’kûsen mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına 
güvense, o derece derd-i maîşete müptelâ olur.



Hem, insan ve bâzı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzdan tut, tâ 
en küçük mahlûka kadar her şey kemâl-i dikkatle vazifesine çalışması, zerrece 
haddinden tecavüz etmemesi, bir azîm heybet tahtında umumî bir itaat bulun-
ması; büyük bir celâl ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor.

Hem, gerek nebatî ve gerek hayvanî ve gerek insânî bütün vâlidelerin o 
rahîm şefkatleriyle1(Hâşiye) ve süt gibi o latîf gıda ile, o âciz ve zayıf yavruların 
terbiyesi, ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedâheten anlaşılır.

Bu âlemin Mutasarrıfının, madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz 
böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celâl ve izzeti vardır... Nihayetsiz celâl 
ve izzet, edepsizlerin te’dibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. 
Nihayetsiz rahmet, kendine lâyık ihsan ister.

Hâlbuki bu fânî dünyada ve kısa ömürde, denizden bir damla gibi mil-
yonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder.

Demek o kereme lâyık ve o rahmete şâyeste bir dâr-ı saadet olacaktır. 
Yoksa, gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücûdunu inkâr etmek gibi, bu gö-
rünen rahmetin vücûdunu inkâr etmek lâzım gelir.

Çünkü; bir daha dönmemek üzere zevâl ise; şefkati, musîbete; muhabbe-
ti, hırkate; ve nimeti, nıkmete; ve aklı, meş’um bir âlete; ve lezzeti, eleme kal-
bettirmekle hakikat-i rahmetin intifâsı lâzım gelir.

Hem o celâl ve izzete uygun bir dâr-ı mücâzât olacaktır. Çünkü ekseriya 
zâlim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp, buradan göçüp gidiyorlar. Demek, bir 
mahkeme-i kübrâya bırakılıyor, te’hir ediliyor. Yoksa, bakılmıyor değil.

Bazen dünyada dahi ceza verir. Kurûn-u sâlifede cereyan eden âsî ve 
mütemerrit kavimlere gelen azablar gösteriyor ki; insan başıboş değil. Bir ce-
lâl ve gayret sillesine her vakit mâruzdur.

Evet hiç mümkün müdür ki, insan; umum mevcudat içinde ehemmi-
yetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidâdı olsun da; insanın Rabbi de insana 
bu kadar muntazam masnûâtıyla kendini tanıttırsa; mukabilinde insan îmân 
ile O’nu tanımazsa...

1(Hâşiye) Evet, aç bir arslan, zaif bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek, elde ettiği bir eti 
yemeyip yavrusuna vermesi; hem, korkak tavuk, yavrusunu himaye için ite, arslana saldır-
ması; hem, incir ağacı, kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine hâlis süt vermesi, 
bilbedahe, nihayetsiz Rahîm, Kerîm, Şefîk bir Zât’ın hesabıyla hareket ettiklerini kör olma-
yana gösteriyorlar. Evet nebâtât ve behîmiyyât gibi şuursuzların gayet derecede şuurkârâne 
ve hakimâne işler görmesi bizzarure gösterir ki; gayet derecede Alîm ve Hakîm birisi vardır 
ki, onları işlettiriyor. Onlar, O’nun nâmıyla işliyorlar...
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Hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse; mukabilin-
de insan ibadetle kendini O’na sevdirmese...

Hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse; 
mukabilinde insan şükür ve hamdle O’na hürmet etmese; cezasız kalsın! Başıboş 
bırakılsın! O izzet, gayret sahibi Zât-ı Zülcelâl bir dâr-ı mücâzât hazırlamasın!..

Hem hiç mümkün müdür ki; o Rahmân-ı Rahîm’in kendini tanıttırma-
sına mukabil, îmân ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil, ibadetle sevmek 
ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil, şükür ile hürmet etmekle mukabele 
eden müminlere bir dâr-ı mükâfatı, bir saadet-i ebediyeyi vermesin!

Üçüncü Hakikat
Bâb-ı hikmet ve adâlet olup, ism-i Hakîm ve Âdil’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki;1(Hâşiye) zerrelerden güneşlere kadar cereyan 
eden hikmet ve intizam, adâlet ve mîzanla rubûbiyetin saltanatını gösteren 
Zât-ı Zülcelâl, rubûbiyetin cenâh-ı himayesine iltica eden ve o hikmet ve adâ-
lete, îmân ve ubûdiyetle tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesin! Ve o 
hikmet ve adâlete küfür ve tuğyân ile isyan eden edepsizleri te’dib etmesin?

Hâlbuki, bu muvakkat dünyada o hikmet, o adâlete lâyık binden biri, in-
sanda icrâ edilmiyor, te’hir ediliyor. Ehl-i dalâletin çoğu ceza almadan; ehl-i 
hidâyetin de çoğu mükâfat görmeden buradan göçüp gidiyorlar.

Demek, bir mahkeme-i kübrâya, bir saadet-i uzmâya bırakılıyor.

Evet görünüyor ki; şu âlemde tasarruf eden Zât, nihayetsiz bir hikmetle 
iş görüyor. Ona bürhân mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydalara riayet 
etmesidir. Görmüyor musun ki: İnsanda bütün âzâ, kemikler ve damarlarda, 
hattâ bedenin hüceyratında, her yerinde, her cüzünde faydalar ve hikmetle-
rin gözetilmesi, hattâ bazı âzâsı, bir ağacın ne kadar meyveleri varsa, o derece 

1(Hâşiye) Evet, “Hiç mümkün müdür ki”: Şu cümle çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sır-
rı ifade eder. Şöyle ki: Ekser küfür ve dalâlet, istib’âddan ileri gelir. Yâni akıldan uzak ve 
muhâl görür, inkâr eder.

  İşte Haşir Sözü’nde katiyen gösterilmiştir ki, hakikî istib’âd, hakikî muhâliyet ve akıldan 
uzaklık ve hakikî suûbet, hattâ imtinâ’ derecesinde müşkülât, küfür yolundadır ve dalâle-
tin mesleğindedir. Ve hakikî imkân ve hakikî mâkuliyet, hattâ vücûb derecesinde sühûlet; 
îmân yolundadır ve İslâmiyet caddesindedir.

  Elhâsıl: Ehl-i felsefe istib’âd ile inkâra gider. Onuncu Söz, istib’âd hangi tarafta olduğu-
nu o tâbir ile gösterir. Onların ağızlarına bir şamar vurur.



o uzva hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki; nihayetsiz bir hikmet eliy-
le iş görülüyor. Hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunma-
sı gösterir ki, nihayetsiz bir hikmet ile iş görülüyor.

Evet güzel bir çiçeğin dakik programını, küçücük bir tohumunda derc et-
mek, büyük bir ağacın sahife-i a’mâlini, tarihçe-i hayatını, fihriste-i cihâzâtını 
küçücük bir çekirdekte mânevî kader kalemiyle yazmak; nihayetsiz bir hikmet 
kalemi işlediğini gösterir.

Hem her şeyin hilkatinde gayet derecede hüsn-ü sanat bulunması; niha-
yet derecede hakîm bir Sâni’in nakşı olduğunu gösterir. Evet şu küçücük in-
san bedeni içinde bütün kâinatın fihristesini, bütün hazâin-i rahmetin anahtar-
larını, bütün esmâlarının aynalarını dercetmek; nihayet derecede bir hüsn-ü 
sanat içinde bir hikmeti gösterir.

Şimdi hiç mümkün müdür ki, şöyle icraât-ı rubûbiyette hâkim bir hikmet; 
o rubûbiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini isteme-
sin ve ebedî taltif etmesin?

Hem, adâlet ve mîzan ile iş görüldüğüne bürhân mı istersin? Her şeye, 
hassas mîzanlarla, mahsus ölçülerle vücûd vermek, sûret giydirmek, yerli ye-
rine koymak; nihayetsiz bir adâlet ve mîzan ile iş görüldüğünü gösterir.

Hem, her hak sahibine istidâdı nisbetinde hakkını vermek, yâni vücûdu-
nun bütün levâzımâtını, bekâsının bütün cihâzâtını en münâsib bir tarzda ver-
mek; nihayetsiz bir adâlet elini gösterir.

Hem, istidâd lisanıyla, ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla, ıztırar lisanıyla suâl edilen 
ve istenilen her şeye dâimî cevap vermek; nihayet derecede bir adl ve hikme-
ti gösteriyor.

Şimdi hiç mümkün müdür ki; böyle en küçük bir mahlûkun, en küçük 
bir hâcetinin imdadına koşan bir adâlet ve hikmet; insan gibi en büyük bir 
mahlûkun bekâ gibi en büyük bir hâcetini mühmel bıraksın! En büyük istim-
dâdını ve en büyük suâlini cevapsız bıraksın! Rubûbiyetin haşmetini, ibâdının 
hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin!.. Hâlbuki, şu fâni dünyada 
kısa bir hayat geçiren insan, öyle bir adâletin hakikatine mazhar olamaz ve 
olamıyor. Belki bir mahkeme-i kübrâya bırakılıyor.

Zîrâ, hakikî adâlet ister ki; şu küçücük insan, şu küçüklüğü nisbetinde de-
ğil, belki cinâyetinin büyüklüğü, mâhiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azame-
ti nisbetinde mükâfat ve mücâzât görsün. Madem, şu fânî, geçici dünya; ebed 
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için halk olunan insan hususunda öyle bir adâlet ve hikmete mazhariyetten 
çok uzaktır... Elbette Âdil olan o Zât-ı Celîl-i Zülcemâl’in ve Hakîm olan o Zât-ı 
Cemîl-i Zülcelâl’in dâimî bir cehennemi ve ebedî bir cenneti bulunacaktır.

Dördüncü Hakikat
Bâb-ı cûd ve cemâl’dir. İsm-i Cevâd ve Cemîl’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki; nihayetsiz cûd ve sehâvet, tükenmez servet, bit-
mez hazineler, misilsiz sermedî cemâl, kusursuz ebedî kemâl; bir dâr-ı saadet 
ve mahall-i ziyâfet içinde dâimî bulunacak olan muhtaç şâkirleri, müştâk ay-
nadarları, mütehayyir seyircileri istemesinler!

Evet, Dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnûâtıyla süslendirmek, Ay 
ile güneşi lâmba yapmak, yeryüzünü bir sofra-yı nîmet ederek mat’ûmatın en 
güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kab yapmak, her mevsim-
de birçok defalar tecdit etmek; hadsiz bir cûd ve sehâveti gösterir.

Böyle nihayetsiz bir cûd ve sehâvet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, 
hem dâimî, hem arzu edilen her şey içinde bulunur bir dâr-ı ziyâfet ve ma-
hall-i saadet ister.

Hem kat’î ister ki; o ziyâfetten telezzüz edenler, o mahall-i saadette devam 
etsinler, ebedî kalsınlar. Tâ, zevâl ve firâkla elem çekmesinler. Çünkü; zevâl-i 
elem lezzet olduğu gibi, zevâl-i lezzet dahi elemdir. Öyle sehâvet, elem çek-
tirmek istemez. Demek, ebedî bir cenneti, hem içinde ebedî muhtaçları ister.

Çünkü; nihayetsiz cûd ve sehâ, nihayetsiz ihsan etmek ister, nîmetlendir-
mek ister. Nihayetsiz ihsan ve nîmetlendirmek ise, nihayetsiz minnettarlık, nî-
metlenmek ister. Bu ise, ihsana mazhar olan şahsın devam-ı vücûdunu ister. 
Tâ, dâimî tena’umla, o dâimî in’âma karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. 
Yoksa, zevâl ile acılaşan cüz’î bir telezzüz, kısacık bir zamanda öyle bir cûd ü 
sehânın muktezâsıyla kabil-i tevfik değildir.

Hem dahi, meşher-i sanat-ı ilâhiye olan aktâr-ı âlem sergilerine bak. 
Yeryüzündeki nebâtât ve hayvanâtın ellerinde olan ilânât-ı rabbâniyeye dik-
kat et.1(Hâşiye) Mehâsin-i rubûbiyetin dellâlları olan enbiyâ ve evliyâya kulak 

1(Hâşiye) Evet, kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta; gayet münak-
kaş, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve, elbette gayet sanat-per-
ver mucizekâr ve hikmettar bir Sâni’in mehâsin-i sanatını zîşuura okutturan bir ilânnâme-
dir. İşte, nebâtâta hayvanâtı dahi kıyas et...



ver. Nasıl müttefikan Sâni-i Zülcelâl’in kusursuz kemâlâtını,1 hârika sanatla-
rının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar. Enzâr-ı dikkati celbediyorlar.

Demek, bu âlemin Sâni’inin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemâlâ-
tı vardır. Bu hârika sanatlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli kusursuz ke-
mâlât ise, takdir edici, istihsan edici, mâşâallah diyerek müşâhede edicilerin 
başlarında teşhir ister. Dâimî kemâlât ise, dâimî tezahür ister. O ise, tak-
dir ve istihsan edicilerin devâm-ı vücûdunu ister. Bekâsı olmayan istihsan 
edicinin nazarında kemâlâtın kıymeti sukut eder.2(Hâşiye-1)

Hem dahi, kâinatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve sanatlı ve par-
lak ve süslü şu mevcudat; ışık güneşi bildirdiği gibi, misilsiz, mânevî bir cemâ-
lin mehâsinini bildirir ve nazirsiz, hafî bir hüsnün letâifini iş’âr ediyor.3(Hâşiye-2) O 
münezzeh hüsün, o mukaddes cemâlin cilvesinden, esmâlarda, belki her isim-
de çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder.

İşte şu derece âlî, nazîrsiz, gizli bir cemâl ise; kendi mehâsinini bir mir’ât-
ta görmek ve hüsnünün derecâtını ve cemâlinin mikyaslarını zîşuur ve müştâk 
bir aynada müşâhede etmek istediği gibi, başkalarının nazarıyla yine sevgili 
cemâline bakmak için, görünmek de ister. Demek, iki vecihle kendi cemâline 
bakmak: Biri; her biri başka başka renkte olan aynalarda bizzat müşâhede et-
mek, diğeri; müştâk olan seyirci ve mütehayyir olan istihsancıların müşâhedesi 
ile müşâhede etmek ister. Demek, hüsün ve cemâl, görmek ve görünmek ister. 
Görmek ve görünmek ise; müştâk seyirci, mütehayyir istihsan edicilerin vücû-
dunu ister. Hüsün ve cemâl; ebedî, sermedî olduğundan, müştâkların devâm-ı 
vücutlarını ister. Çünkü dâimî bir cemâl ise, zâil bir müştâka razı olamaz.

Zîrâ, dönmemek üzere zevâle mahkûm olan bir seyirci, zevâlin tasav vu-
ruyla muhabbeti adâvete döner. Hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyleder. 

1 Bkz.: “Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. Rahmânın yaratmasında hiçbir nizam-
sızlık göremezsin. Çevir de bak gözünü.. görebilir misin bir kusur? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de 
bak, gözün bulamadığından bir kusur, eli boş ve bitkin geri döner.” (Mülk sûresi, 67/3-4)

2(Hâşiye-1) Evet, durûb-u emsâldendir ki: Bir dünya güzeli, bir zaman kendine meftûn olmuş âdi 
bir adamı huzurundan tardeder. O adam kendine teselli vermek için: “Tuh, ne kadar çir-
kindir.” der, o güzelin güzelliğini nefyeder.

  Hem bir vakit bir ayı, gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister. 
Koparmaya eli yetişmez. Asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisa-
nıyla: “Ekşidir.” der, gümler gider.

3 (Hâşiye-2) Ayna-misâl mevcudatın birbiri arkasında zevâl ve fenâlarıyla beraber, arkaların-
dan gelenlerin üstünde ve yüzlerinde aynı hüsün ve cemâlin cilvesinin bulunması gösterir 
ki; cemâl onların değil... Belki o cemâller, bir hüsn-ü münezzeh ve bir cemâl-i mukaddesin 
âyâtı ve emârâtıdır.
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Çünkü hodgâm insan, bilmediği şeye düşman olduğu gibi, yetişmediği şeye 
de zıttır. Hâlbuki, nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile muka-
beleye lâyık olan bir cemâle karşı, zımnen bir adâvet ve kin ve inkâr ile mukabe-
le eder. İşte, kâfir, Allah’ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor.

Madem, o nihayetsiz sehâvet ü cûd; o misilsiz cemâl ü hüsün; o kusur-
suz kemâlât; ebedî müteşekkirleri, müştâkları, müstahsinleri iktizâ ederler... 
Hâlbuki, şu misafirhâne-i dünyada görüyoruz; herkes çabuk gidip kaybolu-
yor. O sehâvetin ihsanını ancak az bir parça tadar, iştihası açılır. Fakat yemez 
gider. O cemâl, o kemâlin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir 
anda bakıp, doymadan gider.

Demek, bir seyrangâh-ı dâimîye gidiliyor.

Elhâsıl: Nasıl ki şu âlem, bütün mevcudatıyla Sâni-i Zülcelâl’ine kat’î de-
lâlet eder; Sâni-i Zülcelâl’in de sıfat ve esmâ-yı kudsiyesi, dâr-ı âhirete delâlet 
eder ve gösterir ve ister.

Beşinci Hakikat
Bâb-ı şefkat ve ubûdiyet-i Muhammediye’dir (aleyhissalâtü vesselâm). 

İsm-i Mücîb ve Rahîm’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki; en ednâ bir hâceti, en ednâ bir mahlûkundan 
görüp kemâl-i şefkatle ummadığı yerden is’âf eden ve en gizli bir sesi, en giz-
li bir mahlûkundan işitip imdat eden; lisân-ı hâl ve kal ile istenilen her şe-
ye icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab; en bü-
yük bir abdinden,1(Hâşiye) en sevgili bir mahlûkundan en büyük hâcetini gö-
rüp bitirmesin, is’âf etmesin! En yüksek duayı işitip kabul etmesin!.. Evet, 
meselâ: Hayvanâtın zayıflarının ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda 

1(Hâşiye) Evet, bin üç yüz elli sene saltanat süren ve saltanatı devam eden ve ekser zamanda 
üç yüz elli milyondan ziyâde raiyyeti bulunan ve her gün bütün raiyyeti O’nunla tecdid-i 
biat eden ve O’nun kemâlâtına şehâdet eden ve kemâl-i itaatle evâmirine inkıyâd eden ve 
arzın nısfı ve nev-i beşerin humsu o Zât’ın sıbğı ile sıbğalansa, yâni mânevî rengiyle renk-
lense ve o Zât onların mahbub-u kulûbü ve mürebbî-i ervâhı olsa; elbette o Zât, şu kâinat-
ta tasarruf eden Rabb’in en büyük abdidir.

  Hem, ekser envâ-ı kâinat o Zât’ın birer meyve-i mucizesini taşımak sûretiyle O’nun vazi-
fesini ve memuriyetini alkışlasa, elbette o Zât; şu kâinat Hâlık’ının en sevgili mahlûkudur. 
Hem bütün insâniyet, bütün istidâdiyle istediği bekâ gibi bir hâceti ki, o hâcet ise, insanı 
esfel-i sâfilînden âlâ-yı illiyyîne çıkarıyor. Elbette o hâcet, en büyük bir hâcettir ve en büyük 
bir abd, umumun nâmına onu Kâdiü’l-hâcât’tan isteyecek...



görünen lütuf ve sühûleti gösteriyor ki: Şu kâinatın Mâlik’i, nihayetsiz bir rah-
metle rubûbiyet eder. Rubûbiyetinde bu derece rahîmâne bir şefkat, hiç ka-
bil midir ki; mahlûkatın en efdalinin en güzel duasını kabul etmesin! Bu ha-
kikati “On Dokuzuncu Söz”de îzah ettiğim veçhile, şurada dahi mükerreren 
şöyle beyan edelim:

Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş! Hikâye-i temsîliyede demiş-
tik; bir adada bir içtima var... Bir Yâver-i Ekrem bir nutuk okuyor. Onun işa-
ret ettiği hakikat şöyledir ki: Gel! Bu zamandan tecerrüt edip, fikren asr-ı saa-
dete ve hayâlen Cezîretü’l-Arab’a gidiyoruz. Tâ ki, Resûl-i Ekrem’i vazife ba-
şında ve ubûdiyet içinde görüp, ziyâret ederiz. Bak! O Zât nasıl ki risâletiyle, 
hidâyetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husûlü ve vesile-i vusûlüdür; onun gibi 
ubûdiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebeb-i vücûdu ve cennetin vesile-i îcâdıdır.

İşte bak! O Zât öyle bir salât-ı kübrâda, bir ibadet-i ulyâda saadet-i ebe-
diye için dua ediyor ki, güya bu cezîre, belki bütün arz, O’nun azametli nama-
zıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü ubûdiyeti ise; O’na ittiba eden ümme-
tin ubûdiyetini tazammun ettiği gibi, muvafakat sırrıyla bütün enbiyânın sırr-ı 
ubûdiyetini tazammun eder.

Hem o salât-ı kübrâyı öyle bir cemaat-ı uzmâda kılar, niyaz ediyor ki; güya 
benîâdem’in, Hazreti Âdem’den asrımıza belki kıyâmete kadar bütün nûrânî 
ve kâmil insanlar, O’na tebaiyetle iktida edip duasına âmîn derler.1(Hâşiye)

Bak! Hem öyle bekâ gibi bir hâceti âmme için dua ediyor ki; değil ehl-i 
arz, belki ehl-i semâvât, belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip lisân-ı hâl 
ile: “Oh, evet yâ Rabbenâ! Ver. Duasını kabul et. Biz de istiyoruz..” diyorlar.

Hem bak! Öyle hazinâne, öyle mahbûbâne, öyle müştâkâne, öyle tazar-
rûkârâne saadet-i bâkiye istiyor ki;2 bütün kâinatı ağlattırıp, duasına iştirak et-
tiriyor.

1(Hâşiye) Evet, münâcât-ı Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) zamanından şimdiye kadar bütün 
ümmetin bütün salâtları ve salavâtları O’nun duasına bir âmîn-i dâimî ve bir iştirâk-i umu-
mîdir. Hattâ O’na getirilen her bir salavât dahi, O’nun duasına birer âmîndir ve ümmeti-
nin her bir ferdi, her bir namazın içinde O’na salât ve selâm getirmek*1 ve kametten sonra 
Şâfiî’lerin O’na dua etmesi;*2 O’nun saadet-i ebediye hususundaki duası; gayet kuvvetli ve 
umumî bir âmîndir. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insâniyet lisân-ı hâliyle, bütün kuvvetiyle iste-
diği bekâ ve saadet-ı ebediyeyi; o nev-i beşer nâmına, Zât-ı Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) 
istiyor ve beşerin nûrânî kısmı, O’nun arkasında âmîn diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür 
ki; şu dua, kabule karîn olmasın!

*1 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (33) 10, enbiyâ 10, deavât 31, 32; Müslim, salât 65-69.
*2 Bkz.: en-Nevevî, Minhâcü’t-tâlibîn s.9.

2 Bkz.: Tirmizî, deavât 30.
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Bak! Hem öyle bir maksad, öyle bir gaye için saadet isteyip, dua ediyor 
ki; insanı ve bütün mahlûkatı esfel-i sâfilîn olan fenâ-yı mutlaka sukuttan, kıy-
metsizlikten, faydasızlıktan, abesiyetten; âlâ-yı illiyyîn olan kıymete, bekâya, 
ulvî vazifeye, mektûbât-ı samedâniye olması derecesine çıkarıyor.

Bak! Hem öyle yüksek bir fîzâr-ı istimdatkârâne ile istiyor ve öyle tatlı 
bir niyaz-ı istirhamkârâne ile yalvarıyor ki; güya bütün mevcudata, semâvâ-
ta, arşa işittirip, vecde getirip duasına; “Âmin, Allahümme âmîn…” dedirti-
yor.1(Hâşiye)

Bak! Hem öyle Semî’ ve Kerîm bir Kadîr’den, öyle Basîr ve Rahîm bir 
Alîm’den saadet ve bekâyı istiyor ki; bilmüşâhede en gizli bir zîhayatın en giz-
li bir arzusunu, en hafî bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. 
Lisân-ı hâl ile de olsa icabet eder. Öyle sûret-i hakimâne, basîrâne, rahîmâ-
nede verir ve icabet eder ki; şüphe bırakmaz, o terbiye ve tedbir; öyle Semî’ 
ve Basîr’e mahsus, öyle bir Kerîm ve Rahîm’e hasdır...

Acaba, bütün benîâdem’i arkasına alıp şu arz üstünde durup, Arş-ı 
Âzam’a müteveccihen el kaldırıp, nev-i beşerin hulâsa-yı ubûdiyetini câmi 
hakikat-i ubûdiyet-i Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) içinde dua eden, şu şeref-i 
nev-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman olan Fahr-i Kâinat ne istiyor, dinleyelim:

Bak! Kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor. Bekâ istiyor. Cennet 
istiyor. Hem, mevcudat aynalarında cemâllerini gösteren bütün esmâ-yı kud-
siye-i ilâhiye ile beraber istiyor. O esmâdan şefaat talep ediyor; görüyorsun.

1(Hâşiye) Evet şu âlemin Mutasarrıf’ı, bütün tasarrufatı bilmüşâhede şuurâne, alîmâne, haki-
mâne olduğu hâlde; hiçbir cihetle mümkün değildir ki; o Mutasarrıf, kendi masnûâtı içinde 
en mümtaz bir ferdin harekâtına şuuru ve ıttılaı bulunmasın.

  Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki; o Mutasarrıf-ı Alîm, o ferd-i mümtâzın harekâtına ve 
deavâtına (dualarına) ıttılâı bulunduğu hâlde ona karşı lâkayd kalsın, ehemmiyet vermesin.

  Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki; o Mutasarrıf-ı Kadîr-i Rahîm; onun dualarına 
lâkayd kalmadığı hâlde, o duaları kabul etmesin.

  Evet Zât-ı Ahmediye’nin (aleyhissalâtü vesselâm) nûruyla âlemin şekli değişti. İnsan ve bütün 
kâinatın mâhiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziyâ ile inkişaf etti ve göründü ki: Şu kâinatın mev-
cudatı; esmâ-yı ilâhiyeyi okutan birer mektubat-ı samedâniye, birer muvazzaf memur ve 
bekâya mazhar kıymettar ve mânidâr birer mevcutturlar. Eğer o nur olmasa idi, mevcu-
dat fenâ-yı mutlaka mahkûm ve kıymetsiz, mânâsız, faydasız, abes, karmakarışık, tesadüf 
oyuncağı bir zulmet-i evhâm içinde kalırdı.

  İşte şu sırdandır ki: İnsanlar Zât-ı Ahmediye’nin (aleyhissalâtü vesselâm) duasına âmîn 
dedikleri gibi, arş ve ferş ve serâdan süreyyâya kadar bütün mevcudat onun nûruyla 
iftihâr edip, alâkadarlık gösteriyorlar. Zâten ubûdiyet-i Ahmediye’nin (aleyhissalâtü vesselâm) 
ruhu, duadır. Belki kâinatın harekâtı ve hidemâtı, bir nevi duadır. Meselâ: Bir çekirde-
ğin hareketi; Hâlık’ından, bir ağaç olmasına bir nevi duadır.



Eğer âhiretin hesapsız esbâb-ı mûcibesi, delâil-i vücûdu olmasa idi; 
yalnız şu Zât’ın tek duası, baharımızın îcâdı kadar Hâlık-ı Rahîm’in kud-
retine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti.1(Hâşiye-1)

Evet, baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, yüz bin haşir nümûnele-
rini îcâd eden Kadîr-i Mutlak’a cennetin îcâdı nasıl ağır olabilir!

Demek, nasıl ki O’nun risâleti, şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet 

verdi, 2َك َ ْ َ ْ ُ ا ْ َ َ א  َ َ َك  َ ْ َ َك  َ ْ َ  sırrına mazhar oldu. Onun gibi, ubûdiyeti 
dahi, öteki dâr-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi.

Acaba hiç mümkün müdür ki; bütün akılları hayrette bırakan şu intizâm-ı 
âlem ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsn-ü sanat, misilsiz cemâl-i rubûbiyet; o 
duaya icabet etmemekle böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir 
intizamsızlığı kabul etsin! Yâni, en cüz’î, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehem-
miyetle işitip îfa etsin, yerine getirsin.. en ehemmiyetli, lüzumlu arzuları ehem-
miyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın! Hâşâ ve kellâ.. yüz bin defa hâ-
şâ!.. Böyle bir cemâl, böyle bir çirkinliği kabul edip çirkin olamaz.3(Hâşiye-2)

Demek, Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm), risâletiyle dünyanın kapısı-
nı açtığı gibi, ubûdiyetiyle de âhiretin kapısını açar.

َِכ  َِכ ٰذ ُ َك َوَر ِ
ْ َ  ٰ َ  ْ

ِّ َ ِ َو ّ َ  َّ ُ ّٰ َ َאِن، ا ِ ْ َא َوَداِر ا ْ ُّ َء ا ْ ِ  ِ ٰ ْ َّ اُت ا َ َ َ  ِ ْ َ َ
 ِ ْ َ َא َ ْ ِ َوُذو ا ْ َ אَد َ َّ ُ ا َ ِ ِ َوَو ْ اَر َّ َאةُ ا َ َ َو

ِ َ א َ ْ ُ ا ْ َ ِ َو ْ َ ْ َْכ ُ ا ِّ َ  َ ُ ي 
ِ َّ ُ ا ِ َ ْ ا

4 َ ِ َ ٰا ِ َ ْ ُ ْ َ َوا ِّ ِ َّ َ ا
ِ  ۪ ِ ا َ ْ ٰ ِإ َ َ َو ِ َ ْ َ ۪ أ ِ ْ َ ۪ َو ِ ٰ ٰا َ ِ َو ْ َ َ َّ ُل ا ُ َوَر

1(Hâşiye-1) Evet âhirete nisbeten gayet dar bir sayfa hükmünde olan rûy-u zeminde hadd ü 
hesaba gelmeyen hârika sanat nümûnelerini ve haşir ve kıyâmetin misâllerini göstermek ve 
üç yüz bin kitab hükmünde olan muntazam envâ-ı masnûâtı, o tek sayfada kemal-i intizam 
ile yazıp dercetmek; elbette geniş olan âlem-i âhirette latîf ve muntazam cennetin binasın-
dan ve icadından daha müşküldür. Evet cennet bahardan ne kadar yüksek ise, o derece 
bahar bahçelerinin hilkati, o cennetten daha müşküldür ve hayretfezâdır denilebilir.

2 “Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım.” (Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.385; el-Aclûnî, Keşfü’l-
hafâ 2/214). Ayrıca yakın ifadeler için bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/314; el-Hâkim, el-
Müstedrek 2/672.

3(Hâşiye-2) Evet inkılâb-ı hakâik, ittifâken muhâldir ve inkılâb-ı hakâik içinde muhâl-ender-
muhâl, bir zıd kendi zıddına inkılâbıdır ve bu inkılâb-ı ezdad içinde bilbedahe bin dere-
ce muhâl şudur ki: Zıd, kendi mâhiyetinde kalmakla beraber, kendi zıddının aynı olsun. 
Meselâ: Nihayetsiz bir cemâl; hakikî cemâl iken, hakikî çirkinlik olsun. İşte şu misâlimiz-
de meşhûd ve kat’iyyü’l-vücûd olan bir cemâl-i rubûbiyet; cemâl-i rubûbiyet mâhiyetinde 
daim iken, ayn-ı çirkinlik olsun. İşte dünyada muhâl ve bâtıl misâllerin en acîbidir.

4 Rahmân olan Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâlüh), dünya ve cennetler dolusu rahmeti, Peygamber Efendimiz’in 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) üzerine olsun. Allahım! Kulun ve Resûlün olan, iki cihanın efendisi ve iki âlemin 
medar-ı iftihârı ve iki dünyanın hayatı ve iki cihan saadetinin vesilesi ve zülcenâheyn ve cin ve insin pey-
gamberi olan şu Habîbine, bütün âl ve ashabına ve nebî ve Resûl kardeşlerine salât ve selâm et, âmîn...
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Altıncı Hakikat
Bâb-ı haşmet ve sermediyet olup, ism-i Celîl ve Bâkî cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki; bütün mevcudatı güneşlerden, ağaçlardan zer-
relere kadar emirber nefer hükmünde teshîr ve idare eden bir haşmet-i rubû-
biyet; şu misâfirhâne-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan fâniler 
üstünde dursun, sermedi, bâkî bir daire-i haşmet ve ebedî, âlî bir medar-ı ru-
bûbiyeti îcâd etmesin!

Evet şu kâinatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraât.. ve 
seyyârâtın tayyâre-misâl hareketleri gibi azametli harekât.. ve arzı insana be-
şik, güneşi halka lâmba yapmak gibi dehşetli teshirat.. ve ölmüş, kurumuş 
küre-i arzı diriltmek, süslendirmek gibi geniş tahvilât gösteriyor ki; perde ar-
kasında böyle muazzam bir rubûbiyet var; muhteşem bir saltanatla hükme-
diyor. Böyle bir saltanat-ı rubûbiyet, kendine lâyık bir raiyyet ister ve şâyes-
te bir mazhar ister.

Hâlbuki görüyorsun; mâhiyetçe en câmi ve mühim raiyyeti ve bende-
leri, şu misâfirhâne-i dünyada perişan bir sûrette muvakkaten toplanmışlar. 
Misafirhâne ise, her gün dolar, boşalır.

Hem bütün raiyyet, tecrübe-i hizmet için şu meydan-ı imtihanda muvak-
katen bulunuyorlar. Meydan ise, her saat tebeddül eder.

Hem, bütün o raiyyet, Sâni-i Zülcelâl’in kıymettar ihsânâtının nümûneleri-
ni ve hârika sanat antikalarını çarşı-i âlem sergilerinde, ticaret nazarında temâ-
şâ etmek için, şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar; sonra kaybolu-
yorlar. Şu meşher ise, her dakika tahavvül ediyor. Giden gelmez, gelen gider. 
İşte bu hâl ve şu vaziyet kat’î gösteriyor ki: Şu misafirhâne ve şu meydan ve şu 
meşherlerin arkasında; o sermedî saltanata medar ve mazhar olacak dâimî sa-
raylar, müstemir meskenler, şu dünyada gördüğümüz nümûnelerin ve sûretle-
rin en hâlis ve en yüksek asıllarıyla dolu, bağ ve hazineleri vardır. Demek, bu-
rada çabalamak, onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin is-
tidâdına göre –eğer kaybetmezse– orada bir saadeti vardır. Evet, öyle sermedî 
bir saltanat, muhâldir ki; şu fâniler ve zâil zeliller üstünde dursun...

Şu hakikate, şu temsil dürbünüyle bak ki: Meselâ, sen yolda gidiyorsun. 
Görüyorsun ki, yol içinde bir han var. Bir büyük zât, o hanı, kendine gelen 



misafirlerine yapmış. O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için, o hanın 
tezyinâtına milyonlar altınlar sarf ediyor.

Hem, o misafirler, o tezyinâttan pek azı ve az bir zamanda bakıp, o nîmetler-
den pek az bir vakitte, az bir şey tadıp, doymadan gidiyorlar. Fakat, her misafir, 
kendine mahsus fotoğrafıyla, o handaki şeylerin sûretlerini alıyorlar. Hem, o bü-
yük zâtın hizmetkârları da, misafirlerin sûret-i muamelelerini gayet dikkat ile alı-
yorlar ve kaydediyorlar. Hem, görüyorsun ki; o zât, her günde, o kıymettar tezyî-
nâtın çoğunu tahrip eder. Yeni gelecek misafirlere, yeni tezyinâtı îcâd eder.

Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki: Bu yolda bu hanı yapan 
zâtın; dâimî, pek âlî menzilleri, hem tükenmez pek kıymetli hazineleri.. hem 
müstemir, pek büyük bir sehâveti vardır. Şu handa gösterdiği ikram ile, misa-
firlerini, kendi yanında bulunan şeylere iştihalarını açıyor. Ve onlara hazırla-
dığı hediyelere, rağbetlerini uyandırıyor.

Aynen onun gibi, şu misâfirhâne-i dünyadaki vaziyeti, sarhoş olmadan 
dikkat etsen; şu “Dokuz Esas”ı anlarsın:

Birinci Esas: Anlarsın ki; o han gibi bu dünya dahi kendi için değil.. ken-
di kendine de bu sûreti alması muhâldir. Belki, kâfile-i mahlûkatın gelip kon-
mak ve göçmek için dolup boşalan, hikmetle yapılmış bir misâfirhânesidir.

İkinci Esas: Hem anlarsın ki; şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. 
Onların Rabb-i Kerîm’i onları dâru’s-selâma davet eder.1

Üçüncü Esas: Hem anlarsın ki; şu dünyadaki tezyînât, yalnız telezzüz ve-
ya tenezzüh için değil. Çünkü; bir zaman lezzet verse, firâkıyla birçok zaman 
elem verir. Sana tattırır, iştihanı açar, fakat doyurmaz. Çünkü; ya onun ömrü 
kısa, ya senin ömrün kısadır. Doymaya kâfi değil... Demek; kıymeti yüksek, 
müddeti kısa olan şu tezyînât, ibret içindir.2(Hâşiye) Şükür içindir. Usûl-ü dâimî-
sine teşvik içindir. Başka, gayet ulvî gayeler içindir.

1 Bkz.: Yûnus sûresi, 10/25; En’âm sûresi, 6/127.
2(Hâşiye) Evet, madem her şeyin kıymeti ve dekâik-i sanatı gayet yüksek ve güzel olduğu hâl-

de; müddeti kısa, ömrü azdır. Demek, o şeyler nümûnelerdir. Başka şeylerin sûretleri hük-
mündedirler. Ve madem, müşterilerin nazarlarını, asıllarına çeviriyorlar gibi bir vaziyet var-
dır. Öyle ise, elbette şu dünyadaki o çeşit tezyinât; bir Rahmân-ı Rahîm’in rahmetiyle, sev-
diği ibâdına hazırladığı niam-ı cennetin nümûneleridir, denilebilir ve denilir ve öyledir.
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Dördüncü Esas: Hem anlarsın ki; şu dünyadaki müzeyyenat ise,1(Hâşiye) 
cennette ehl-i îmân için rahmet-i Rahmân’la iddihar olunan nîmetlerin nümû-
neleri, sûretleri hükmündedir.

Beşinci Esas: Hem anlarsın ki; şu fânî masnûât fenâ için değil, bir parça 
görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki, vücutta kısa bir zaman top-
lanıp, matlûb bir vaziyet alıp; tâ sûretleri alınsın, timsâlleri tutulsun, mânâları 
bilinsin, neticeleri zaptedilsin... Meselâ, ehl-i ebed için dâimî manzaralar nes-
cedilsin. Hem, âlem-i bekâda başka gayelere medar olsun.

Eşya bekâ için yaratıldığını, fenâ için olmadığını; belki, sûreten fenâ ise 
de, tamam-ı vazife ve terhis olduğu bununla anlaşılıyor ki; fânî bir şey bir ci-
hetle fenâya gider, çok cihetlerle bâkî kalır.

1(Hâşiye) Evet, her şeyin vücûdunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri var-
dır. Ehl-i dalâletin tevehhüm ettikleri gibi dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır 
değildir. Tâ, abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilsin.

  Belki her şeyin gâyât-ı vücûdu ve netâic-i hayatı üç kısımdır:
  •Birincisi ve en ulvîsi: Sâni’ine bakar ki; o şeye taktığı hârika-yı sanat murassaâtını, 
Şâhid-i Ezelî’nin nazarına resm-i geçit tarzında arz etmektir ki, o nazara bir ân-ı seyyâle 
yaşamak kâfi gelir. Belki; vücûda gelmeden, bilkuvve niyet hükmünde olan istidâdı yine 
kâfidir, işte, serîü’z-zevâl latîf masnûât ve vücûda gelmeyen, yâni sünbül vermeyen, birer 
hârika-yı sanat olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bitemâmiha verir. Faydasızlık ve abe-
siyet onlara gelmez. Demek her şey; hayatıyla, vücûduyla Sâni’inin mucizât-ı kudretini ve 
âsâr-ı sanatını teşhir edip, Sultan-ı Zülcelâl’in nazarına arz etmek birinci gayesidir.

  •İkinci kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat: Zîşuura bakar. Yâni, her şey, Sâni-i 
Zülcelâl’in birer mektub-u hakâik-nümâ, birer kaside-i letâfet-nümâ, birer kelime-i hikmet-
edâ hükmündedir ki; melâike ve cin ve hayvanın ve insanın enzârına arz eder.. mütâlaaya 
davet eder. Demek, ona bakan her zîşuura, ibret-nümâ bir mütâlaagâhdır.

  •Üçüncü kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat: O şeyin nefsine bakar ki; telezzüz ve tenez-
züh ve bekâ ve rahatla yaşamak gibi cüz’î neticelerdir.

  Meselâ: Azîm bir sefîne-i sultâniyede bir hizmetkârın dümencilik ettiğinin gayesi; sefîne 
itibarıyla yüzde birisi kendisine, ücret-i cüz’iyesine ait, doksan dokuzu sultana ait olduğu 
gibi; her şeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise, Sâni’ine ait doksan dokuzdur.

  İşte bu teaddüd-ü gâyâttandır ki; birbirine zıt ve münâfi görünen hikmet ve iktisat, cûd ve 
sehâ ve bilhassa nihayetsiz sehâ ile sırr-ı tevfiki şudur ki: Birer gaye nokta-yı nazarında cûd 
ve sehâ hükmeder. İsm-i Cevâd tecelli eder. Meyveler, hubûblar, o tek gaye nokta-yı naza-
rında bigayr-i hisâbdır. Nihayetsiz cûdu gösteriyor. Fakat, umum gayeler nokta-yı nazarın-
da, hikmet hükmeder, ism-i Hakîm tecelli eder. Bir ağacın ne kadar meyveleri var, belki her 
meyvenin o kadar gayeleri vardır ki; beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gaye-
ler, nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayet-
siz cûd ile, sehâ ile içtima ediyor.

  Meselâ: Asker ordusunun bir gayesi, temin-i âsâyiştir. Bu gayeye göre ne kadar asker 
istersen var ve hem pek fazladır. Fakat, hıfz-ı hudut ve mücâhede-i âdâ gibi sâir vazifeler 
için, bu mevcut ancak kâfi gelir. Kemâl-i hikmetle muvâzenededir, işte hükûmetin hikmeti, 
haşmet ile içtima ediyor. O hâlde, o askerlikte fazlalık yoktur denilebilir...



Meselâ; kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki; kısa bir zamanda o 
çiçek tebessüm edip bize bakar der-akab, fenâ perdesinde saklanır. Fakat, se-
nin ağzından çıkan kelime gibi o gider; fakat, binler misâllerini kulaklara tevdi 
eder. Dinleyen akıllar adedince, mânâlarını akıllarda ibkâ eder. Çünkü vazi-
fesi olan ifade-i mânâ bittikten sonra kendisi gider. Fakat, onu gören her şe-
yin hafızasında zâhirî sûretini ve her bir tohumunda mânevî mâhiyetini bıra-
kıp öyle gidiyor. Güya her hafıza ile her tohum, hıfz-ı zîneti için birer fotoğraf 
ve devam-ı bekâsı için birer menzildirler.

En basit mertebe-i hayatta olan masnû’ böyle ise, en yüksek tabaka-yı ha-
yatta ve ervâh-ı bâkiye sahibi olan insan; ne kadar bekâ ile alâkadar olduğu an-
laşılır. Çiçekli ve meyveli koca nebâtâtın bir parça ruha benzeyen her birinin 
kanun-u teşekkülâtı, timsâl-i sûreti zerrecikler gibi tohumlarda kemâl-i intizam-
la, dağdağalı inkılâblar içinde ibkâ ve muhafaza edilmesiyle; gayet cemiyetli ve 
yüksek bir mâhiyete mâlik, haricî bir vücut giydirilmiş, zîşuur, nûrânî bir kanun-u 
emrî olan rûh-u beşer, ne derece bekâ ile merbut ve alâkadar olduğu anlaşılır.

Altıncı Esas: Hem anlarsın ki; insan, ipi boğazına sarılıp, istediği yerde 
otlamak için başıboş bırakılmamıştır; belki, bütün amellerinin sûretleri alınıp 
yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zaptedilir.1

Yedinci Esas: Hem anlarsın ki; güz mevsiminde; yaz, bahar âleminin 
güzel mahlûkatının tahribatı îdam değil; belki, vazifelerinin tamamıyla 
terhisatıdır.2(Hâşiye) Hem, yeni baharda gelecek mahlûkata yer boşaltmak için 
tefrîğâttır ve yeni vazifedârlar gelip konacak ve vazifedar mevcudatın gelme-
sine yer hazırlamaktır ve ihzârâttır. Hem zîşuura vazifesini unutturan gafletten 
ve şükrünü unutturan sarhoşluktan îkazât-ı sübhâniyedir.

Sekizinci Esas: Hem anlarsın ki; şu fânî âlemin sermedî Sâni’i için baş-
ka ve bâkî bir âlemi var ki, ibâdını oraya sevk ve ona teşvik eder.

Dokuzuncu Esas: Hem anlarsın ki; öyle bir Rahmân, öyle bir âlemde, 
öyle has ibâdına, öyle ikramlar edecek, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne 
kalb-i beşere hutûr etmiştir.3 Âmennâ...

1 Bkz.: Kehf sûresi, 18/49; Kaf sûresi, 50/17-18; İnfitâr sûresi, 82/10-12.
2(Hâşiye) Evet, rahmetin erzak hazinelerinden olan bir şecerenin uçlarında ve dallarının başla-

rındaki meyveler, çiçekler, yapraklar ihtiyar olup, vazifelerinin hitama ermesiyle gitmelidirler; 
tâ, arkalarından akıp gelenlere kapı kapanmasın. Yoksa, rahmetin vüs’atine ve sâir ihvanla-
rının hizmetine sed çekilir. Hem kendileri, gençlik zevâliyIe hem zelil, hem perişan olurlar.

  İşte bahar dahi, mahşer-nümâ bir meyvedar ağaçtır. Her asırdaki insan âlemi, ibret-
nümâ bir şeceredir. Arz dahi, mahşer-i acâib bir şecere-i kudrettir. Hattâ dünya dahi, mey-
veleri âhiret pazarına gönderilen bir şecere-i hayret-nümâdır.

3 Bkz.: Secde sûresi, 32/17; Zuhruf sûresi, 43/71; Buhârî, bed’ü’l-halk 8, tefsîru sûre (32) 1, tevhid 35; 
Müslim, îmân 312, cennet 2-5.
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Yedinci Hakikat
Bâb-ı hıfz ve hafîziyet olup, İsm-i Hafîz ve Rakîb’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki; gökte, yerde, karada, denizde; yaş-kuru, kü-
çük-büyük, âdi-âlî her şeyi, kemâl-i intizam ve mîzan içinde muhafaza edip, 
bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafîziyet; insan gibi büyük 
bir fıtratta, hilâfet-i kübrâ gibi bir rütbede,1 emânet-i kübrâ2 gibi büyük vazife-
si olan beşerin, rubûbiyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza 
edilmesin! Muhasebe eleğinden geçirilmesin! Adalet terazisinde tartılmasın! 
Şâyeste ceza ve mükâfat çekmesin! Hayır, asla!..

Evet, şu kâinatı idare eden Zât, her şeyi nizam ve mîzan içinde muha-
faza ediyor. Nizam ve mîzan ise; ilim ile hikmet ve irâde ile kudretin te-
zahürüdür. Çünkü görüyoruz, her masnû’; vücûdunda, gayet muntazam ve 
mevzûn yaratılıyor. Hem, hayatı müddetince değiştirdiği sûretler dahi, birer 
intizamlı olduğu hâlde, hey’et-i mecmuası da bir intizam tahtındadır.

Zîrâ görüyoruz ki: Vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen ve şu 
âlem-i şehâdetten göçüp giden her şeyin; Hafîz-i Zülcelâl, birçok sûretlerini 
elvâh-ı mahfûza hükmünde olan3(Hâşiye) hâfızalarda ve bir türlü misâlî ayna-
larda hıfzedip, ekser tarihçe-i hayatını çekirdeğinde, neticesinde nakşedip ya-
zıyor. Zâhir ve bâtın aynalarda ibka ediyor. Meselâ: Beşerin hâfızası, ağacın 
meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanun-u hafîziyetin azamet-i 
ihâtasını gösteriyor.

Görmüyor musun ki: Koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı 
ve bunların kendilerine göre bütün sahâif-i a’mâli ve teşkilâtının kanunları ve 
sûretlerinin timsâlleri; mahdud bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak, mu-
hafaza ediliyor. İkinci bir baharda, onlara göre bir muhasebe içinde sahife-i 
amellerini neşredip, kemal-i intizam ve hikmet ile koca diğer bir bahar âlemini 
meydana getirmekle; hafîziyetin ne derece kuvvetli ihâta ile cereyan ettiğini 
gösteriyor. Acaba geçici, âdi, bekâsız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza 
edilirse, âlem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervâhta rubûbiyet-i âmmede 
mühim semere veren beşerin amelleri hıfz içinde gözetilmek sûretiyle, ehem-
miyetle zaptedilmemesi kabil midir! Hayır ve asla!..

1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/30; En’âm sûresi, 6/165; Yûnus sûresi, 10/14; Enbiyâ sûresi, 21/105; Neml 
sûresi, 27/62; Kasas sûresi, 28/5; Fâtır sûresi, 35/39.

2 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/72.
3(Hâşiye) Yedinci Sûret’in hâşiyesine bak.



Evet şu hafîziyetin bu sûrette tecellisinden anlaşılıyor ki: Şu mevcudatın 
Mâlik’i, mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. 
Hem, hâkimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Hem, rubûbiyet-i 
saltanatında gayet ihtimamı gözetir. O derece ki, en küçük bir hâdiseyi, en 
ufak bir hizmeti yazar, yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin sûretini 
müteaddit şeylerde hıfzeder.

Şu hafîziyet işaret eder ki: Ehemmiyetli bir muhasebe-i a’mâl defteri açı-
lacak ve bilhassa mâhiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahlûk 
olan insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri; mühim bir hesap ve 
mîzana girecek, sahife-i amelleri neşredilecek.

Acaba, hiç kabil midir ki; insan, hilâfet1 ve emânetle2 mükerrem olsun, 
rubûbiyetin külliyat-ı şuûnuna şahit olarak kesret dairelerinde, vahdâniyet-i 
ilâhiyenin dellâllığını ilân etmekle, ekser mevcudatın tesbihât ve ibadetlerine 
müdâhale edip zâbitlik ve müşâhitlik derecesine çıksın da; sonra kabre gidip, 
rahatla yatsın ve uyandırılmasın! Küçük-büyük her amellerinden suâl edilme-
sin! Mahşer’e gidip mahkeme-i kübrâyı görmesin! Hayır ve asla!..

Hem, bütün gelecek zamanda olan3(Hâşiye) mümkinâta kâdir olduğuna, bü-
tün geçmiş zamandaki mucizât-ı kudreti olan vukûâtı şehâdet eden ve kıyâmet 

1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/30; En’âm sûresi, 6/165; Yûnus sûresi, 10/14; Enbiyâ sûresi, 21/105; Neml 
sûresi, 27/62; Kasas sûresi, 28/5; Fâtır sûresi, 35/39.

2 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/72.
3(Hâşiye) Evet, zaman-ı hâzırdan, tâ ibtidâ-yı hilkat-i âleme kadar olan zaman-ı mâzi, umumen 

vukûâttır. Vücûda gelmiş her bir günü, her bir senesi, her bir asrı; birer satırdır, birer sayfa-
dır, birer kitaptır ki, kalem-i kader ile tersim edilmiştir. Dest-i kudret, mucizât-ı âyâtını onlar-
da kemâl-i hikmet ve intizam ile yazmıştır. Şu zamandan tâ kıyâmete, tâ cennete, tâ ebede 
kadar olan zaman-ı istikbâl; umumen imkânattır. Yâni, mazi vukûâttır, istikbâl imkânattır.

  İşte o iki zamanın iki silsilesi birbirine karşı mukabele edilse; nasıl ki dünkü günü hal-
keden ve o güne mahsus mevcudatı îcad eden Zât; yarınki günü mevcudatiyle halketme-
ye muktedir olduğu hiçbir vecihle şüphe götürmez. Öyle de, şüphe yoktur ki; şu meydan-ı 
garâib olan zaman-ı mâzinin mevcudatı ve hârikaları, bir Kadîr-i Zülcelâl’in mucizâtıdır. 
Kat’î şehâdet ederler ki, o Kadîr, bütün istikbâlin, bütün mümkinâtın îcadına, bütün acâibi-
nin izharına muktedirdir.

  Evet, nasıl ki, bir elmayı halkedecek; elbette dünyada bütün elmaları halketmeye ve koca 
baharı îcad etmeye muktedir olmak gerektir. Baharı îcad etmeyen, bir elmayı îcad edemez. 
Zira o elma, o tezgâhta dokunuyor. Bir elmayı îcad eden, bir baharı îcad edebilir. Bir elma; 
bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kâinatın misâl-i musağğarıdır. Hem sanat itibarıy-
la koca ağacın bütün tarih-i hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibarıyla öyle bir hârika-yı 
sanattır ki; onu öylece îcad eden, hiçbir şeyden âciz kalmaz. Öyle de, bugünü halkeden, 
kıyâmet gününü halkedebilir ve baharı îcad edecek, haşrin icadına muktedir bir Zât olabi-
lir. Zaman-ı mazinin bütün âlemlerini zamanın şeridine kemâl-i hikmet ve intizam ile takıp 
gösteren; elbette istikbâl şeridine dahi başka kâinatı takıp gösterebilir ve gösterecektir. 
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ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bilmüşâhede îcâd eden bir Kadîr-i 
Zülcelâl’den, insan nasıl ademe gidip kaçabilir, toprağa girip saklanabilir.

Madem bu dünyada ona lâyık muhasebe görülüp hüküm verilmiyor. 
Elbette bir mahkeme-i kübrâ, bir saadet-i uzmâya gidecektir.

Sekizinci Hakikat
Bâb-ı vaad ve vaîd’dir. İsm-i Cemîl ve Celîl’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki; Alîm-i mutlak ve Kadîr-i mutlak olan, şu masnûâ-
tın Sâni’i; bütün enbiyânın tevâtürle haber verdikleri ve bütün sıddıkîn ve ev-
li yânın icmâ ile şehâdet ettikleri mükerrer vaad ve vaîd-i ilâhîsini yerine getir-
meyip, –hâşâ– acz ve cehlini göstersin. Hâlbuki; vaad ve vaîdinde bulunduğu 
emirler, kudretine hiç ağır gelmez; pek hafif ve pek kolay... Geçmiş baharın 
hesapsız mevcudatını gelecek baharda kısmen aynen1(Hâşiye-1) kısmen mislen2(-

Hâşiye-2) iadesi kadar kolaydır.

İfâ-yı vaad ise; hem bize, hem her şeye, hem kendisine, hem saltanat-ı 
rubûbiyetine pek çok lâzımdır.

Hulfü’l-vaad ise; hem izzet-i iktidarına zıttır, hem ihâta-yı ilmiyesine mü-
nâfidir. Zîrâ hulfü’l-vaad, ya cehilden, ya aczden gelir.

Ey münkir! Bilir misin ki; küfür ve inkârın ile ne kadar ahmakça bir ci-
nâyet işliyorsun ki; kendi yalancı vehmini, hezeyâncı aklını, aldatıcı nefsini 
tasdik edip, hiçbir veçhile, hulf ve hilâfa mecburiyeti olmayan ve hiçbir veç-
hile, hilâf O’nun izzetine ve haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şey-
ler ve işler, sıdkına ve hakkâniyetine şehâdet eden bir Zât’ı tekzip ediyorsun! 
Nihayetsiz küçüklük içinde nihayetsiz büyük cinâyet işliyorsun! Elbette, ebe-
dî, büyük cezaya müstehak olursun. Bâzı ehl-i cehennemin bir dişi, dağ kadar 
olması; cinâyetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş.3 Misâlin şu 
yolcuya benzer ki; güneşin ziyâsından gözünü kapar, kafası içindeki hayâline 

  Kaç Söz’lerde, bilhassa Yirmi İkinci Söz’de gayet kat’î isbat etmişiz ki: “Her şeyi yapama-
yan hiçbir şeyi yapamaz ve bir tek şeyi halkeden her şeyi yapabilir. Hem, eşyanın îcadı 
bir tek Zât’a verilse, bütün eşya, bir tek şey gibi kolay olur ve sühûlet peydâ eder; eğer 
müteaddit esbâba verilse ve kesrete isnad edilse, bir tek şeyin îcâdı, bütün eşyanın îcâ-
dı kadar müşkülâtlı olur ve imtinâ’ derecesinde suûbet peydâ eder...”

1 (Hâşiye-1) Ağaç ve otların kökleri gibi...
2 (Hâşiye-2) Yapraklar, meyveler gibi...
3 Bkz.: Müslim, cennet 44; Tirmizî, cehennem 3; İbni Mâce, zühd 38; Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned 

2/26, 328, 334, 537, 3/29, 366.



bakar; vehmi, bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu ten-
vir etmek istiyor.

Madem şu mevcudat, hak söyleyen sâdık kelimeleri; şu hâdisât-ı kâinat, 
doğru söyleyen nâtık âyetleri olan Cenâb-ı Hak vaad etmiş. Elbette yapacak-
tır. Bir mahkeme-i kübrâ açacaktır. Bir saadet-i uzmâ verecektir.

Dokuzuncu Hakikat
Bâb-ı ihya ve imâtedir. İsm-i Hayy-ı Kayyûm’un, 

Muhyî ve Mümît’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki; ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ih-
ya içinde her biri beşer haşri gibi acîb, üç yüz binden ziyâde envâ-ı mahlûkatı 
haşr ve neşredip kudretini gösteren.. ve o haşir ve neşir içinde nihâyet dere-
cede karışık ve ihtilât içinde, nihâyet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-yı il-
miyesini gösteren.. ve bütün semâvî fermanlarıyla beşerin haşrini vaadetmek-
le, bütün ibâdının enzârını saadet-i ebediyeye çeviren.. ve bütün mevcudâtı 
baş-başa, omuz-omuza, el-ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp 
birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rubûbiyetini gösteren.. ve 
beşeri, şecere-i kâinatın en câmî ve en nâzik ve en nâzenîn, en nâzdar, en ni-
yâzdar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona mu-
sahhar kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadîr-i 
Rahîm, bir Alîm-i Hakîm kıyâmeti getirmesin! Haşri yapmasın ve yapamasın! 
Beşeri ihya etmesin veya edemesin! Mahkeme-i kübrâyı açamasın! Cennet 
ve cehennemi yaratamasın! Hâşâ ve kellâ!..

Evet, şu âlemin Mutasarrıf-ı Zîşan’ı, her asırda, her senede, her günde bu 
dar, muvakkat rûy-u zeminde haşr-i ekberin ve meydan-ı kıyâmetin pek çok 
emsâlini ve numûnelerini ve işârâtını îcad ediyor.

Ezcümle: Haşr-i baharîde görüyoruz ki; beş-altı gün zarfında küçük ve 
büyük hayvanât ve nebâtâttan üç yüz binden ziyâde envâı haşredip neşredi-
yor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip 
iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde îcad edi-
yor. Hâlbuki, maddeten farkları pek az olan tohumcuklar, o kadar karışmış-
ken kemâl-i imtiyaz ve teşhîs ile o kadar sürat ve vüs’at ve sühûlet içinde ke-
mâl-i intizam ve mizan ile altı gün veya altı hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç 
kabil midir ki, bu işleri yapan Zât’a bir şey ağır gelebilsin! Semâvât ve arzı altı 
günde halkedemesin! İnsanı bir sayha ile haşredemesin! Hâşâ!..
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Acaba, mu’ciz-nümâ bir kâtip bulunsa; hurufları, ya bozulmuş veya mah-
volmuş üç yüz bin kitabı, tek bir sayfada karıştırmaksızın, galatsız, sehivsiz, 
noksansız, hepsini beraber, gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa; birisi sa-
na dese: “Şu kâtip, kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden, 
bir dakika zarfında hafızasından yazacak.” Sen diyebilir misin ki: “Yapamaz 
ve inanmam...”

Veyahut bir sultan-ı mucizekâr, kendi iktidarını göstermek için veya ibret 
ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder. Denizi 
karaya çevirdiğini gördüğün hâlde, sonra görsen ki büyük bir taş dereye yu-
varlanmış, O zâtın kendi ziyâfetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, ge-
çemiyorlar. Biri sana dese: “O zât, bir işaretle o taşı, ne kadar büyük olursa 
olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerini yolda bırakmayacak.” Sen de-
sen ki: “Kaldırmaz veya kaldıramaz...”

Veyahut, bir zât bir günde, yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği hâlde, 
biri dese: “O zât bir boru sesiyle efrâdı, istirahat için dağılmış olan taburları 
toplar. Taburlar, nizamı altına girerler.” Sen desen ki: “İnanmam!” Ne kadar 
divanece hareket ettiğini anlarsın...

İşte şu üç temsili fehmettin ise, bak! Nakkâş-ı Ezelî, gözümüzün önün-
de kışın beyaz sayfasını çevirip, bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, rûy-u arzın 
sayfasında üç yüz binden ziyâde envâı, kudret ve kader kalemiyle ahsen-i su-
ret üzere yazar. Birbiri içinde, birbirine karışmaz. Beraber yazar, birbirine mâ-
ni olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz.

Evet, en büyük bir ağacın ruh programını, bir nokta gibi en küçük bir 
çekirdekte dercedip, muhafaza eden Zât-ı Hakîm-i Hafîz, “Vefat edenle-
rin ruhlarını nasıl muhafaza eder.” denilir mi?

Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zât-ı Kadîr, âhirete giden misa-
firlerinin yolunda, “Nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak.” denilir mi?

Hem hiçten, yeniden bütün zîhayatın ordularını bütün cesedlerinin 
taburlarında kemâl-i intizamla zerrâtı, emr-i kün feyekûn1 ile kaydedip 
yerleştiren, ordular îcad eden Zât-ı Zülcelâl, tabur-misal cesedin nizamı 
altına girmekle, “Birbiriyle tanışan zerrât-ı esâsiye ve eczâ-yı asliyesini bir 
sayha ile nasıl toplayabilir.” denilir mi?

1 “(O, bir şeyi yaratmak isteyince sadece) ‘ol!’ der, o da oluverir.” (Bakara sûresi, 2/117; Âl-i İmran 
sûresi, 3/47, 59; En’âm sûresi, 6/73; Nahl sûresi, 16/40; …)



Hem bu bahar haşrine benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında, 
hatta gece-gündüzün tebdilinde, hatta cevv-i havada bulutların îcad ve if-
nâsında, haşre numûne ve misal ve emâre olacak ne kadar nakışlar yaptı-
ğını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayâlen bin sene evvel kendini farz et-
sen, sonra zamanın iki cenâhı olan mâzi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan; 
asırlar, günler adedince misal-i haşir ve kıyâmetin numûnelerini göreceksin. 
Sonra, bu kadar numûne ve misalleri müşâhede ettiğin hâlde, haşr-i cismâ-
nîyi akıldan uzak görüp istib’ad etmekle inkâr etsen; ne kadar divanelik oldu-
ğunu sen de anlarsın...

Bak! Fermân-ı Âzam, bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor:

אۘ َ ِ ْ َ  َ ْ َ َْرَض  ْ ِ ا ْ ُ  َ ْ ِ َכ ّٰ  ا
ِ َ ْ َאِر َر ٰۤ ٰا ْ ِإ ُ ْ َא

1

ٌ
ِ َ ٍء  ْ َ  ِّ ٰ כُ َ  َ ُ ۚ َو ٰ ْ َ ْ ِ ا ْ ُ َ َِכ  ِإنَّ ٰذ

Elhâsıl, haşre mâni hiçbir şey yoktur. Muktazî ise, her şeydir…

Evet, mahşer-i acâib olan şu koca arzı, âdi bir hayvan gibi imâte ve ihya 
eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onla-
ra şu misafirhânede ışık verici ve ısındırıcı bir lâmba eden, seyyârâtı melekle-
rine tayyâre yapan bir Zât’ın, bu derece muhteşem ve sermedî rubûbiyeti ve 
bu derece muazzam ve muhit hâkimiyeti elbette, yalnız böyle geçici, devam-
sız, bîkarar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekâsız, nâkıs, tekemmülsüz umûr-u 
dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz.

Demek, O’na şâyeste, dâimî, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı 
âher var. Başka bâki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya 
davet eder ve oraya nakledeceğine, zâhirden hakikate geçen ve kurb-u 
huzuruna müşerref olan bütün ervâh-ı neyyire ashabı, bütün kulûb-u mü-
nevvere aktâbı, bütün ukûl-ü nurâniye erbabı şehâdet ediyorlar ve bir 
mükâfat ve mücâzât ihzâr ettiğini, müttefikan haber veriyorlar ve müker-
reren pek kuvvetli vaad ve pek şiddetli tehdid eder, naklederler.

Hulfü’l-vaad ise hem zillet, hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celâl-i kud-
siyetine yanaşamaz. Hulfü’l-vaîd ise ya aftan, ya aczden gelir. Hâlbuki 
küfür, cinâyet-i mutlakadır;2(Hâşiye) affa kabil değil. Kadîr-i mutlak ise, acz-
den münezzeh ve mukaddestir.

1 “İşte bak, Allah’ın rahmetinin eserlerine, ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor! İşte bunları yapan kim ise, 
ölüleri de O diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadîrdir.” (Rûm sûresi, 30/50)

2(Hâşiye) Evet küfür, mevcudâtın kıymetini ıskat ve manasızlıkla itham ettiğinden bütün kâina-
ta karşı bir tahkir.. ve mevcudât aynalarında cilve-i esmâyı inkâr olduğundan bütün
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Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde 
muhtelif oldukları hâlde, kemâl-i ittifak ile şu meselenin esasında müttehid-
dirler. Kesretçe tevâtür derecesindedirler, keyfiyetçe icmâ kuvvetindedirler. 
Mevkice her biri nev-i beşerin bir yıldızı, bir tâifenin gözü, bir milletin azizidir-
ler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehl-i ihtisas, hem ehl-i isbattırlar.

Hâlbuki bir fende veya bir sanatta iki ehl-i ihtisas, binler başkalardan mü-
reccahtırlar ve ihbarda iki müsbit, binler nâfîlere tercih edilir. Meselâ, Ramazan 
hilâlinin sübûtunu ihbar eden iki adam, binler münkirlerin inkârlarını hiçe 
atarlar.

Elhâsıl: Dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dâvâ, 
daha zâhir bir hakikat olamaz. Demek, şüphesiz dünya bir mezraadır.1 Mah-
şer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet, cehennem ise birer mahzendir.

Onuncu Hakikat
Bâb-ı hikmet, inâyet, rahmet, adâlettir.

İsm-i Hakîm, Kerîm, Âdil, Rahîm’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki; şu bekâsız misâfirhâne-i dünyada ve şu devam-
sız meydan-ı imtihanda ve şu sebatsız teşhirgâh-ı arzda; bu derece bâhir bir 
hikmet, bu derece zâhir bir inâyet ve bu derece kâhir bir adâlet ve bu derece 
vâsi’ bir merhametin âsârını gösteren Mâlikü’l-mülki Zülcelâl’in daire-i mem-
leketinde ve âlem-i mülk ve melekûtunda; dâimî meskenler, ebedî sakinler, 
bâkî makamlar, mukîm mahlûklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inâyet, 
adâlet, merhametin hakikatleri hiçe insin!..

Hem, hiç kabil midir ki; o Zât-ı Hakîm, şu insanı bütün mahlûkat içinde 
kendine küllî muhatab ve câmi bir ayna yapıp, bütün hazâin-i rahmetinin müş-
temilâtını ona tattırsın, hem tarttırsın, hem tanıttırsın, kendini bütün esmâsıyla 

 esmâ-yı ilâhiyeye karşı bir tezyif.. ve mevcudâtın vahdâniyete olan şehâdetlerini reddetti-
ğinden bütün mahlûkata karşı bir tekzip olduğundan, istidâd-ı insânîyi öyle ifsad eder ki 
salâh ve hayrı kabule liyâkati kalmaz. Hem bir zulm-ü azîmdir ki, umum mahlûkatın ve 
bütün esmâ-yı ilâhiyenin hukukuna bir tecâvüzdür.

  İşte şu hukukun muhafazası ve nefs-i kâfirin hayra kabiliyetsizliği, küfrün adem-i affını 
iktiza eder. 1*

ٌ
ِ َ  ٌ ْ ُ َ َك  ْ ّ

ِ .şu manayı ifade eder ِإنَّ ا
*1 “Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür.” (Lokman sûresi, 31/13).

1 “Dünya, âhiretin tarlasıdır.” mânâsındaki hadis için bkz.: el-Gazâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/19; es-
Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.497; Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.205.



ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin, sonra, o bîçâre insanı o ebedî memleke-
tine göndermesin! O dâimî saadetgâha davet edip mes’ûd etmesin?

Hem, hiç mâkûl mudur ki; hattâ çekirdek kadar her bir mevcûda, bir ağaç 
kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar 
maslahatları taksın da; bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara, dünyaya 
müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin.. bir hardal kadar ehemmiye-
ti olmayan dünyevî bekâsını gaye yapsın.. ve bunları âlem-i mânâya çekirdek-
ler ve âlem-i âhirete bir mezraa yapmasın.. –tâ, hakikî ve lâyık gayelerini versin-
ler– ve bu kadar mühim ihtifâlât-ı mühimmeyi, gayesiz, boş, abes bıraksın; on-
ların yüzünü âlem-i mânâya, âlem-i âhirete çevirmesin! Tâ, asıl gayeleri ve lâyık 
meyvelerini göstersin.

Evet, hiç mümkün müdür ki; bu şeyleri böyle hilâf-ı hakikat yapmak-
la; kendi evsâf-ı hakikiyesi olan Hakîm, Kerîm, Âdil, Rahîm’in zıtlarıyla, –hâ-
şâ sümme hâşâ– muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adl ve rahmetine de-
lâlet eden bütün kâinatın hakâikini tekzip etsin! Bütün mevcudatın şehâdetle-
rini reddetsin! Bütün masnûâtın delâletlerini iptal etsin!..

Hem, hiç akıl kabul eder mi ki; insanın başına ve içindeki havâssına 
saçları adedince vazifeler yükletsin de, yalnız bir saç hükmünde ona bir üc-
ret-i dünyeviye versin! Adâlet-i hakikiyesine zıt olarak ve hikmet-i hakikiyesi-
ne münâfi, mânâsız iş yapsın!..

Hem hiç mümkün müdür ki; bir ağaca taktığı neticeler, meyveler mik-
tarınca her bir zîhayata, belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnûa o 
derece hikmetleri, maslahatları takmakla; kendisinin bir Hakîm-i mutlak oldu-
ğunu isbat edip göstersin, sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün mas-
lahatların en mühimmi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nî-
meti nîmet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nîmetlerin, rahmetle-
rin, maslahatların menbaı ve gayesi olan bekâ ve likâyı ve saadet-i ebediyeyi 
vermeyip terk ederek, bütün işlerini abesiyet-i mutlaka derekesine düşürsün ve 
kendini o zâta benzetsin ki; öyle bir saray yapar; her bir taşında binlerce nakış-
lar, her bir tarafında binler zînetler ve her bir menzilinde binler kıymettar âlât ve 
levâzımât-ı beytiye bulundursun da; sonra ona dam yapmasın! Her şey çürü-
sün, beyhûde bozulsun! Hâşâ ve kellâ!.. Hayr-ı mutlaktan hayır gelir. Cemîl-i 
Mutlak’tan güzellik gelir.1 Hakîm-i mutlaktan abes bir şey gelmez.

1 Cenâb-ı Hakk’ın, Cemîl-i Mutlak olduğuna ve güzelliği sevdiğine dair bkz.: Müslim, îmân 147; Ahmed 
İbni Hanbel, el-Müsned 1/399, 4/133, 134, 151; İbni Hibbân, es-Sahîh 12/280.

ONUNCU SÖZ / ON İKİ HAKİKAT  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  89



90  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  SÖZLER

Evet, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zaman-ı hâzırda 
gördüğümüz menzil-i dünya, meydan-ı ibtilâ, meşher-i eşya gibi, seneler ade-
dince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, âlemler görecek. Sûretçe, 
keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları hâlde; intizamca, acâibce, Sâni’in kudret 
ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer.

Hem görecek ki; o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o be-
kâsız meşherlerde o kadar bâhir bir hikmetin intizâmâtı; o derece zâhir bir 
inâyetin işârâtı; o mertebe kâhir bir adâletin emârâtı; o derece vâsi’ bir mer-
hametin semerâtını görecek. Basîretsiz olmamak şartıyla yakînen bilecek ki; 
o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o âsârı görünen inâyetten da-
ha ecmel bir inâyet kabil değil ve o emârâtı görünen adâletten daha ecell bir 
adâlet yoktur ve o semerâtı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet 
tasavvur edilmez.

Eğer, farz-ı muhâl olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhâne-
leri değiştiren Sultân-ı Sermedî’nin daire-i memleketinde dâimî menziller, âlî 
mekânlar, sabit makamlar, bâkî meskenler, mukîm ahâli, mes’ûd ibâdı bulun-
mazsa; ziyâ, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şümûllü dört anâsır-ı mânevi-
ye olan hikmet, adâlet, inâyet, merhametin hakikatlerini nefyetmek ve o anâ-
sır-ı zâhiriye gibi görünen vücutlarını inkâr etmek lâzım gelir. Çünkü; şu bekâ-
sız dünya ve mâfîhâ, onların tam hakikatlerine mazhar olamadığı mâlûmdur. 
Eğer, başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekân bulunmazsa; o vakit, 
gündüzü dolduran ziyâyı gördüğü hâlde güneşin vücûdunu inkâr etmek dere-
cesinde bir divanelikle; şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti in-
kâr etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşâhede ettiğimiz inâyeti 
inkâr etmek ve şu pek kuvvetli emârâtı görünen adâleti inkâr etmek1(Hâşiye) ve 
şu her yerde gördüğümüz merhameti inkâr etmek lâzım geldiği gibi; şu kâinat-
ta gördüğümüz icraât-ı hakimâne ve ef’âl-i kerîmâne ve ihsânât-ı rahîmânenin 

1(Hâşiye) Evet, adâlet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfîdir:
  •Müsbet ise; hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adâlet, bu dünyada bedâhet dere-

cesinde ihâtası vardır. Çünkü Üçüncü Hakikat’te isbat edildiği gibi; her şeyin istidâd lisanıy-
la ve ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla ve ıztırar lisanıyla Fâtır-ı Zülcelâl’den istediği bütün matlûbatını 
ve vücut ve hayatına lâzım olan bütün hukukunu mahsus mîzanlarla, muayyen ölçülerle bil-
müşâhede veriyor. Demek, adâletin şu kısmı, vücut ve hayat derecesinde kat’î vardır.

  •İkinci kısım menfîdir ki; haksızları terbiye etmektir. Yâni, haksızların hakkını, ta’zîb ve 
tecziye ile veriyor. Şu şık ise; çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat, o haki-
katin vücûdunu ihsâs edecek bir sûrette hadsiz işârât ve emârât vardır. Ezcümle: Kavm-i Âd 
ve Semûd’dan tut, tâ şu zamanın mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i te’dib ve tâzi-
yâne-i ta’zîb; gayet âlî bir adâletin hükümran olduğunu hads-i kat’î ile gösteriyor...



sahibini –hâşâ sümme hâşâ!– sefih bir oyuncu, gaddar bir zâlim olduğunu ka-
bul etmek lâzım gelir ki; nihayetsiz muhâl bir inkılâb-ı hakâiktir. Hattâ her şe-
yin vücûdunu ve kendi nefsinin vücûdunu inkâr eden ahmak Sofestâîler dahi 
bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar...

Elhâsıl: Şu görünen şuûnât, dünyadaki vüs’atli içtimâat-ı hayatiye ve sü-
ratli iftirâkât-ı mevtiye ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve aza-
metli ihtifâlât ve büyük tecelliyât ile ve onların bu âleme ait bu dünya-yı fâ-
nide, kısa bir zamanda mâlûmumuz olan semerât-ı cüz’iyeleri, ehemmiyetsiz 
ve muvakkat gayeleri mâbeyninde hiç münasebet olmadığından, âdeta kü-
çük bir taşa, bir büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak; bir büyük dağa, 
bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye-i cüz’iye vermeye benzer ki; hiçbir akıl 
ve hikmete uygun gelemez.

Demek, şu mevcudat ve şuûnât ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu 
derece nisbetsizlik, katiyen şehâdet eder ki: Bu mevcudatın yüzleri, âlem-i 
mânâya müteveccihtir. Münâsip meyveleri orada veriyor ve gözleri es-
mâ-yı kudsiyeye dikkat ediyor. Gayeleri o âleme bakıyor. Ve özleri dünya 
toprağı altında, sümbülleri âlem-i misâl’de inkişaf ediyor. İnsan, istidâdı 
nisbetinde burada ekiyor ve ekiliyor; âhirette mahsul alıyor. Evet, şu eş-
yanın esmâ-yı ilâhiyeye ve âlem-i âhirete müteveccih yüzlerine baksan göre-
ceksin ki; mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. 
Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin,1(Hâşiye) bir ağaç çiçekleri kadar mânâları 
var ve o hârika-yı sanat ve manzûme-i rahmet olan her bir meyvenin, bir ağa-
cın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise; o binler hikmetle-
rinden bir tek hikmettir ki, vazifesi biter, mânâsını ifâde eder, vefat eder, mi-
demizde defnedilir.

Madem, bu fânî eşya; başka yerde bâki meyveler verirler ve dâimî sû-
retler bırakır ve başka cihette ebedî mânâlar ifade eder, sermedî tesbihât ya-
par. Ve insan ise, onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur. 
Fânîde, bâkîye yol bulur.

Demek, bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat 
içinde başka maksad var. Temsilde kusur yoktur. Şu ahvâl, taklid ve temsil için 

1(Hâşiye) Suâl: Eğer dense: “Neden en çok misâlleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden 
getiriyorsun?..”

  Elcevap Elcevap: Çünkü onlar; hem, mucizât-ı kudretin en antikaları, en hârikaları, en nâzenînleri-
dirler. Hem, ehl-i tabiat ve ehl-i dalâlet ve ehl-i felsefe, onlardaki kalem-i kader ve kudretin 
yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar; tabiat bataklığına düşmüşler...
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teşkil ve tertib edilen ahvâle benzer. Nasıl büyük masrafla kısa içtimâlar, da-
ğılmalar yapılıyor. Tâ, sûretler alınsın, terkib edilsin. Sinemada dâim gösteril-
sin. Onun gibi, bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı 
içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki; sûretler alınıp terkib edilsin, netice-i 
amelleri alınıp hıfzedilsin. Tâ, bir mecma-ı ekberde muhasebesi görülsün. Ve bir 
meşher-i âzamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmâya istidâdı gösterilsin. Demek, 
hadîs-i şerifte: “Dünya âhiret mezraasıdır.”1 diye bu hakikati ifade ediyor.

Madem dünya var ve dünya içinde bu âsârıyla hikmet ve inâyet ve rah-
met ve adâlet var; elbette, dünyanın vücûdu gibi kat’î olarak âhiret de var. 
Madem, dünyada her şey bir cihette o âleme bakıyor; demek oraya gidiliyor. 
Âhireti inkâr etmek, dünya ve mâfîhâyı inkâr etmek demektir.

Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi, cennet ve cehennem de in-
sanı bekliyor ve gözlüyor.

On Birinci Hakikat
Bâb-ı insâniyettir. İsm-i Hakk’ın cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki; Cenâb-ı Hak ve Ma’bûd-u bilhak; insanı şu kâ-
inat içinde rubûbiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere, rubûbiyet-i âmmesi-
ne karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitâbât-ı sübhâniyesine en mütefekkir bir 
muhatab ve mazhariyet-i esmâsına en câmi bir ayna ve onu, ism-i âzam’ın 
tecellisine ve her isimde bulunan ism-i âzam’lık mertebesinin tecellisine maz-
har bir ahsen-i takvîm’de en güzel bir mucize-i kudret ve hazâin-i rahmetinin 
müştemilâtını tartmak, tanımak için, en ziyâde mîzân ve âletlere mâlik bir mü-
dakkik ve nihayetsiz nîmetlerine en ziyâde muhtaç ve fenâdan en ziyâde mü-
teellim ve bekâya en ziyâde müştâk ve hayvanât içinde en nâzik ve en nâzdar 
ve en fakir ve en muhtaç ve hayat-ı dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht 
ve istidâdca en ulvî ve en yüksek sûrette, mâhiyette yaratsın da; onu, müsta-
id olduğu ve müştâk olduğu ve lâyık olduğu bir dâr-ı ebedîye göndermeyip, 
hakikat-i insâniyeyi iptal ederek kendi hakkâniyetine taban tabana zıt ve ha-
kikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin!

Hem, hiç kabil midir ki; Hâkim-i bilhak, Rahîm-i mutlak; insana öy-
le bir istidâd verip, yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emâ-
net-i kübrâyı2 tahammül edip; yâni küçücük cüz’î ölçüleriyle, sanatçıklarıyla 

1 Bkz.: el-Gazâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/19; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.497; Aliyyülkârî, el-
Esrâru’l-merfûa s.205.

2 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/72.



Hâlık’ının muhît sıfatlarını, küllî şuûnâtını, nihayetsiz tecelliyâtını ölçerek bilip; 
hem, yerde en nâzik, nâzenîn, nâzdar, âciz, zayıf yaratıp; hâlbuki bütün yerin 
nebatî ve hayvanî olan mahlûkatına bir nevi tanzîmât memuru yapıp, onların 
tarz-ı tesbihât ve ibadetlerine müdâhale ettirip, kâinattaki icraât-ı ilâhiyeye, 
küçücük mikyasta bir temsil gösterip, rubûbiyet-i sübhâniyeyi fiilen ve kâlen 
kâinatta îlân ettirmek, meleklerine tercih edip, hilâfet rütbesini verdiği hâlde;1 
ona, bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebedi-
yeyi vermesin! Onu, bütün mahlûkatının en bedbaht, en bîçâre, en musibet-
zede, en dertmend, en zelîl bir derekeye atıp; en mübarek, nûrânî ve âlet-i te-
s’îd bir hediye-i hikmeti olan aklı; o bîçâreye en meş’um ve zulmânî bir âlet-i 
ta’zîb yapıp, hikmet-i mutlakasına büsbütün zıt ve merhamet-i mutlakasına 
külliyen münâfi bir merhametsizlik etsin! Hâşâ ve kellâ!..

Elhâsıl: Nasıl hikâye-i temsîliyede bir zâbitin cüzdanına ve defterine ba-
kıp görmüş idik ki; hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı hem düstûr-u hare-
keti, hem cihâzâtı bize gösterdi ki; o zâbit, o muvakkat meydan için değil; belki 
müstekar bir memlekete gidecek de ona göre çalışıyor. Aynen onun gibi, insa-
nın kalb cüzdanındaki letâif ve akıl defterindeki havâs ve istidâdındaki cihâzât; 
tamamen ve müttefikan saadet-i ebediyeye müteveccih ve ona göre verilmiş 
ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehl-i tahkik ve keşif müttefiktirler.

Ezcümle: Meselâ; aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan “kuvve-i hayâli-
ye”ye denilse ki: “Sana bir milyon sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek, 
fakat âhirde mutlaka hiç olacaksın.” Tevehhüm aldatmamak, nefis karışma-
mak şartıyla “Oh” yerine “Âh” diyecek ve teessüf edecek.

Demek, en büyük fânî, en küçük bir âlet ve cihâzât-ı insâniyeyi doyu-
ramıyor. İşte bu istidâddandır ki, insanın ebede uzanmış emelleri ve kâi-
natı ihâta etmiş efkârları ve ebedî saadetlerinin envâına yayılmış arzuları 
gösterir ki: Bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya 
ona bir misafirhânedir ve âhiretine bir intizar salonudur...

On İkinci Hakikat
Bâbü’r-risâleti ve’t-tenzîl’dir. “Bismillâhirrahmânirrahîm”in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki; bütün enbiyâ, mucizelerine istinad ederek sözü-
nü teyid ettikleri ve bütün evliyâ, keşif ve kerâmetlerine istinad edip dâvâsını 

1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/30; En’âm sûresi, 6/165; Yûnus sûresi, 10/14; Enbiyâ sûresi, 21/105; Neml 
sûresi, 27/62; Kasas sûresi, 28/5; Fâtır sûresi, 35/39.
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tasdik ettikleri ve bütün asfiyâ, tahkikatına istinad ederek hakkâniyetine 
şehâdet ettikleri Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tahakkuk etmiş bin 
mucizâtının kuvvetine istinad edip, bütün kuvvetiyle, hem kırk vecihle mucize 
olan Kur’ân-ı Hakîm binler âyât-ı kat’iyesine istinad ederek, bütün kat’iyyetle 
açtıkları âhiret yolunu ve küşâd ettikleri cennet kapısını, sinek kanadı kadar 
kuvveti bulunmayan vâhi vehimler, ne haddi var ki kapatabilsin!

f

Geçen hakikatlerden anlaşıldı ki: Haşir meselesi öyle râsih bir hakikat-
tir ki, küre-i arzı yerinden kaldıracak, kırıp atacak bir kuvvet o hakikati sar-
samaz. Zîrâ o hakikati, Cenâb-ı Hak bütün esmâ ve sıfâtının iktizâsı ile tes-
bit ediyor ve Resûl-i Ekrem’i bütün mucizât ve berâhiniyle tasdik ediyor ve 
Kur’ân-ı Hakîm bütün hakâik ve âyâtıyla onu isbat ediyor ve şu kâinat bütün 
âyât-ı tekvîniye ve şuûnât-ı hakimânesi ile şehâdet ediyor.

Acaba hiç mümkün müdür ki; Haşir meselesinde Vâcibü’l-vücûd ile bü-
tün mevcudat –kâfirler müstesna olarak– ittifak etmiş olsun; kıl kadar kuvveti 
olmayan şüpheler, şeytanî vesveseler, o dağ gibi hakikat-i râsiha-yı âliyeyi sars-
sın, yerinden kaldırsın! Hâşâ ve kellâ!..

Sakın zannetme, delâil-i haşriye, bahsettiğimiz On İki Hakikat’e mün-
hasırdır. Hayır, belki yalnız Kur’ân-ı Hakîm geçen şu On İki Hakikat’leri bize 
ders verdiği gibi, daha binler vücûha işaret edip, her bir vecih kavî bir emâre-
dir ki, Hâlık’ımız bizi bu dâr-ı fânîden bir dâr-ı bâkîye nakledecektir.

Hem sakın zannetme ki; haşri iktizâ eden esmâ-yı ilâhiye bahsettiğimiz 
gibi yalnız –Hakîm, Kerîm, Rahîm, Âdil, Hafîz– isimlerine münhasırdır. Hayır, 
belki kâinatın tedbirinde tecelli eden bütün esmâ-yı ilâhiye, âhireti iktizâ eder, 
belki istilzam eder.

Hem zannetme ki; haşre delâlet eden kâinatın âyât-ı tekvîniyesi, şu ge-
çen bahsettiğimize münhasırdır. Hayır, belki ekser mevcudatta sağa-sola açı-
lır perdeler gibi vecih ve keyfiyetleri vardır ki; bir vechi Sâni’a şehâdet ettiği 
gibi, diğer vechi de haşre işaret eder.

Meselâ: İnsanın ahsen-i takvîm’deki hüsn-ü masnûiyeti, Sâni’i gösterdiği 
gibi, o ahsen-i takvîmdeki kabiliyet-i câmiasıyla kısa bir zamanda zevâl bul-
ması haşr’i gösterir. Bâzı kere bir vecihle iki nazarla bakılsa; hem Sâni’i, hem 
haşri gösterir.



Meselâ: Ekser eşyada görünen hikmetin tanzimi, inâyetin tezyini, adâletin 
tevzîni ve rahmetin taltifi; nasıl ki mâhiyetlerine bakılsa bir Sâni-i Hakîm, 
Kerîm, Âdil, Rahîm’in dest-i kudretinden çıktığını gösterirler. Onun gibi, bun-
ların kuvveti ve hadsizlikleriyle beraber, şunların mazharları olan şu fânî mev-
cudatın ehemmiyetsiz ve az yaşamasına bakılsa âhiret görünür. Demek ki; 

her şey lisân-ı hâl ile 1 ِ ِ ٰ ْ ِم ا ْ َ ْ א ِ ِ َو ّٰ א ِ  ُ ْ َ .okuyor ve okutturuyor ٰا

1 “Allah’a ve âhiret gününe iman ettim.” Allah’a ve âhiret gününe iman ile ilgili bazı âyetler için bkz.: Bakara 
sûresi, 2/8, 62, 126, 177, 228, 232, 264; Âl-i İmran sûresi, 3/114; Nisâ sûresi, 4/38, 39, 59, 136, 162.
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Hâtime
Geçen On İki Hakikat, birbirini teyid eder, birbirini tekmil eder, birbi-

rine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihat ederek neticeyi gösterir. Hangi 
vehmin haddi var; şu demir gibi, belki elmas gibi On İki Muhkem Surlar’ı de-
lip geçebilsin. Tâ, hısn-ı hasînde olan haşr-i îmânîyi sarssın!

ٍة1 َ ِ ٍ َوا ْ َ َّ َכ ْ ِإ ُُכ ْ َ  َ ْ َو ُכ ُ ْ َ א  َ  âyet-i kerîmesi ifâde ediyor ki: “Bütün 

insanların halkolunması ve haşredilmesi, kudret-i ilâhiyeye nisbeten, bir 
tek insanın halkı ve haşri gibi âsândır.” Evet öyledir. “Nokta” nâmında 
bir risalede haşir bahsinde şu âyetin ifade ettiği hakikati tafsîlen yazmışım. 
Burada yalnız bir kısım temsîlatıyla hulâsasına bir işaret edeceğiz. Eğer ister-
sen o “Nokta”ya müracaat et.2

Meselâ: –3 ٰ ْ َ ْ ُ ا َ َ ْ  ا
ِ ّٰ ِ -temsilde kusur yok– Nasıl ki, “nûrâniyet sır َو

rıyla” güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da, bir zerreye sühûletle verdiği cil-
veyi, aynı sühûletle hadsiz şeffâfâta da verir.

Hem, “şeffâfiyet sırrıyla” bir zerre-i şeffâfenin küçük göz bebeği güneşin 
aksini almasında, denizin geniş yüzüne müsavidir.

Hem “intizam sırrıyla” bir çocuk, parmağıyla gemi sûretindeki oyunca-
ğını çevirdiği gibi; kocaman bir diritnotu da çevirir.

Hem “imtisâl sırrıyla” bir kumandan, bir tek neferi bir “Arş!” emriyle 
tahrik ettiği gibi; bir koca orduyu da aynı kelime ile tahrik eder.

Hem “muvâzene sırrıyla” cevv-i fezâda bir terazi ki, öyle hakikî hassas 
ve o derece büyük farz edelim ki; iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisse 
der. Ve iki güneşi de istiab edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi, bi-
rini semâvâta, birini yere indiren aynı kuvvetle, iki şems bulunsa; birini arşa, 
diğerini ferşe kaldırır, indirir.

Madem şu âdi, nâkıs, fânî mümkinâtta “nûrâniyet” ve “şeffâfiyet” ve 
“intizam” ve “imtisâl” ve “muvâzene” sırlarıyla en büyük şey en küçük şeye 
müsavi olur. Hadsiz, hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür.

1 “Sizin hepinizi yaratmak da, ölümünüzün ardından (âhirette) hepinizi diriltmek de, (O’nun için) ancak 
bir kişiyi yaratmak ve diriltmek gibidir.” (Lokman sûresi, 31/28)

2 Nokta Risalesi, Mesnevî-i Nûriye’nin sonunda yer almaktadır. Ayrıca Üstad hazretleri orada, aynı 
konuyla ilgili olarak, “Sünûhât” isimli küçük risalenin baş kısmına da referansta bulunmaktadır.

3 “En yüce sıfatlar Allah’ındır.” (Nahl sûresi, 16/60)



Elbette Kadîr-i Mutlak’ın zâtî ve nihayetsiz ve gayet kemâlde olan kud-
retinin nûrânî tecelliyâtı ve melekûtiyet-i eşyanın şeffâfiyeti ve hikmet ve ka-
derin intizâmâtı ve eşyanın evâmir-i tekvîniyesine kemâl-i imtisâli ve mümki-
nâtın vücûd ve ademinin müsâvâtından ibaret olan imkânındaki muvâzenesi 
sırlarıyla; az-çok, büyük-küçük O’na müsâvî olduğu gibi, bütün insanları bir 
tek insan gibi bir sayha ile haşr’e getirebilir.

Hem, bir şeyin kuvvet ve zaafça merâtibi, o şeyin içine zıddının müda-
halesidir. Meselâ: Hararetin derecâtı, soğuğun müdahalesidir. Güzelliğin me-
râtibi, çirkinliğin müdahalesidir. Ziyânın tabakâtı, karanlığın müdahalesidir. 
Fakat, bir şey zâtî olsa, ârızî olmazsa, onun zıddı ona müdâhale edemez. 
Çünkü; cem’-i zıddeyn lâzım gelir. Bu ise, muhâldir. Demek asıl, zâtî olan bir 
şeyde merâtib yoktur.

Madem, Kadîr-i Mutlak’ın kudreti zâtîdir. Mümkinât gibi ârızî değildir ve ke-
mâl-i mutlaktadır. Onun zıddı olan acz ise, muhâldir ki; tedahül etsin. Demek, 
bir baharı halk etmek, Zât-ı Zülcelâl’ine bir çiçek kadar ehvendir. Eğer esbâba 
isnad edilse; bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Hem, bütün insanları ihyâ edip 
haşretmek, bir nefsin ihyâsı gibi kolaydır.

Mesele-i haşrin başından buraya kadar olan temsil sûretlerine ve hakikat-
lerine dair olan beyanâtımız, Kur’ân-ı Hakîm’in feyzindendir. Nefsi teslime, 
kalbi kabule ihzârdan ibarettir. Asıl söz ise Kur’ân’ındır. Zîrâ söz O’dur ve söz 
O’nundur. Dinleyelim:

1ُ َ ِ َא ْ ُ ا َّ ُ ْ ِ ا ّٰ ِ َ

אۘ ِإنَّ  َ ِ ْ َ  َ ْ َ َْرَض  ْ ِ ا ْ ُ  َ ْ ِ َכ ّٰ  ا
ِ َ ْ َאِر َر ٰۤ ٰا ْ ِإ ُ ْ َא

2

ٌ
ِ َ ٍء  ْ َ  ِّ ٰ כُ َ  َ ُ ۚ َو ٰ ْ َ ْ ِ ا ْ ُ َ َِכ  ٰذ

ۤي  ِ َّ א ا َ ِ ْ ُ  ْ ُ   ٌ
ِ َ َر

ِ َאَم َو ِ ْ ِ ا ْ ُ  ْ َ َאَل 
3

ٌ
ِ َ  ٍ ْ َ  ِ ّ ِכُ  َ ُ ٍةۘ َو َّ َ َل  א أَوَّ َ َ ْ َ أ

1 “(De ki:) En kesin ve mükemmel delil, Allah’ındır.” (En’âm sûresi, 6/149)
2 “İşte bak, Allah’ın rahmetinin eserlerine, ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor! İşte bunları yapan kim ise, 

ölüleri de O diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadîrdir.” (Rûm sûresi, 30/50)
3 “(Nasıl yaratıldığını unutarak, bir de misâl fırlattı Bize;) ‘Çürümüş vaziyetteki o kemikleri kim diriltecek!’ 

diye. De ki: Onları ilk defa inşâ eden diriltir, hem O her halkı bilir.” (Yâsîn sûresi, 36/78-79)
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א  َ َ ْو َ َ َم  ْ َ   ٌ
ِ َ ٌء  ْ َ  

ِ َ א َّ َ ا َ َ ْ ۚ ِإنَّ َز ْ َّכُ ا َر ُ َّ َّאُس ا א ا َ ُّ َ א أ
ى  َ َ א َو َ َ ْ َ  ٍ ْ َ ُّ َذاِت  ُ כُ َ َ ْ َو َ َ א أَْر َّ َ  

ٍ َ ِ
ْ ُ  ُّ ُ כُ َ ْ َ

1 ٌ ِ َ  ِ ّٰ اَب ا َ َ  َّ ِٰכ َכאٰرى َو ُ ِ  ْ ُ א  َ َכאٰرى َو ُ َّאَس  ا
ًא2 ِ َ  ِ ّٰ َ ا ِ ُق  َ ْ َ ْ أ َ ۘ َو ِ ِ  َ ْ َ َر  ِ َ َא

ِ ْ ِم ا ْ َ  ٰ ْ ِإ َّכُ َ َ ْ َ َ  ۘ َ ُ  َّ َ ِإ ٰ ُ  ِإ ّٰ َ ا
3 ٍ ِ َ  ِ َ אَر  َّ ُ ْ ٍ  َوِإنَّ ا ِ َ  ِ َ اَر  َ ْ َ ْ ِإنَّ ا

א   َ َ א  َ אُن  َ ْ ِ ْ َאَل ا א  َو َ َ א َ ْ َ َْرُض أ ْ ِ ا َ َ ْ َ א  َوأ َ َ ا َ ْ َْرُض ِز ْ ِ ا َ ِ ْ ِإَذا ُز
ْوا  َ ُ

ِ ًאۙ  َא ْ َ َّאُس أ ُر ا ُ ْ َ  ٍ ِئ َ ْ َ א   َ َ  ٰ ََّכ أَْو َنَّ َر ِ א   َ َאَر ْ َ ُث أ ِّ َ ُ  ٍ ِئ َ ْ َ
ُه4 َ َ ا  ًّ َ ٍة  אَل َذرَّ َ ْ

ِ  ْ َ ْ َ  ْ َ ُه  َو َ َ ا  ً ْ َ ٍة  אَل َذرَّ َ ِ  ْ َ ْ َ  ْ َ َ   ْ ُ َ א َ ْ َ أ

ِث  ُ ْ َ ْ اِش ا َ َ ْ َّאُس َכא ُن ا َכُ َم  ْ َ   ُ َ אِر َ ْ א ا َ א أَْدَراَك  ُ  َو َ אِر َ ْ א ا َ   ُ َ אِر َ ْ اَ
 ٍ َ ِ  ِ  َ ُ َ   ُ ُ اِز َ َ  ْ َ ُ  ْ َ א  َّ َ َ ِش   ُ ْ َ ْ ِ ا ْ ِ ْ َאُل َכא ِ ْ ُن ا َכُ  َو

5ٌ َ
ِ א َ َאٌر    ْ َ

ِ א َ א أَْدَراَك  ٌ  َو َ אِو َ  ُ ُّ ُ َ   ُ ُ اِز َ َ  ْ َّ َ  ْ َ א  َّ َ ٍ  َوأ َ
ِ َرا

 ِ ْ َ َّ َכ ِ ِإ َ א َّ ُ ا ْ َ א أ َْرِضۚ َو ْ اِت َوا َ ٰ َّ ُ ا ْ َ  ِ ّٰ ِ َو
6

ٌ
ِ َ ٍء  ْ َ  ِ ّ ٰ כُ َ  َ ّٰ ُبۚ ِإنَّ ا َ ْ َ َ أ ُ ِ أَْو  َ َ ْ ا

1 “Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyâmet saatinin depremi müthiş bir olay-
dır. Onu göreceğiniz gün... Çocuğunu emziren anne, dehşetten çocuğunu unutup terk eder. Hamile 
olan her kadın ceza günü düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün, hâlbuki gerçekte onlar sarhoş 
değildirler. Fakat Allah’ın azabı pek çetindir.” (Hac sûresi, 22/1-2)

2 “Allah, o hak mâbuddur ki Kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü hepinizi bir araya 
toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?” (Nisâ sûresi, 4/87)

3 “Kâmil iyilik ve fazilet ehli, hiç şüphesiz nimetler içinde, içinde nimetlerin kaynadığı cennettedir. 
Günaha dadanmış hayasızlar ise Kızgın Alevli Ateş’te.” (İnfitâr sûresi, 82/13-14)

4 “Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman.. ve yer bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman.. insan şaşkın 
şaşkın: “Ne oluyor buna!” dediği zaman.. İşte o gün yer, üstünde olan biten her şeyi anlatır: Çünkü 
Rabbin ona bunları vahyeder. İşte o gün bölükler hâlinde insanlar, kabirlerinden çıkıp Yüce Divana 
dururlar, ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar. Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur, zerre ağır-
lığınca şer yapan da onu bulur.” (Zilzâl sûresi, 99/1-8)

5 “Kâria.. Nedir o kâria? Kâriayı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalblere çarpan o kıyâmet felâketini sen 
nereden bileceksin ki! O gün insanlar uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılırlar.. dağlar atılmış 
rengârenk yünlere dönerler. Artık kimin tartıları ağır basarsa, memnun kalacağı bir hayata girer. Kimin 
tartıları da hafif gelirse onun barınağı da Hâviye olur. Onun ne olduğunu bilir misin? Hâviye kızgın mı 
kızgın bir ateştir!” (Kâria sûresi, 101/1-11)

6 “Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de Allah’a mahsus! Kıyâmetin oluş işi ise, başka değil, ancak 
göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadîr!” (Nahl 
sûresi, 16/77)



Daha bunlar gibi âyât-ı beyyinât-ı Kur’âniye’yi dinleyip, “Âmenna ve 
saddaknâ”1 diyelim.

۪ه  ّ ِ َ ۪ه َو ِ ْ َ ِر  َ َ ْ ِא ِ َو ِ ٰ ْ ِم ا ْ َ ْ ۪ َوا ِ ُ ۪ َوُر ِ ُ ۪ َوכُ ِ ئَِכ َ َ ِ َو ّٰ ِא  ُ ْ َ ٰا
 ٌّ َ َّאَر  ٌّ َوا َ  َ َّ َ ْ ٌّ َوأَنَّ ا َ ِت  ْ َ ْ َ ا ْ َ  ُ ْ َ ْ ، َوا ٰ א َ َ  ِ ّٰ َ ا ِ

 ِ  ْ َ  ُ َ ْ َ  َ ّٰ ، َوأَنَّ ا ٌّ َ ا  ً َِכ ا َو ً َْכ ُ ٌّ َوأَنَّ  َ  َ َ א َ َّ َوأَنَّ ا
2ِ ّٰ ُل ا ُ ا َر ً َّ َ ُ ُ أَنَّ  َ ْ َ ُ َوأ ّٰ َّ ا َ ِإ ٰ َ ِإ ُ أَْن  َ ْ َ ِر، أ ُ ُ ْ ا

ي  ِ َّ َِכ ا َ ْ َאِء َر ُ اِت  َ َ َ  ِ َ ْ َ ِ َوأ َ ِف َوأَْכ َ ْ َ ِ َوأ َ ْ َ ٰ أ َ  ِ ّ َ  َّ ُ ّٰ َ ا
اِت  َ َ َ  ٰ ْ َ ٰ َوأ ْ َ ِ َوأ َ ْ َ ِ َوأ َ ٰ أَْز َא ِإ ِ ُ ُ ِ  ً َ ِ َ َوَو ِ َ א َ ْ ِ  ً َ ْ ُ َر َ ْ َ أَْر

 َ ِ َא  ْ َ ِ ْ َوا ِ َ َא َوأ ْ ِ َ َّ أ ُ ّٰ َ . ا
ِ َّ َ ْ ِة أَِي ا َ

ِ ٰ ْ ٰ َداِر ا َ  ِ َ
ِّ َ َ ُ ْ َאِء ا ُّ َْכ ا ِ

3. َ ِ َאِر ٰا ْ ُ ْ َِّכ ا ِ َ אِه  َ ِ اِر  َ ْ َ ْ َ ا َ  َ َّ َ ْ َא ا ْ َ
ِ ْ َوا ِ َא َوأَْد ْ ِ َّאِر، َوأَْد ا

Ey şu risaleyi insaf ile mütâlaa eden kardeş! Deme: “Niçin bu ‘Onuncu 
Söz’ü birden tamamıyla anlayamıyorum?” ve tamam anlamadığın için sıkıl-
ma. Çünkü; İbni Sînâ gibi bir dâhî-yi hikmet:

4 ٍ
َّ
ِ ْ َ  َ ِ א َ َ  ٰ َ  َ ْ َ  ُ ْ َ ْ -demiş, “Îmân ederiz. Fakat akıl bu yolda gi اَ

demez.” diye hükmetmiştir.

Hem, bütün ulemâ-yı İslâm: “Haşir, bir mesele-i nakliyedir. Delili, nakil-
dir. Akıl ile ona gidilmez.” diye müttefikan hükmettikleri hâlde, elbette o ka-
dar derin ve mânen pek yüksek bir yol, birdenbire bir cadde-i umumiye-i ak-
liye hükmüne geçemez. Kur’ân-ı Hakîm’in feyziyle ve Hâlık-ı Rahîm’in rah-
metiyle, şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda, o derin ve yüksek yolu 

1 “İnandık ve tasdik ettik.”
2 Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah 

Teâlâdan geldiğine, ölümden sonra dirilişin hak olduğuna, cennetin hak olduğuna, cehennem ate-
şinin hak olduğuna, şefaatin hak olduğuna, Münker ve Nekir’in hak olduğuna, Allah’ın kabirlerdeki 
ölüleri tekrar dirilteceğine iman ettim. Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh bulunmadığına ve 
Muhammed’in Allah Resûlü olduğuna şehâdet ederim. (Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-ekber s.27-29. Bunları 
îmân esaslarından sayan hadisler için bkz.: Buhârî, îmân 50; tefsîr (31) 2; Müslim, îmân 1, 8, 9)

3 Allahım! Rahmetinin ağacı Tûbâ’nın en latîf, en şerif, en mükemmel ve en güzel meyvesi olan zâta 
salât ve selâm et. Ki Sen onu hem âlemlere rahmet olarak, hem de dâr-ı âhireti yâni cenneti gösteren 
şu Tûbâ’nın en süslü, en güzel, en parlak ve en âli semerelerine vesile-i vusûlümüz olarak gönderdin. 
Allahım, bizi ve anne ve babamızı ateşten koru. Bizi ve anne ve babamızı, ebrâr ile beraber, seçkin 
Peygamberinin hürmetine cennete dahil et, âmîn...

4 Bkz.: el-Gazâlî, el-İktisâd fi’l-i’tikad s.210-213; İbni Haldun, Mukaddime 2/1254.
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şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Çünkü; îmânımızın kurtulma-
sına kâfi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütâlaa ile izdi-
yâdına çalışmalıyız.

Haşre, akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki: Haşr-i âzam, ism-i âzam’-
ın tecellisiyle olduğundan, Cenâb-ı Hakk’ın ism-i âzam’ının ve her ismin âza-
mî mertebesindeki tecellisiyle zâhir olan ef’âl-i azîmeyi görmek ve göstermek-
le haşr-i âzam bahar gibi kolay isbat ve kat’î iz’an ve tahkikî îmân edilir.

Şu “Onuncu Söz”de feyz-i Kur’ân ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. 
Yoksa akıl, dar ve küçük düstûrlarıyla kendi başına kalsa âciz kalır, taklide 
mecbur olur...



Onuncu Söz’ün Mühim Bir Zeyli 
ve Lâhikasının Birinci Parçası1
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ِ ٰ אۘ َوَכ َ ِ ْ َ  َ ْ َ َْرَض  ْ ِ ا ْ ُ َو
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 ْ ِ وَن  َو ُ כَّ َ َ َ ٍم  ْ َ ِ َאٍت  ٰ َ َِכ  ِ ٰذ ۘ ِإنَّ  ً َ ْ ًة َوَر دَّ َ َ  ْ َُכ ْ َ  َ َ َ א َو َ ْ َ ِإ

َאٍت  ٰ َ َِכ  ِ ٰذ ۘ ِإنَّ  ْ ُכ
ِ ا َ ْ ْ َوأَ ُכ

ِ َ ِ ْ ُف أَ َ ِ ْ َْرِض َوا ْ اِت َوا َ ٰ َّ ُ ا ْ َ  ۪ ِ َא ٰا
َِכ  ِ ٰذ ۘ ِإنَّ  ۪ ِ ْ َ  ْ ِ  ْ ُכ אُؤۨ ِ ْ אِر َوا َ َّ ِ َوا ْ َّ א ِ  ْ ُכ ُ َא َ  ۪ ِ َא ْ ٰا ِ َ  َو ِ ِ א َ ْ ِ

אِء  َّ َ ا ِ ُل  ّ ِ َ ُ א َو ً َ َ ًא َو ْ َ َق  ْ َ ْ ُ ا ُכ ِ ُ  ۪ ِ َא ْ ٰا ِ َن  َو ُ َ ْ َ ٍم  ْ َ ِ َאٍت  ٰ َ
۪ أَْن  ِ َא ْ ٰا ِ َن  َو ُ ِ ْ َ ٍم  ْ َ ِ َאٍت  ٰ َ َِכ  ِ ٰذ אۘ ِإنَّ  َ ِ ْ َ  َ ْ َ َْرَض  ْ ِ ا ِ  ۪ ْ ُ َ אًء 
َن   ُ ُ ْ َ  ْ ُ ْ َْرِض ِإذا أَ ْ َ ا ِ ًة  َ ْ ْ َد אُכ َ َّ ِإَذا َد ُ ۪هۘ  ِ ْ َ ِ َْرُض  ْ אُء َوا َّ َم ا ُ َ
ُه  ُ ِ ُ  َّ ُ  َ ْ َ ْ ُؤا ا َ ْ َ ي 

ِ َّ َ ا ُ َن  َو ُ ِ א َ  ُ َ  ٌّ َْرِض ُכ ْ اِت َوا َ ٰ َّ ِ ا  ْ َ  ُ َ َو
2

ُ ِכ َ ْ ُ ا ِ َ ْ َ ا ُ َْرِضۚ َو ْ اِت َوا َ ٰ َّ ِ ا  ٰ ْ َ ْ ُ ا َ َ ْ ُ ا َ ۘ َو ِ ْ َ َ ُن  َ ْ َ أَ ُ َو

1 Bu kısım, aynı zamanda Dokuzuncu Şua olup, Şualar’da yer almaktadır.
2 “Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah’ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın. Göklerde ve 

yerde hamd, güzel övgü O’na mahsustur. İkindi vaktinde de, öğleye girerken de O’nu takdis ve tenzih 
edin, namaz kılın. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de 
öldükten sonra böylece diriltileceksiniz. O’nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri; sizi topraktan 
yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet hâline geldiniz. O’nun varlığının ve kudretinin 
delillerinden biri de; kendilerine ısınmanız için, size içinizden eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve 
şefkat var etmesidir. Elbette bunda, düşünen kimseler için ibretler vardır. O’nun varlığının ve kudreti-
nin delillerinden biri de; gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette 
bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır. O’nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de: 
Geceleyin veya gündüzün uyumanız ve O’nun geniş lütfundan geçim vesilelerini aramanızdır. Elbette 
bunda işiten kimseler için ibretler vardır. O’nun delillerinden biri de; gâh korku, gâh ümit vermek 
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İmanın bir kutbunu gösteren bu semâvî âyât-ı kübrânın ve haşri isbat 
eden şu kudsî berâhin-i uzmânın bir nükte-i ekberi ve bir hüccet-i âzamı, 
bu “Dokuzuncu Şuâ”da beyan edilecek. Latîf bir inâyet-i rabbâniyedir ki; 
bundan otuz sene evvel Eski Said, yazdığı tefsir mukaddimesi “Muhakemat” 
nâmındaki eserin âhirinde: “İkinci Maksat: Kur’ân’da haşre işaret eden iki 

âyet tefsir ve beyan edilecek. 1 ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ــــــ ْ ِ  ُ َ  …” deyip durmuş, 
daha yazamamış.

Hâlık-ı Rahîm’ime delâil ve emârât-ı haşriye adedince şükür ve hamd ol-
sun ki, otuz sene sonra tevfik ihsan eyledi. Evet, bundan dokuz-on sene evvel 
o iki âyetten birinci âyet olan

אۘ ِإنَّ  َ ِ ْ َ  َ ْ َ َْرَض  ْ ِ ا ْ ُ  َ ْ ِ َכ ّٰ  ا
ِ َ ْ َאِر َر ٰۤ ٰا ْ ِإ ُ ْ َא

2

ٌ
ِ َ ٍء  ْ َ  ِّ ٰ כُ َ  َ ُ ۚ َو ٰ ْ َ ْ ِ ا ْ ُ َ َِכ  ٰذ

ferman-ı ilâhînin iki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 
Onun cu Söz ile Yirmi Dokuzuncu Söz’ü in’am etti, münkirleri susturdu. Hem 
iman-ı haşrînin hücum edilmez o iki metin kalesinden, dokuz ve on sene son-
ra ikinci âyet olan başta mezkûr âyât-ı ekberin tefsirini bu risale ile ikram etti. 
İşte bu Dokuzuncu Şuâ, mezkûr âyâtıyla işaret edilen dokuz âlî makam ve bir 
ehemmiyetli mukaddimeden ibarettir.

f

Mukaddime
Haşir akîdesinin, pek çok ruhî faydalarından ve hayatî neticelerinden 

birtek netice-i câmiayı ihtisar ile beyan ve hayat-ı insaniyeye hususan 
hayat-ı içtimaiyesine ne derece lüzumlu ve zarurî olduğunu izhar ve bu 

için size şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. 
Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır. O’nun varlığının ve kudretinin delillerinden 
biri de; göğün ve yerin, Kendisinin buyruğu ile kaim olmaları, belirlenen yerde sapasağlam işlerinin 
başında bulunmalarıdır. Sonra sizi yattığınız yerden bir çağırdı mı, birden kabirlerinizden çıkıverirsiniz! 
Göklerde ve yerde kim varsa O’nundur. Onların hepsi, isteyerek veya istemeyerek O’na divan dur-
maktadır. Mahlûkları ilkin yoktan yaratan, ölümden sonra da dirilten O’dur. Bu diriltme O’na göre 
pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O’nundur. O Aziz ve Hakîmdir: Mutlak gâliptir, tam 
hüküm ve hikmet sahibidir.” (Rûm sûresi, 30/17-27)

1 Öyle ise: Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla.
2 “İşte bak, Allah’ın rahmetinin eserlerine, ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor! İşte bunları yapan kim ise, 

ölüleri de O diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadîrdir.” (Rûm sûresi, 30/50)



iman-ı haşrî akîdesinin pek çok hüccetlerinden birtek hüccet-i külliyeyi 
icmâl ile göstermek ve o akîde-i haşriye, ne derece bedihî ve şüphesiz 
bulunduğunu ifade etmekten ibaret olarak “İki Nokta”dır.

Birinci Nokta

Âhiret akîdesi, hayat-ı içtimaiye ve şahsiye-i insaniyenin üssü’l-esası ve 
saadetinin ve kemâlâtının esâsâtı olduğuna yüzer delillerinden bir mikyas ola-
rak yalnız dört tanesine işaret edeceğiz.

Birincisi: Nev-i beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar, yalnız cen-
net fikriyle –onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen– ölümlere ve vefatlara karşı 
dayanabilirler.. ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve-i mâneviye bu-
labilirler.. ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukâvemetsiz mizac-ı ruhların-
da o cennet ile bir ümit bulup mesrurane yaşayabilirler. Meselâ cennet fikriy-
le der: “Benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu ol-
du. Cennette gezer, bizden daha güzel yaşar.” Yoksa her vakit etrafında ken-
di gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri, o zayıf bîçârelerin endişeli nazarla-
rına çarpması, mukâvemetlerini ve kuvve-i mâneviyelerini zîr u zeber ederek 
gözleriyle beraber ruh, kalb, akıl gibi bütün letâifini dahi öyle ağlattıracak, ya 
mahvolup veya divane bir bedbaht hayvan olacaktı.

İkinci Delil: Nev-i insanın nısfı olan ihtiyarlar, yalnız hayat-ı uhreviye ile 
yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler.. ve çok alâkadar olduk-
ları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına muka-
bil bir teselli bulabilirler.. ve çocuk hükmüne geçen seriü’t-teessür ruhlarında ve 
mîzaçlarında mevt ve zevalden çıkan elîm ve dehşetli me’yusiyete karşı, ancak 
hayat-ı bâkiye ümidiyle mukabele edebilirler. Yoksa o şefkate lâyık muhterem-
ler ve sükûnete ve istirahat-i kalbiyeye çok muhtaç o endişeli babalar ve ana-
lar, öyle bir vâveylâ-yı ruhî ve bir dağdağa-yı kalbî hissedeceklerdi ki; bu dün-
ya, onlara zulmetli bir zindan ve hayat dahi kasavetli bir azap olurdu.

Üçüncü Delil: İnsanların hayat-ı içtimaiyesinin en kuvvetli medarı olan 
gençler, delikanlılar, şiddet-i galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkâr bulunan ne-
fis ve hevâlarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat-ı 
içtimaiyenin hüsn-ü cereyanını temin eden, yalnız cehennem fikridir. Yoksa ce-
hennem endişesi olmazsa, “el-Hükmü li’l-gâlib”1 kaidesiyle o sarhoş delikanlılar, 

1 “Hüküm, çoğunluğa göre verilir.” (es-Serahsî, el-Mebsût 5/140; el-Cessâs, Ahkâmü’l-Kur’ân 5/208; 
el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ 1/303).
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hevesâtları peşinde bîçâre zayıflara, âcizlere, dünyayı cehenneme çevirecekler-
di.. ve yüksek insaniyeti, gayet süflî bir hayvaniyete döndüreceklerdi.

Dördüncü Delil: Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli mer-
kez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce, bir ta-
hassüngâh ise aile hayatıdır. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o 
hâne ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise; samimî ve ciddî ve vefadârâne 
hürmet ve hakikî ve şefkatli ve fedakârâne merhamet ile olabilir. Ve bu haki-
kî hürmet ve samimî merhamet ise ebedî bir arkadaşlık ve dâimî bir refâkat 
ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta bir-
biriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münasebetlerin bulun-
mak fikriyle ve akîdesiyle olabilir.

Meselâ der: “Bu haremim; ebedî bir âlemde, ebedî bir hayatta, dâimî bir 
refika-yı hayatımdır.1 Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü 
ebedî bir güzelliği var, gelecek. Ve böyle dâimî arkadaşlığın hatırı için her bir 
fedakârlığı ve merhameti yaparım.” diyerek o ihtiyâre karısına, güzel bir huri 
gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık bir-i-
ki saat sûrî bir refâkatten sonra ebedî bir firak ve mufârakate uğrayan arka-
daşlık; elbette gayet sûrî ve muvakkat ve esassız, hayvan gibi bir rikkat-i cin-
siye manasında ve bir mecazî merhamet ve sun’î bir hürmet verebilir ve hay-
vanâtta olduğu gibi; başka menfaatler vesâir galip hisler, o hürmet ve merha-
meti mağlup edip o dünya cennetini, cehenneme çevirir.

İşte iman-ı haşrînin yüzer neticesinden birisi, hayat-ı içtimaiye-i insani-
yeye taalluk eder. Ve bu tek neticenin de yüzer cihetinden ve faydalarından 
mezkûr dört delile sâirleri kıyas edilse anlaşılır ki; hakikat-i haşriyenin tahak-
kuku ve vukuu, insaniyetin ulvî hakikati ve küllî hâceti derecesinde kat’î-
dir. Belki insanın midesindeki ihtiyacın vücudu, taamların vücuduna delâlet 
ve şehâdetinden daha zâhirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Ve eğer 
bu hakikat-i haşriyenin neticeleri insaniyetten çıksa; o çok ehemmiyetli ve 
yüksek ve hayattar olan insaniyet mahiyeti, murdar ve mikrop yuvası bir lâşe 
hükmüne sukut edeceğini isbat eder. Beşerin idare ve ahlâk ve içtimaiyatı ile 
çok alâkadar olan içtimaiyyûn ve siyasiyyûn ve ahlâkiyyûnun kulakları çınla-
sın! Gelsinler, bu boşluğu ne ile doldurabilirler ve bu derin yaraları ne ile te-
davi edebilirler?..

1 Dünyada evli olan kimselerin, bu beraberliklerini cennette de devam ettireceklerine dâir bkz.: Buhârî, 
fezâilü ashâb 30; Tirmizî, menâkıb 62; Ma’mer İbni Râşid, el-Câmi’ 11/302.



İkinci Nokta

Hakikat-i haşriyenin hadsiz burhanlarından sâir erkân-ı imaniyeden ge-
len şehâdetlerin hülâsasından çıkan bir burhanı, gayet muhtasar bir surette 
beyan eder, şöyle ki:

  Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)’ın risaletine delâlet eden bü-
tün mucizeleri ve bütün delâil-i nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün burhan-
ları, birden hakikat-i haşriyenin tahakkukuna şehâdet ederek isbat ederler. 
Çünkü bu zâtın bütün hayatında bütün dâvâları, vahdâniyetten sonra haşir-
de temerküz ediyor.

  Hem umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mucizeleri ve 
hüccetleri, aynı hakikate şehâdet eder.

  Hem 1 ۪ ِ ُ ُ ِ  kelimesinden gelen şehâdeti bedâhet derecesine çıkaran َو
2 ۪ ِ ُ :şehâdeti de aynı hakikate şehâdet eder, şöyle ki َوُכ

Başta Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın hakkaniyetini isbat eden bütün mu-
cizeleri, hüccetleri ve hakikatleri, birden hakikat-i haşriyenin tahakkukuna 
ve vukuuna şehâdet edip isbat ederler. Çünkü Kur’ân’ın hemen üçten birisi 
haşirdir ve ekser kısa sûrelerinin başlarında gayet kuvvetli âyât-ı haşriyedir. 
Sarîhen ve işareten binler âyâtıyla aynı hakikati haber verir, isbat eder, gös-
terir. Meselâ:

4

ٌ
ِ َ ٌء  ْ َ  

ِ َ א َّ َ ا َ َ ْ ۚ ِإنَّ َز ْ َّכُ ا َر ُ َّ َّאُس ا א ا َ ُّ َ א أ َرْت3 ،  ّ ِ ُ כُ ْ َّ ِإَذا ا
7 ْ َّ َ ْ אُء ا َّ ْت6 ، ِإَذا ا َ َ َ ْ אُء ا َّ א5 ، ِإَذا ا َ َ ا َ ْ ْرُض ِز ْ ِ ا َ ِ ْ ِإَذا ُز

9 ِ
َ
ِ َא ْ ُ ا ِ َ َכ  ٰ ْ أَ َ َن8 ،  ُ אَء َ َ  َّ َ

1 Allah’ın peygamberlerine (iman ederim).
2 Allah’ın kitaplarına (iman ederim).
3 “Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman.” (Tekvir sûresi, 81/1)
4 “Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyâmet saatinin depremi müthiş bir olay-

dır.” (Hac sûresi, 22/1)
5 “Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman...” (Zilzâl sûresi, 99/1)
6 “Gök yarıldığı zaman.” (İnfitâr sûresi, 82/1)
7 “Gök yarıldığı zaman...” (İnşikak sûresi, 84/1)
8 “Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar?” (Nebe sûresi, 78/1)
9 “Ğâşiyenin (dehşeti her tarafı saracak olan o felâketin) mâhiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi 

oldun.” (Ğâşiye sûresi, 88/1)
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gibi, otuz-kırk sûrelerin başlarında bütün kat’iyetle hakikat-i haşriyeyi kâinatın 
en ehemmiyetli ve vâcib bir hakikati olduğunu göstermekle beraber, sâir 
âyetlerinde dahi o hakikatin çeşit çeşit delillerini beyan edip ikna eder.

Acaba birtek âyetin birtek işareti, gözümüz önünde ulûm-u İslâmiye’de 
müteaddit ilmî ve kevnî hakikatleri meyve veren bir kitabın binler böyle şe-
hâdetleri ve dâvâları ile güneş gibi zuhur eden iman-ı haşrî, hakikatsiz olması 
güneşin inkârı belki kâinatın ademi gibi hiçbir cihet-i imkânı var mı? Ve yüz 
derece muhâl ve bâtıl olmaz mı?..

Acaba bir sultanın birtek işareti yalan olmamak için bazen bir ordu hare-
ket edip çarpıştığı hâlde, o pek ciddî ve izzetli sultanın binler sözleri ve vaad-
leri ve tehditlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kabil midir? Ve hakikatsiz ol-
mak mümkün müdür?..

Acaba on üç asırda fâsılasız olarak hadsiz ruhlara, akıllara, kalblere, ne-
fislere hak ve hakikat dairesinde hükmeden, terbiye eden, idare eden bu mâ-
nevî Sultan-ı Zîşan’ın birtek işareti böyle bir hakikati isbat etmeye kâfi iken, 
binler tasrihat ile bu hakikat-i haşriyeyi gösterip isbat ettikten sonra, o hakika-
ti tanımayan bir echel ahmak için cehennem azabı lâzım gelmez mi? Ve ayn-ı 
adalet olmaz mı?..

  Hem birer zamana ve birer devre hükmeden bütün semâvî suhuflar ve 
mukaddes kitaplar dahi, bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan 
Kur’ân’ın tafsilatla, izahatla, tekrar ile beyan ve isbat ettiği hakikat-i haşriyeyi, 
asırlarına ve zamanlarına göre o hakikati kat’î kabul ile beraber, tafsilatsız ve 
perdeli ve muhtasar bir surette beyan, fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve isbat-
ları, Kur’ân’ın dâvâsını binler imza ile tasdik ederler.

Bu bahsin münasebetiyle Risale-i Münâcât’ın âhirinde 1 ِ ِ ٰ ْ ِم ا ْ َ ْ א ِ אُن  َ ِ ْ  اَ
rüknüne sâir rükünlerin hususan “rusül” ve “kütüb”ün şehâdeti, münâcât su-
retinde zikredilen pek kuvvetli ve hülâsalı ve bütün evhamları izale eden bir 
hüccet-i haşriye aynen buraya giriyor. Şöyle ki, Münâcât’ta demiş:

Ey Rabb-i Rahîm’im!

Resûl-i Ekrem’inin tâlimiyle ve Kur’ân-ı Hakîm’in dersiyle anladım 
ki: Başta Kur’ân ve Resûl-i Ekrem’in olarak bütün mukaddes kitaplar ve 
peygamberler, bu dünyada ve her tarafta numûneleri görülen celâlli ve 

1 Âhiret gününe imân.



cemâlli isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedü’l-âbâdda devam 
edeceğine.. ve bu fâni âlemde rahîmâne cilveleri, numûneleri müşâhede 
edilen ihsânâtının daha şâşaalı bir tarzda dâr-ı saadette istimrarı na ve 
bekâsına.. ve bu kısa hayat-ı dünyeviyede onları zevk ile gören ve muhab-
bet ile refâkat eden müştâkların, ebedde dahi refâkatlerine ve beraber bu-
lunmalarına icmâ ve ittifak ile şehâdet ve delâlet ve işaret ederler.

Hem yüzer mucizât-ı bâhirelerine ve âyât-ı kâtıalarına istinaden, baş-
ta Resûl-i Ekrem ve Kur’ân-ı Hakîm’in olarak bütün nuranî ruhların sa-
hipleri olan peygamberler ve bütün münevver kalblerin kutubları olan 
veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların mâdenleri olan sıddîkînler, bü-
tün suhuf-u semâviyede ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrar ile et-
tiğin binler vaadlerine ve tehditlerine istinaden, hem senin kudret ve rah-
met ve inâyet ve hikmet ve celâl ve cemâl gibi âhireti iktiza eden kudsî sı-
fatlarına ve şe’nlerine.. ve senin izzet-i celâline ve saltanat-ı rubûbiyetine 
itimaden, hem âhiretin izlerini ve tereşşuhâtını bildiren hadsiz keşfiyatla-
rına ve müşâhedelerine ve ilmelyakîn ve aynelyakîn derecesinde bulunan 
itikatlarına ve imanlarına binâen saadet-i ebediyeyi insanlara müjdeliyor-
lar. Ehl-i dalâlet için cehennem ve ehl-i hidayet için cennet bulunduğunu 
haber verip ilân ediyorlar, kuvvetli iman edip şehâdet ediyorlar.

Ey Kadîr-i Hakîm! Ey Rahmân-ı Rahîm! Ey Sadıku’l-va’di’l-Kerîm! 
Ey izzet ve azamet ve celâl sahibi Kahhâr-ı Zülcelâl!

Bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaadlerini ve bu kadar sıfât 
ve şuûnâtını yalancı çıkarmak, tekzip etmek.. ve saltanat-ı rubûbiyetinin 
kat’î mukteziyâtını tekzip edip yapmamak.. ve senin sevdiğin ve onlar 
dahi seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz mak-
bul ibadının âhirete bakan hadsiz dualarını ve dâvâlarını reddetmek, din-
lememek.. ve küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle, senin 
azamet-i kibriyâna dokunan ve izzet-i celâline dokunduran ve ulûhiyetinin 
haysiyetine ilişen ve şefkat-i rubûbiyetini müteessir eden ehl-i dalâleti ve 
ehl-i küfrü haşrin inkârında, onları tasdik etmekten yüz binler derece 
mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlîsin. Böyle nihâyetsiz bir 
zulümden ve nihâyetsiz bir çirkinlikten, senin o nihâyetsiz adaletini ve 
nihâyetsiz cemâlini ve hadsiz rahmetini, hadsiz derece takdis ediyoruz. Ve 
bütün kuvvetimizle iman ederiz ki: O yüz binler sadık elçilerin ve o had-
siz doğru dellâl-ı saltanatın olan enbiyâ, asfiya, evliyaların; hakkalyakîn, 
aynelyakîn, ilmelyakîn suretinde senin uhrevî rahmet hazinelerine, 
âlem-i bekâdaki ihsânâtının definelerine ve dâr-ı saadette tamamıyla 
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zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehâdetleri hak 
ve hakikattir.. ve işaretleri doğru ve mutâbıktır.. ve beşaretleri sâdık ve 
vâkidir. Ve onlar bütün hakikatlerin mercii ve güneşi ve hâmisi olan 
“Hak” isminin en büyük bir şuâı, bu hakikat-i ekber-i haşriye olduğunu 
iman ederek senin emrin ile senin ibadına hak dairesinde ders veriyorlar 
ve ayn-ı hakikat olarak tâlim ediyorlar.

Yâ Rab! Bunların ders ve tâlimlerinin hakkı ve hürmeti için, bize ve 
Risale-i Nur talebelerine iman-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver ve bizleri on-
ların şefaatlerine mazhar eyle, âmîn...

...........

  Hem nasıl ki Kur’ân’ın belki bütün semâvî kitapların hakkaniyetini is-
bat eden umum deliller ve hüccetler ve Habibullah’ın belki bütün enbiyâ-
nın nübüvvetlerini isbat eden umum mucizeler ve burhanlar, –dolayısıyla– 
en büyük müddeâları olan âhiretin tahakkukuna delâlet ederler. Aynen öy-
le de Vâcibü’l-vücûd’un vücuduna ve vahdetine şehâdet eden ekser delil-
ler ve hüccetler, –dolayısıyla– rubûbiyetin ve ulûhiyetin en büyük medarı ve 
mazharı olan dâr-ı saadetin ve âlem-i bekânın vücuduna, açılmasına şehâ-
det ederler. Çünkü gelecek makamatta beyan ve isbat edileceği gibi Zât-ı 
Vâcibü’l-vücûd’un hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, 
hem rubûbiyet, ulûhiyet, rahmet, inâyet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şe’nleri 
lüzum derecesinde âhireti iktiza ve vücûb derecesinde bâki bir âlemi istilzam 
ve zaruret derecesinde mükâfat ve mücâzât için haşri ve neşri isterler.

  Evet, madem ezelî ve ebedî bir Allah var. Elbette saltanat-ı ulûhiyeti-
nin sermedî bir medarı olan âhiret vardır. Ve madem bu kâinatta ve zîhayatta 
gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rubûbiyet-i mutlaka var ve görünü-
yor. Elbette o rubûbiyetin haşmetini sukuttan ve hikmetini abesiyetten ve şef-
katini gadirden kurtaran, ebedî bir dâr-ı saadet bulunacak ve girilecek.

  Hem madem göz ile görünen bu hadsiz in’amlar, ihsanlar, lütuflar, 
keremler, inâyetler, rahmetler; perde-i gayb arkasında bir Zât-ı Rahmân-ı 
Rahîm’in bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalblere gösterir. Elbette 
in’amı istihzadan ve ihsanı aldatmaktan ve inâyeti adâvetten ve rahmeti azap-
tan ve lütuf ve keremi ihânetten halâs eden ve ihsanı ihsan eden ve nimeti ni-
met eden, bir âlem-i bâkîde bir hayat-ı bâkiye var ve olacaktır.

  Hem madem bahar faslında zeminin dar sayfasında hatasız yüz bin 
kitabı birbiri içinde yazan bir kalem-i kudret gözümüz önünde yorulmadan 



işliyor. Ve o kalem sahibi yüz bin defa ahd ve vaadetmiş ki: “Bu dar yerde 
ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak geniş 
bir yerde güzel ve lâyemût bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım” di-
ye, bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve her hâlde o kitabın 
aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile hâşiyeleri de yazılacak ve umumun defter-i 
a’mâlleri onda kaydedilecek.

  Hem madem bu arz, kesret-i mahlûkat cihetiyle ve mütemâdiyen de-
ğişen yüz binler çeşit çeşit envâ-ı zevilhayat ve zevilervahın meskeni, men-
şei, fabrikası, meşheri, mahşeri olması haysiyetiyle bu kâinatın kalbi, merke-
zi, hülâsası, neticesi, sebeb-i hilkati olarak gayet büyük öyle bir ehemmiye-
ti var ki küçüklüğüyle beraber koca semâvâta karşı denk tutulmuş. Semâvî 

fermanlarda daima 1َْرِض ْ َوا اِت  َ ٰ َّ ا -deniliyor. Ve madem bu mahi َربُّ 

yetteki arzın her tarafına hükmeden.. ve ekser mahlûkatına tasarruf eden.. 
ve ekser zîhayat mevcudâtını teshir edip kendi etrafına toplattıran.. ve ekser 
masnûâtını kendi hevesâtının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle 
güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevilerini liste gibi birer yerler-
de öyle toplayıp süslettirir ki; değil yalnız ins ve cin nazarlarını, belki semâvât 
ehlinin ve kâinatın nazar-ı dikkatlerini ve takdirlerini ve kâinatın sahibinin 
nazar-ı istihsanını celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve 
bu haysiyetle bu kâinatın hikmet-i hilkati ve büyük neticesi ve kıymetli mey-
vesi ve arzın halifesi2 olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösteren.. ve dünya ci-
hetinde Sani-i âlem’in mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği 
için, isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu 
hizmeti için imhal edilip muvaffakiyet gören nev-i benîâdem var.

  Ve madem bu mahiyetteki nev-i benîâdem, mîzaç ve hilkat itibarıyla 
gayet zayıf ve âciz ve gayet acz ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyacatı ve teellü-
mâtı olduğu hâlde, bütün bütün kuvvetinin ve ihtiyârının fevkinde olarak ko-
ca küre-i arzı, o nev-i insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve 
her nevi taamlara ambar ve nev-i insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara 
bir dükkân suretine getiren, gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasar-
rıf var ki böyle nev-i insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor.

  Ve madem bu hakikatteki bir Rab; hem insanı sever, hem kendini in-
sana sevdirir.. hem bâkîdir, hem bâki âlemleri var.. hem adaletle her işi görür 

1 “Göklerin ve yerin Rabbi” (Ra’d sûresi, 13/16; İsrâ sûresi, 17/102; Kehf sûresi, 18/14; Meryem sûresi, 
19/65; …)

2 Bkz.: Bakara sûresi, 2/30.
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ve hikmetle her şeyi yapıyor. Hem bu kısa hayat-ı dünyeviyede ve bu kısacık 
ömr-ü beşerde ve bu muvakkat ve fâni zeminde o Hâkim-i Ezelî’nin haşmet-i 
saltanatı ve sermediyet-i hâkimiyeti yerleşemiyor. Ve nev-i insanda vuku bu-
lan ve kâinatın intizamına ve adalet ve muvâzenelerine ve hüsn-ü cemâline 
münâfi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları ve velinimetine ve onu şef-
katle besleyene karşı ihânetleri, inkârları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp, 
gaddar zalim, rahat ile hayatını ve bîçâre mazlum meşakkatler içinde ömürleri-
ni geçirirler. Ve umum kâinatta eserleri görünen şu adalet-i mutlakanın mahi-
yeti ise, dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin ve me’yus mazlumların vefat 
içindeki müsâvâtlarına bütün bütün zıttır, kaldırmaz, müsaade etmez!

  Ve madem nasıl ki kâinatın sahibi, kâinattan zemini ve zeminden nev-i 
insanı intihap edip gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş. Öyle de 
nev-i insandan dahi makâsıd-ı rubûbiyetine tevâfuk eden ve kendilerini iman 
ve teslim ile ona sevdiren hakikî insanlar olan enbiyâ ve evliya ve asfiyayı inti-
hap edip kendine dost ve muhatap ederek, onları mucizeler ve tevfikler ile ik-
ram.. ve düşmanlarını semâvî tokatlar ile tâzib ediyor. Ve bu kıymetli ve sevimli 
dostlarından dahi, onların imamı ve mefhari olan Muhammed (aleyhissalâtü vesse-
lâm)’ı intihap ederek, ehemmiyetli küre-i arzın yarısını ve ehemmiyetli nev-i in-
sanın beşten birisini uzun asırlarda O’nun nuruyla tenvir ediyor. Âdeta bu kâ-
inat O’nun için yaratılmış gibi; bütün gayeleri O’nun ile ve O’nun dini ile ve 
Kur’ân’ı ile tezahür ediyor. Ve o pek çok kıymettar ve milyonlar sene yaşaya-
cak kadar hadsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müste-
hak ve lâyık iken, gayet meşakkatler ve mücâhedeler içinde altmış üç sene gi-
bi kısacık bir ömür verilmiş. Acaba hiçbir cihetle hiçbir imkânı, hiçbir ihtimali, 
hiçbir kabiliyeti var mı ki; o Zât, bütün emsâli ve dostlarıyla beraber dirilmesin.. 
ve şimdi de ruhen diri ve hayy olmasın.. idam-ı ebedî ile mahvolsunlar? Hâşâ, 
yüz bin defa hâşâ ve kellâ!.. Evet, bütün kâinat ve hakikat-i âlem, O’nun di-
rilmesini dâvâ eder ve hayatını Sahib-i kâinat’tan talep ediyor…

  Ve madem Yedinci Şuâ olan Âyetü’l-Kübrâ’da her biri bir dağ kuvvetin-
de otuz üç adet icmâ-yı azîm isbat etmişler ki: Bu kâinat bir elden çıkmış ve bir-
tek zâtın mülküdür.. ve kemâlât-ı ilâhiyenin medarı olan vahdetini ve ehadiyetini 
bedâhetle göstermişler.. ve vahdet ve ehadiyet ile bütün kâinat, o Zât-ı Vâhid’in 
emirber neferleri ve musahhar memurları hükmüne geçiyor.. ve âhiretin gelme-
siyle kemâlâtı, sukuttan ve adalet-i mutlakası, müstehziyâne gadr-ı mutlaktan ve 
hikmet-i âmmesi, sefâhetkârâne abesiyetten ve rahmet-i vâsiası lâhiyâne tâzip-
ten ve izzet-i kudreti zelilane aczden kurtulurlar, takaddüs ederler.



Elbette ve elbette ve her hâlde iman-ı billâhın yüzer nüktesinden bu se-
kiz mademlerdeki hakikatlerin muktezasıyla kıyâmet kopacak.. haşir ve neşir 
olacak.. dâr-ı mücâzât ve mükâfat açılacak… Tâ ki arzın mezkûr ehemmiyeti 
ve merkeziyeti ve insanın ehemmiyeti ve kıymeti tahakkuk edebilsin.. ve arz 
ve insanın Hâlık’ı ve Rabb’i olan Mutasarrıf-ı Hakîm’in mezkûr adaleti, hik-
meti, rahmeti, saltanatı takarrur edebilsin.. ve o Bâki Rabb’in mezkûr hakikî 
dostları ve müştâkları idam-ı ebedîden kurtulsun.. ve o dostların en büyüğü 
ve en kıymettarı, bütün kâinatı memnun ve minnettar eden kudsî hizmetleri-
nin mükâfatını görsün.. ve Sultan-ı Sermedî’nin kemâlâtı, naks ve kusurdan 
ve kudreti, aczden ve hikmeti, sefâhetten ve adaleti, zulümden tenezzüh ve 
takaddüs ve teberrî etsin.

Elhâsıl, madem Allah var, elbette âhiret vardır…

Hem nasıl ki mezkûr üç erkân-ı imaniye onları isbat eden bütün delilleriy-

le haşre şehâdet ve delâlet ederler. Öyle de ِ ّٰ َ ا ِ ۪ه  ّ ِ َ ۪ه َو ِ ْ َ ِر  َ َ ْ א ِ ۪ َو ِ ِئَכ َ َ ِ  َو
1 ٰ א َ َ  olan iki rükn-ü imanî dahi, haşri istilzam edip kuvvetli bir surette âlem-i 

bekâya şehâdet ve delâlet ederler, şöyle ki:

Melâikenin vücudunu ve vazife-i ubûdiyetlerini isbat eden bütün deliller 
ve hadsiz müşâhedeler, mükâlemeler2, –dolayısıyla– âlem-i ervahın ve âlem-i 
gaybın ve âlem-i bekânın ve âlem-i âhiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendiri-
lecek olan dâr-ı saadetin ve cennet ve cehennemin vücudlarına delâlet eder-
ler. Çünkü melekler bu âlemleri izn-i ilâhî ile görebilirler ve girerler. Ve Hazreti 
Cebrail gibi, insanlar ile görüşen3 umum melâike-i mukarrebîn, mezkûr âlem-
le rin vücudlarını ve onlar, onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar.4 

1 Melâikeye, kadere, hayır ve şerrin Allah Tealâ’dan geldiğine imân ederim. (Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-
ekber s.27-29. Bunları îmân esaslarından sayan hadisler için bkz.: Buhârî, îmân 50; tefsîr (31) 2; 
Müslim, îmân 1, 8, 9)

2 Hz. İbrahim (aleyhisselâm)*1, Hz. Lût (aleyhisselâm)*2, sahabeden Irbâd İbni Sâriye*3, İmrân İbni Husayn*4 
ve Hz. Selman*5 melek görenler arasındadır, ayrıca Cenâb-ı Hak (celle celâlüh), Benî İsrâil’den 3 kişiye, 
onları imtihan etmek üzere bir melek göndermiştir: Buhârî, enbiyâ 51; Müslim, zühd 10.

*1 Bkz.: Hûd sûresi, 11/70; Ankebût sûresi, 29/31; Zâriyât sûresi, 51/28.
*2 Bkz.: Hûd sûresi, 11/77; Ankebût sûresi, 29/33.
*3 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 18/245.
*4 Bkz.: el-Hâkim, el-Müstedrek 3/536; el-Bezzâr, el-Müsned 9/19; et-Tahâvî, Şerhu meâni’l-

âsâr 4/324.
*5 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/204; İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-safve 1/551.

3 Bkz.: Buhârî, îmân 37, menâkıb 25; Müslim, îmân 1, 10, fezâilü’s-sahâbe 100.
4 Meselâ Hz. Cebrâil’in (aleyhisselâm), cennet ve cehennemin yaratılışından sonra onları görmek üzere 

gönderildiğine dair bkz.: Tirmizî, cennet 21; Ebû Dâvûd, sünnet 22; Nesâî, eymân 3; Ahmed İbni 
Hanbel, el-Müsned 2/332, 354, 373.
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Görmediğimiz Amerika kıtasının vücudunu, ondan gelenlerin ihbarıyla bedihî 
bildiğimiz gibi yüz tevâtür kuvvetinde bulunan melâike ihbaratıyla âlem-i 
bekânın ve dâr-ı âhiretin ve cennet ve cehennemin vücudlarına o kat’iyette 
iman etmek gerektir. Ve öyle de iman ederiz.

Hem Yirmi Altıncı Söz olan Risale-i Kader’de “iman-ı bilkader” rüknünü 
isbat eden bütün deliller, –dolayısıyla– haşre ve neşr-i suhufa ve mizan-ı ek-
berdeki muvâzene-i a’mâle delâlet ederler. Çünkü her şeyin mukadderâtını 
gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek.. ve her zîhayatın 
sergüzeşte-i hayatiyelerini kuvve-i hâfızalarında ve çekirdeklerinde vesâir 
elvâh-ı misâliyede yazmak.. ve her zîruhun hususan insanların defter-i 
a’mâllerini elvâh-ı mahfûzada tesbit etmek ve geçirmek, elbette öyle muhit 
bir kader ve hakimâne bir takdir ve müdakkikâne bir kayıt ve hafîzâne bir ki-
tabet, ancak mahkeme-i kübrâda umumî bir muhakeme neticesinde dâimî 
bir mükâfat ve mücâzât için olabilir. Yoksa o ihatalı ve inceden ince olan ka-
yıt ve muhafaza; bütün bütün manasız, faydasız kalır. Hikmete ve hakikate 
münâfi olur. Hem haşir gelmezse kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kâinatın 
bütün muhakkak manaları bozulur ki, hiçbir cihet-i imkânı olamaz. Ve o ihti-
mal, bu kâinatın vücudunu inkâr gibi bir muhâl, belki bir hezeyan olur.

Elhâsıl: İmanın beş rüknü, bütün delilleriyle haşir ve neşrin vukuuna 
ve vücuduna ve dâr-ı âhiretin vücuduna ve açılmasına delâlet edip ister-
ler ve şehâdet edip talep ederler.

İşte hakikat-i haşriyenin azametine tam muvâfık böyle azametli ve sarsıl-
maz direkleri ve burhanları bulunduğu içindir ki; Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın 
hemen hemen üçten birisi haşir ve âhireti teşkil ediyor.. ve onu bütün hakâi-
kine temel taşı ve üssü’l-esas yapıyor.. ve her şeyi onun üstüne bina ediyor.

(Mukaddime nihâyet buldu.)



Zeylin İkinci Parçası
(Baştaki âyetin mucizâne işaret ettikleri dokuz tabaka berâhin-i haş-

riyeye dair dokuz makamdan “Birinci Makam”:)

اِت  َ ٰ َّ ِ ا  ُ ْ َ ْ ُ ا َ َن  َو ُ ِ ْ ُ  َ ِ َن َو ُ ْ ُ  َ ِ  ِ ّٰ אَن ا َ ْ ُ َ
ُج  ِ ْ ُ ِ َو ِّ َ ْ َ ا

ِ  َّ َ ْ ُج ا ِ ْ ُ وَن   ُ ِ ْ ُ  َ
ِ ًّא َو ِ َ َْرِض َو ْ َوا

َن1 ُ َ ْ ُ َכ 
ِ ٰ אۘ َوَכ َ ِ ْ َ  َ ْ َ َْرَض  ْ ِ ا ْ ُ ِ َو ّ َ ْ َ ا

ِ  َ ِّ َ ْ ا
olan fıkradaki ferman-ı haşre dâir buradaki gösterdiği bürhân-ı bâhiri ve 
hüccet-i kâtıası beyan ve izah edilecek inşâallah.2(Hâşiye-1)

Otuzuncu Lem’anın Beşinci 
Nüktesinin Dördüncü Remzi3

4(Hâşiye-2)Hayatın yirmi sekizinci hâssasında beyân edilmiştir ki; hayat, 
îmânın altı erkânına bakıp isbât ediyor; onların tahakkukuna işaretler ediyor.

Evet, madem bu kâinatın en mühim neticesi ve meyvesi ve hikmet-i 
hilkati hayattır; elbette o hakikat-i âliye, bu fânî, kısacık, noksan, elemli 
hayat-ı dünyeviyeye münhasır değildir. Belki hayatın yirmi dokuz hâssasıyla 
mâhiyetinin azameti anlaşılan şecere-i hayatın gayesi, neticesi ve o şecere-
nin azametine lâyık meyvesi, hayat-ı ebediyedir ve hayat-ı uhreviyedir; ta-
şıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayattar olan dâr-ı saâdetteki hayattır. Yoksa bu 
hadsiz cihâzât-ı mühimme ile teçhiz edilen hayat şeceresi; zîşuûr hakkında, 
hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsiz olmak lâzım gelecek.. 
ve sermaye ce ve cihâzâtça serçe kuşundan meselâ yirmi derece ziyâde ve bu 

1 “Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah’ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın. Göklerde ve 
yerde hamd, güzel övgü O’na mahsustur. İkindi vaktinde de, öğleye girerken de O’nu takdis ve tenzih 
edin, namaz kılın. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz 
de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz.” (Rûm sûresi, 30/17-19)

2 (Hâşiye-1) O makam daha yazılmamış.
3 Buradan itibaren Zeylin 3. Parçasına kadar olan kısım; 30. Lem’a’nın, İsm-i Hayy’ın bir cilvesinden 

bahseden 5. Nüktesi’nin 4. Remzi olup, Lem’alar’da da yer almaktadır.
4 (Hâşiye-2) Hayat meselesi haşre münasebeti için buraya girmiş. Fakat hayatın âhirinde kader 

rüknüne işareti pek ince ve derindir.
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kâinatın ve zîhayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahlûku olan insan, 
serçe kuşundan, saâdet-i hayat cihetinde yirmi derece aşağı düşüp en bed-
baht, en zelil bir bîçâre olacak…

Hem en kıymettar bir nimet olan akıl dahi, geçmiş zamanın hüzünlerini 
ve gelecek zamanın korkularını düşünmekle kalb-i insanı mütemâdiyen inci-
tip bir lezzete dokuz elemleri karıştırdığından, en musîbetli bir belâ olur. Bu 
ise, yüz derece bâtıldır. Demek bu hayat-ı dünyeviye, âhirete îmân rüknünü 
kat’î isbât ediyor ve her baharda haşrin üç yüz binden ziyâde nümûnelerini 
gözümüze gösteriyor.

Acaba senin cisminde, senin bahçende ve senin vatanında hayatına lâ-
zım ve münasip bütün levâzımatı ve cihâzâtı hikmet ve inâyet ve rahmetle ih-
zâr eden ve vaktinde yetiştiren, hattâ senin midenin bekâ ve yaşamak arzu-
suyla ettiği hususî ve cüz’î olan rızık duâsını bilen ve işiten ve hadsiz leziz ta-
amlarla o duânın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir Mutasarrıf-ı 
Kadîr, hiç mümkün müdür ki; seni bilmesin ve görmesin? Ve nev-i insanın 
en büyük gayesi olan hayat-ı ebediyeye lâzım esbâbı ihzâr etmesin? Ve nev-i 
insanın en büyük, en ehemmiyetli, en lâyık ve umumî olan bekâ duâsını ha-
yat-ı uhreviyenin inşâsıyla ve cennetin îcâdıyla kabul etmesin? Ve kâinatın en 
mühim mahlûku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nev-i insanın arş ve 
ferşi çınlatan umumî ve gayet kuvvetli duâsını işitmeyip küçük bir mide kadar 
ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemâl-i hikmetini ve nihayet rahme-
tini inkâr ettirsin? Hâşâ, yüz bin defa hâşâ!

Hem hiç kâbil midir ki; hayatın en cüz’îsinin pek gizli sesini işitsin, derdi-
ni dinlesin ve derman versin ve nazını çeksin ve kemâl-i itina ve ihtimam ile 
beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlûkatını ona hizmetkâr 
yapsın; ve sonra en büyük ve kıymettar ve bâkî ve nazdar bir hayatın gök sa-
dâsı gibi yüksek sesini işitmesin? Ve onun çok ehemmiyetli bekâ duâsını ve 
nazını ve niyazını nazara almasın!

Âdetâ bir neferin kemâl-i itina ile teçhizat ve idaresini yapsın; ve mu-
tî ve muhteşem orduya hiç bakmasın? Ve zerreyi görsün, güneşi görmesin? 
Sivrisineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin? Hâşâ, yüz bin defa hâşâ!

Hem hiçbir cihetle akıl kabul eder mi ki; hadsiz rahmetli, muhabbet-
li ve nihayet derecede şefkatli ve Kendi sanatını çok sever ve Kendini çok 
sevdirir ve Kendini sevenleri ziyâde sever bir Zât-ı Kadîr-i Hakîm, en ziyâde 
Kendini seven ve sevimli ve sevilen ve Sâni’ini fıtraten perestiş eden hayatı 



ve hayatın zâtı ve cevheri olan rûhu, mevt-i ebedî ile idam edip, kendinden 
o sevgili muhibbini ve habibini ebedî bir sûrette küstürsün, darıltsın, dehşet-
li rencide ederek sırr-ı rahmetini ve nur-u muhabbetini inkâr etsin ve ettirsin? 
Yüz bin defa hâşâ ve kellâ!

Bu kâinatı cilvesiyle süslendiren bir cemâl-i mutlak ve umum mahlûkatı 
sevindiren bir rahmet-i mutlaka, böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kubh-u mut-
laktan ve böyle bir zulm-ü mutlaktan, bir merhametsizlikten, elbette nihayet-
siz derece münezzehtir ve mukaddestir.

Netice: Madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını an-
la yanlar ve hayatını sû-i istimâl etmeyenler, dâr-ı bekâda ve cennet-i bâkiye-
de, hayat-ı bâkiyeye mazhar olacaklardır.1 Âmennâ!

Ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle 
parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyânın lem’alarıyla parlayıp 
sönmeleri, arkalarından gelen kabarcıklar yine hayalî güneşçiklere aynalık et-
meleri bilbedâhe gösteriyor ki; o lem’alar, yüksek bir tek güneşin cilve-i in’-
ikâsıdırlar ve güneşin vücudunu muhtelif diller ile yâd ediyorlar ve ışık par-
maklarıyla ona işaret ediyorlar.

Aynen öyle de, Zât-ı Hayy-ı Kayyûm’un Muhyî isminin cilve-i âzamı ile 
berrin yüzünde ve bahrin içinde zîhayatların kudret-i ilâhiye ile parlayıp, ar-
kalarından gelenlere yer vermek için “Yâ Hayy!” deyip perde-i gaybda giz-
lenmeleri; bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zât-ı Hayy-ı Kayyûm’un hayatı-
na ve vücub-u vücuduna şehâdetler, işaretler ettikleri gibi; umum mevcûdâtın 
tanziminde eseri görünen ilm-i ilâhîye şehâdet eden bütün deliller ve kâinata 
tasarruf eden kudreti isbât eden bütün bürhânlar ve tanzim ve idare-i kâinatta 
hükümfermâ olan irade ve meşîeti isbât eden bütün hüccetler ve kelâm-ı rab-
bânî ve vahy-i ilahiyenin medârı olan risâletleri isbât eden bütün alâmetler, 
mucizeler ve hâkezâ… yedi sıfât-ı ilâhiyeye şehâdet eden bütün delâil; bilitti-
fak Zât-ı Hayy-ı Kayyûm’un hayatına delâlet, şehâdet, işaret ediyorlar.

Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa, hayatı da var; işitmek varsa, hayatın 
alâmetidir; söylemek varsa, hayatın vücuduna işaret eder; ihtiyar, irade var-
sa hayatı gösterir…

1 Bu hakikati ifade eden bazı ayet-i kerîmeler için bkz.: Bakara sûresi, 2/25, 82; Âl-i imran sûresi, 3/133-
136; A’râf sûresi, 7/42; Yûnus sûresi, 10/26; Hûd sûresi, 11/23; Nisâ sûresi, 4/122; Nahl sûresi, 16/30-
31, 97.
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Aynen öyle de; bu kâinatta âsârıyla vücudları muhakkak ve bedihî olan 
kudret-i mutlaka ve irade-i şâmile ve ilm-i muhît gibi sıfatlar bütün delâille-
riyle Zât-ı Hayy-ı Kayyûm’un hayatına ve vücub-u vücuduna şehâdet ederler 
ve bütün kâinatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dâr-ı âhireti 
zerrâtıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehâdet ederler.

  Hem hayat, “Melâikeye Îmân” rüknüne dahi bakar, remzen isbât eder. 
Çünkü madem kâinatta en mühim netice hayattır ve en ziyâde intişar eden ve 
kıymettarlığı için nüshaları teksir edilen ve zemin misafirhânesini gelip geçen 
kâfilelerle şenlendiren zîhayatlardır.

Ve madem küre-i arz bu kadar zîhayatın envâıyla dolmuş ve mütemâdi-
yen zîhayat envâlarını tecdid ve teksir etmek hikmetiyle her vakit dolar boşa-
lır ve en hasis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zîhayatlar halk edilerek 
bir mahşer-i huveynât oluyor. Ve madem hayatın süzülmüş en sâfî hulâsası 
olan şuûr ve akıl ve en latîf ve sâbit cevheri olan rûh, bu küre-i arzda gayet 
kesretli bir sûrette halk olunuyorlar; âdetâ küre-i arz, hayat ve akıl ve şuûr ve 
ervâh ile ihyâ olup öyle şenlendirilmiş. Elbette küre-i arzdan daha latîf, daha 
nuranî, daha büyük, daha ehemmiyetli olan ecrâm-ı semâviye; ölü, câmid, 
hayatsız, şuûrsuz kalması imkân hâricindedir.

Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayattar vaziyetini 
verecek ve netice-i hilkat-i semâvâtı gösterecek ve hitâbât-ı sübhâniyeye maz-
har olacak olan zîşuûr, zîhayat ve semâvâta münasip sekeneler, her hâlde 
sırr-ı hayatla bulunuyorlar ki, onlar da melâikelerdir.

  Hem hayatın sırr-ı mâhiyeti “Peygamberlere Îmân” rüknüne bakıp 
remzen isbât eder. Evet madem kâinat, hayat için yaratılmış ve hayat da-
hi Hayy-ı Kayyûm-u Ezelî’nin bir cilve-i âzamıdır, bir nakş-ı ekmelidir, bir 
sanat-ı ecmelidir. Madem hayat-ı sermediye, Resûllerin gönderilmesiyle ve 
Kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer Kitaplar ve Peygamberler 
olmazsa, o hayat-ı ezeliye bilinmez.

Nasıl ki bir adamın söylemesiyle, diri ve hayattar olduğu anlaşılır; öyle 
de, bu kâinatın perdesi altında olan âlem-i gaybın arkasında söyleyen, konu-
şan, emir ve nehyedip hitab eden bir Zâtın kelimâtını, hitâbâtını gösterecek, 
Peygamberler ve ellerinde nâzil olan Kitaplardır. Elbette kâinattaki hayat, kat’î 
bir sûrette Hayy-ı Ezelî’nin vücub-u vücuduna kat’î şehâdet ettiği gibi; o hayat-ı 
ezeliyenin şuâatı, celevâtı, münasebâtı olan “İrsâl-i Rusül” ve “İnzâl-i Kütüb” 
rükünlerine bakar, remzen isbât eder. Ve bilhassa risâlet-i Muhammediye 



(aleyhissalâtü vesselâm) ve vahy-i Kur’ânî, hayatın rûhu ve aklı hükmünde oldu-
ğundan, bu hayatın vücudu gibi, hakkaniyetleri kat’îdir denilebilir.

Evet, nasıl ki hayat, bu kâinattan süzülmüş bir hulâsadır. Ve şuûr ve 
his dahi hayattan süzülmüş, hayatın bir hulâsasıdır. Akıl dahi şuûrdan ve 
histen süzülmüş, şuûrun bir hulâsasıdır. Ve rûh dahi, hayatın hâlis ve sâfî 
bir cevheri ve sâbit ve müstakil zâtıdır…

Öyle de maddî ve mânevî hayat-ı Muhammediye (aleyhissalâtü vesselâm) da-
hi, hayat ve rûh-u kâinattan süzülmüş hulâsatü’l-hulâsadır. Ve risâlet-i Mu-
ham mediye dahi (aleyhissalâtü vesselâm), kâinatın his ve şuûr ve aklından süzül-
müş en sâfî hulâsasıdır. Belki maddî ve mânevî hayat-ı Muhammediye 
(aleyhissalâtü vesselâm), âsârının şehâdetiyle hayat-ı kâinatın hayatıdır. Ve risâ-
let-i Muhammediye (aleyhissalâtü vesselâm), şuûr-u kâinatın şuûrudur ve nuru-
dur. Ve vahy-i Kur’ân dahi, hayattar hakâikinin şehâdetiyle hayat-ı kâina-
tın rûhudur ve şuûr-u kâinatın aklıdır.

Evet, evet, evet! Eğer kâinattan risâlet-i Muhammediye’nin (aleyhissalâ-
tü vesselâm) nuru çıksa, gitse; kâinat vefat edecek.

Eğer Kur’ân gitse,1 kâinat dîvâne olacak ve küre-i arz kafasını, aklını 
kaybedecek, belki şuûrsuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir 
Kıyameti koparacak…

  Hem hayat, “Îmân-ı bi’l-Kader” rüknüne bakıp, remzen isbât eder. 
Çün kü madem hayat, âlem-i şehâdetin ziyâsıdır ve istilâ ediyor ve vücudun 
neticesi ve gayesidir ve Hâlık-ı Kâinat’ın en câmi aynasıdır ve faaliyet-i rab-
bâniyenin en mükemmel enmûzeci ve fihristesidir, –temsilde hatâ olmasın– 
bir nevi programı hükmündedir. Elbette âlem-i gayb –yani mâzi, müstakbel– 
yani geçmiş ve gelecek mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan inti-
zam ve nizam ve mâlûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evâmir-i tekvîniye-
yi imtisâle müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırr-ı hayat iktizâ ediyor.

Nasıl ki bir ağacın çekirdek-i aslîsi ve kökü ve müntehâsında ve meyvele-
rindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki 
ağacın kavânîn-i hayatiyesinden daha ince kavânîn-i hayatı taşıyorlar.

Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar 
ve kökler, bu bahar gittikten sonra, gelecek baharlara bırakacağı çekirdekler,

1 Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kıyâmet yakın bir dönemde, Kur’ân’ın yeryüzünden 
çekilip alınacağını ifade buyurmaktadır: İbni Mâce, fiten 26; İbni Hibbân, es-Sahîh 15/267; el-Hâkim, 
el-Müstedrek 4/520, 587.
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kökler, bu bahar gibi cilve-i hayatı taşıyorlar ve kavânîn-i hayatiyeye tâbidirler. 
Aynen öyle de; şecere-i kâinatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir 
mâzisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden 
müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nev’ ve her cüzünün ilm-i ilâhiyede muh-
telif tavırları ile müteaddit vücudları bir silsile-i vücud-u ilmî teşkil eder. Ve 
vücud-u hâricî gibi o vücud-u ilmî dahi, hayat-ı umumiyenin mânevî bir cil-
vesine mazhardır ki, mukadderât-ı hayatiye, o mânidar ve canlı elvâh-ı ka-
deriyeden alınır.

Evet âlem-i gaybın bir nev’i olan âlem-i ervâh, ayn-ı hayat ve madde-i 
hayat ve hayatın cevherleri ve zâtları olan ervâh ile dolu olması, elbette mâzi 
ve müstakbel denilen âlem-i gaybın bir diğer nev’i de ve ikinci kısmı dahi, 
cilve-i hayata mazhariyetini ister ve istilzâm eder.

Hem her bir şeyin vücud-u ilmîsindeki intizam-ı ekmeli ve mânidar vazi-
yetleri ve canlı meyveleri, tavırları; bir nevi hayat-ı mâneviyeye mazhariyeti-
ni gösterir. Evet, hayat-ı ezeliye güneşinin ziyâsı olan bu cilve-i hayat, elbette 
yalnız bu âlem-i şehâdete ve bu zaman-ı hâzıra ve bu vücud-u hâricîye mün-
hasır olamaz; belki her bir âlem, kabiliyetine göre o ziyânın cilvesine mazhar-
dır. Ve kâinat bütün âlemleriyle o cilve ile hayattar ve ziyâdardır. Yoksa na-
zar-ı dalâletin gördüğü gibi muvakkat ve zâhirî bir hayat altında her bir âlem, 
büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlıklı birer virâne âlem olacaktı.

İşte, “Kadere ve Kazaya Îmân” rüknü dahi, geniş bir vecihte sırr-ı hayatla 
anlaşılıyor ve sâbit oluyor. Yani, nasıl ki âlem-i şehâdet ve mevcud hazır eşya, 
intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor; öyle de âlem-i gayb-
dan sayılan geçmiş ve gelecek mahlûkatın dahi mânen hayattar bir vücud-u 
mânevîleri ve rûhlu birer sübût-u ilmîleri vardır ki, Levh-i Kaza ve Kader vası-
tasıyla o mânevî hayatın eseri, mukadderât nâmıyla görünür, tezâhür eder.



Zeylin Üçüncü Parçası1
Haşir münasebetiyle bir suâl: Kur’ân’da mükerreren َّ ِإ  ْ َ َכא  ِإْن 

ًة2 َ ِ ً َوا َ ْ َ  , hem 3 ِ َ َ ْ ِ ا ْ َ َّ َכ ِ ِإ َ א َّ ُ ا ْ א أَ -fermanları göste َو

riyor ki; haşr-i âzam bir anda, zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise, 
bu hadsiz derece harika ve emsâlsiz olan meseleyi iz’an ile kabul et-
mesine medar olacak meşhud bir misal ister.

ElcevapElcevap: Haşirde, ruhların cesetlere gelmesi var. Hem cesetlerin ihyası 
var. Hem cesetlerin inşâsı var. Üç meseledir.

Birinci Mesele: Ruhların cesetlerine gelmesine misal ise; gayet munta-
zam bir ordunun efradı, istirahat için her tarafa dağılmış iken, yüksek sadâlı 
bir boru sesiyle toplanmalarıdır. Evet, İsrafil’in borusu olan Sûr’u, ordunun 
borazanından geri olmadığı gibi ebedler tarafında ve zerreler âleminde iken 

ezel cânibinden gelen 4

ْ ُّכ ِ َ ِ  ُ ْ َ hitabını işiten ve 5 أَ ٰ َ ا  ُ א َ  ile cevap ve-

ren ervahlar, elbette ordunun neferâtından binler derece daha musahhar ve 
muntazam ve mutîdirler. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi, 
bir ordu-yu sübhânî ve emirber neferleri olduğunu gayet kat’î burhanlarla 
Otuzuncu Söz isbat etmiş.

İkinci Mesele: Cesetlerin ihyası misali ise; çok büyük bir şehirde, şenlik 
bir gecede, birtek merkezden, yüz bin elektrik lâmbaları, âdeta zamansız, bir 
anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi; bütün küre-i arz yüzünde dahi, birtek 
merkezden yüz milyon lâmbalara nur vermek mümkündür. Madem Cenâb-ı 
Hakk’ın elektrik gibi bir mahlûku ve bir misafirhânesinde bir hizmetkârı ve bir 
mumdarı, Hâlık’ından aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu keyfiyete mazhar 
oluyor. Elbette elektrik gibi binler nurâni hizmetkârlarının temsil ettikleri hik-
met-i ilâhiyenin muntazam kanunları dairesinde haşr-i âzam tarfetü’l-aynda 
vücuda gelebilir.

1 Buraya Zeylin 3. Parçası olarak giren bu kısım, Şualar’dan İkinci Şua’nın Hâtime’sinde “Uzunca Bir 
Hâşiye” başlığı altında da ayrıca yer almaktadır.

2 “Bütün olay, bir çağrıdan ibâret!” (Yâsîn sûresi, 36/29, 53)
3 “Kıyametin oluş işi ise, başka değil, ancak göz açıp kapama (yahut daha da kısa bir anda) olup biter.” 

(Nahl sûresi, 16/77)
4 “(Rabbin) ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ buyurunca...” (A’râf sûresi, 7/172)
5 “...onlar da “Elbette!” diye ikrar etmişlerdi.” (A’râf sûresi, 7/172)
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Üçüncü Mesele: Ecsadın def’aten inşâsının misali ise; bahar mevsimin-
de, birkaç gün zarfında nev-i beşerin umumundan bin derece ziyade olan 
umum ağaçların bütün yapraklarıyla beraber evvelki baharın aynı gibi bir-
den, mükemmel bir surette inşâları ve yine umum ağaçların umum çiçekle-
ri ve meyveleri ve yaprakları, geçmiş baharın mahsulatı gibi, berk gibi bir sü-
ratle îcadları..

hem o baharın mebdeleri olan hadsiz tohumcukların, çekirdeklerin, kök-
lerin, birden beraber intibahları ve inkişafları ve ihyaları..

hem kemiklerden ibaret olarak ayakta duran emvât gibi bütün ağaçla-
rın cenazeleri bir emir ile def’aten “ba’sü ba’de’l-mevt” sırrına mazhariyetle-
ri ve neşirleri..

hem küçücük hayvan tâifelerinin hadsiz efradlarının gayet derecede sa-
natlı bir surette ihyaları..

hem bilhassa sinekler kabilelerinin haşirleri ve bilhassa daima yüzünü, 
gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden ve yüzü-
müzü okşayan gözümüz önündeki kabilenin bir senede neşrolan efradı, benî-
âdemin Âdem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu hâlde; 
her baharda sâir kabileler ile beraber birkaç gün zarfında inşâları ve ihyaları, 
haşirleri, elbette kıyâmette ecsad-ı insaniyenin inşâsına bir misal değil, belki 
binler misaldirler.

Evet dünya, dârü’l-hikmet ve âhiret, dârü’l-kudret olduğundan; dünya-
da Hakîm, Mürettib, Müdebbir, Mürebbî gibi çok isimlerin iktizasıyla dünya-
da îcad-ı eşya bir derece tedricî ve zaman ile olması, hikmet-i rabbâniyenin 
muktezasıyla olmuş.

Âhirette ise, hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için mad-
deye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden eşya 
inşâ ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler, âhirette bir anda 

ve bir lemhada inşâsına işareten Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan َّ ِ ِإ َ א َّ ُ ا ْ א أَ  َو
ُب1 َ ْ َ أَ ُ ِ أَْو  َ َ ْ ِ ا ْ َ -ferman eder. Eğer haşrin gelmesini, gelecek baha َכ

rın gelmesi gibi kat’î bir surette anlamak istersen, haşre dair Onuncu Söz ile 
Yirmi Dokuzuncu Söz’e dikkatle bak, gör. Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz 
isen, gel parmağını gözüme sok!..

1 “Kıyametin oluş işi ise, başka değil, ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter.” 
(Nahl sûresi, 16/77)



Amma Bir Dördüncü Mesele olan mevt-i dünya ve kıyâmet kopması 
ise: Bir anda bir seyyâre veya bir kuyruklu yıldızın emr-i rabbânî ile küremi-
ze, misafirhânemize çarpması, bu hânemizi harap edebilir. On senede yapı-
lan bir saray, bir dakikada harap olması gibi...
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Zeylin Dördüncü Parçası
ۤي  ِ َّ א ا َ ِ ْ ُ  ْ ُ   ٌ

ِ َ َر
ِ َאَم َو ِ ْ ِ ا ْ ُ  ْ َ َאَل 

1

ٌ
ِ َ  ٍ ْ َ  ِ ّ ُכ  َ ُ ٍةۘ َو َّ َ َل  א أَوَّ َ َ ْ أَ

Yâni, insan der: “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” Sen, de: “Kim, on-
ları bidâyeten inşâ edip hayat vermiş ise o diriltecek...”

Onuncu Söz’ün Dokuzuncu Hakikati’nin Üçüncü Temsili’nde tasvir edil-
diği gibi, bir zât göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği 
hâlde, biri dese: “Şu zât, efrâdı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru 
ile toplar, tabur nizamı altına getirebilir.” Sen ey insan, desen: “İnanmam.” 
Ne kadar divânece bir inkâr olduğunu bilirsin.

Aynen onun gibi; hiçlikten, yeniden ordu-misâl bütün hayvanât ve sâir 
zîhayatın, tabur-misâl cesedlerini kemâl-i intizamla ve mîzan-ı hikmetle o be-
denlerin zerrâtını ve letâifini emr-i kün feyekûn2 ile kaydedip yerleştiren ve 
her karnda, hattâ her baharda rûy-u zeminde yüz binler ordu-misâl zevi’l-ha-
yatın envâlarını ve tâifelerini îcad eden bir Zât-ı Kadîr-i Alîm, tabur-misâl bir 
cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrât-ı esâsiye ve eczâ-yı as-
liyeyi, bir sayha ile Sûr-u İsrâfil’in borusuyla nasıl toplayabilir? İstib’âd sûre-
tinde denilir mi? Denilse, eblehçesine bir divaneliktir.

3 Hem, Kur’ân kâh oluyor ki; Cenâb-ı Hakk’ın âhirette hârika ef’âllerini 
kalbe kabul ettirmek için, ihzâriye hükmünde ve zihni tasdike müheyyâ etmek 
için, bir i’dâdiye sûretinde, dünyadaki acâib ef’âlini zikreder. Veyahut, istik-
bâlî ve uhrevî olan ef’âl-i acîbe-i ilâhiyeyi öyle bir sûrette zikreder ki, meşhû-
dumuz olan çok nazîreleriyle onlara kanaatimiz gelir.

  Meselâ: 4 ٌ ِ ُ  ٌ
ِ َ  َ ُ َذا  ِ َ  ٍ َ ْ ُ  ْ ِ َאُه  ْ َ َ َّא  אُن أَ َ ْ ِ ْ َ ا َ  ْ َ  tâ, sûrenin أََو

1 Yâsîn sûresi, 36/78-79.
2 “(O, bir şeyi yaratmak isteyince sadece) ‘ol!’ der, o da oluverir.” (Bakara sûresi, 2/117; Âl-i İmran 

sûresi, 3/47, 59; En’âm sûresi, 6/73; Nahl sûresi, 16/40; …)
3 Buradan itibaren Zeylin 5. Parçasına kadarki kısım; 25. Söz’ün 2. Şûle’sinin 8. Meziyet-i Cezâleti’dir 

ve orada ayrıca yer almaktadır.
4 “İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi: Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi 

Bize.” (Yâsîn sûresi, 36/77)



âhirine kadar... İşte şu bahiste haşir meselesinde Kur’ân-ı Hakîm haşr’i isbat 
için yedi-sekiz sûrette, muhtelif bir tarzda isbat ediyor.

Evvelâ; neş’et-i ûlâyı nazara verir, der ki: “Nutfeden alakaya, alakadan 
mudğaya, mudğadan tâ hilkat-i insâniyeye kadar olan neş’etinizi görü-
yorsunuz... Nasıl oluyor ki; neş’et-i uhrâyı inkâr ediyorsunuz?.. O, onun 
misli; belki daha ehvenidir.”

Hem Cenâb-ı Hak, insana karşı ettiği ihsânât-ı azîmeyi:

َאًرا1  ِ َ ْ َ ْ ِ ا َ َّ َ ا ِ  ْ َُכ  َ َ َ ي  ِ َّ  kelimesiyle işaret edip der: “Size اَ

böyle nimet eden bir Zât, sizi başıboş bırakmaz ki, kabre girip kalkma-
mak üzere yatasınız.”

Hem remzen der: “Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz; 
odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istib’âd ediyorsunuz.

Hem, semâvât ve arzı halkeden, semâvât ve arzın meyvesi olan insanın 
hayat ve memâtından âciz kalır mı? Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesi-
ne ehemmiyet vermeyip başkasına mâl eder mi? Bütün ağacın neticesini terk 
etmekle, bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresini abes ve beyhû-
de yapar mı zannedersiniz?”

Der: “Haşir’de sizi ihyâ edecek Zât, öyle bir Zât’tır ki; bütün kâinat O’na 
emirber nefer hükmündedir. Emr-i kün feyekûn’e karşı kemâl-i inkıyâd ile 
serfürû eder. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar O’na ehven gelir. Bütün 
hayvanâtı îcad etmek, bir sinek îcadı kadar kudretine kolay gelir bir Zât’tır. 

Öyle bir Zât’a karşı, 2َאَم ِ ْ ا  ِ ْ ُ  ْ َ  deyip kudretine karşı ta’ciz ile meydan 
okunmaz!”

Sonra 3ٍء ْ َ  ِ ّ ُت ُכ َُכ َ ۪ه  ِ َ ِ ي 
ِ َّ אَن ا َ ْ ُ َ  tabiriyle; her şeyin dizgini elin-

de, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sayfala-
rı gibi kolayca çevirir. Dünya ve âhireti iki menzil gibi; bunu kapar, onu açar 

bir Kadîr-i Zülcelâl’dir. Madem böyledir, bütün delâilin neticesi olarak: ِ ْ َ  َوِإ
َن4 ُ َ ْ ُ  Yâni, “Kabirden sizi ihyâ edip, haşre getirip huzur-u kibriyâsında he-

sabınızı görecektir.”

1 “O’dur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır.” (Yâsîn sûresi, 36/80)
2 “(Çürümüş vaziyetteki) o kemikleri kim diriltecek?” (Yâsîn sûresi, 36/78)
3 “Sübhandır, münezzehdir o Zât ki, her şey üzerinde hâkimiyet O’nun elindedir.” (Yâsîn sûresi, 36/83)
4 Bakara sûresi, 2/245; Yûnus sûresi, 10/56; Hûd sûresi, 11/34; Kasas sûresi, 28/70, 88; Yâsîn sûresi, 

36/22, 83, Fussilet sûresi, 41/21; Zuhruf sûresi, 43/85.
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İşte şu âyetler, haşrin kabûlüne zihni müheyyâ etti. Kalbi de hâzır etti. Çün-
kü nezâirini dünyevî ef’âl ile de gösterdi.

Hem, kâh oluyor ki; ef’âl-i uhreviyesini öyle bir tarzda zikreder ki, dünye-
vî nezâirlerini ihsâs etsin. Tâ istib’âd ve inkâra meydan kalmasın.

  Meselâ:

َرْت1... ا ّ ِ ُ ُכ ْ َّ ْت2... ا ve ِإَذا ا َ َ َ ْ אُء ا َّ 3... ا ve ِإَذا ا ْ َّ َ ْ אُء ا َّ ِإَذا ا
İşte şu sûrelerde, kıyâmet ve haşir’deki inkılâbât-ı azîmeyi ve tasarrufât-ı 

rubûbiyeti öyle bir tarzda zikreder ki; insan onların nazîrelerini dünyada, me-
selâ; güzde, baharda gördüğü için, kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılâ-
bâtı kolayca kabul eder. Şu üç sûrenin meâl-i icmâlîsine işaret dahi pek uzun 
olur. Onun için bir tek kelimeyi nümûne olarak göstereceğiz. Meselâ:

ْت4 َ
ِ ُ  ُ ُ ُّ ا -kelimesiyle ifade eder ki: “Haşir’de herkesin bü َوِإَذا 

tün a’mâli bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor.” Şu mesele kendi 

kendine çok acîb olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat, sûrenin işaret et-
tiği gibi haşr-i baharîde başka noktaların nazîresi olduğu gibi, şu neşr-i su-
huf nazîresi pek zâhirdir. Çünkü: Her meyvedâr ağaç ve çiçekli bir otun da 
amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esmâ-yı ilâhiyeyi ne şekilde göstererek 
tesbihât etmiş ise ubûdiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarih-i hayat-
larıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp; başka bir ba-
harda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve sûret lisanıyla gayet fasih 
bir sûrette analarının ve asıllarının a’mâlini zikrettiği gibi; dal, budak, yaprak, 
çiçek ve meyveleriyle sahife-i a’mâlini neşreder. İşte gözümüzün önünde bu 
hakimâne, hafîzâne, müdebbirâne, mürebbîyâne, latîfâne şu işi yapan O’dur 

ki, der: ْت َ
ِ ُ  ُ ُ ُّ َوِإَذا ا

Başka noktaları buna kıyas eyle. Kuvvetin varsa istinbat et. Sana yardım 

için bunu da söyleyeceğiz. İşte: َرْت ّ ِ ُ ُכ ْ َّ  ,Şu kelâm, “tekvîr” lafzıyla ِإَذا ا

yâni, “sarmak” ve “toplamak” mânâsıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi, 
nazîrini dahi îmâ eder.

1 “Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman.” (Tekvir sûresi, 81/1)
2 “Gök yarıldığı zaman.” (İnfitâr sûresi, 82/1)
3 “Gök yarıldığı zaman...” (İnşikak sûresi, 84/1)
4 Tekvir sûresi, 81/10.



Birinci: Evet, Cenâb-ı Hak tarafından adem ve esîr ve sema perdelerini 
açıp, güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta-misâl bir lâmbayı, hazine-i rah-
metinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı 
perdelerine sarıp kaldıracak.

İkinci: Veya ziyâ metâını neşretmek ve zeminin kafasına ziyâyı zulmetle 
münâvebeten sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu ve her akşam o me-
mura metâını dahi toplattırıp gizlendiği gibi, kâh olur, bir bulut perdesiyle alış-
verişini az yapar. Kâh olur, Ay onun yüzüne karşı perde olur; muamelesini bir 
derece çeker. Metâını ve muamelât defterlerini topladığı gibi; elbette o me-
mur bir vakit o memuriyetten infisâl edecektir. Hattâ hiçbir sebeb-i azl bulun-
mazsa, şimdilik küçük, fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyü-
mekle, güneş, yerin başına izn-i ilâhî ile sardığı ziyâyı, emr-i rabbânî ile geri-
ye alıp, güneşin başına sarıp “Haydi yerde işin kalmadı!” der. “Cehenneme 
git, sana ibadet edip senin gibi bir memur-u musahharı, sadâkatsizlikle tah-

kir edenleri yak!” der. َرْت ّ ِ ُ ُכ ْ َّ -fermanını lekeli siyah yüzüyle, yüzün ِإَذا ا
de okur.
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Evet, nass-ı hadîs ile; nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan yüz 
yirmi dört bin enbiyânın2 icmâ’ ve tevâtür ile; kısmen şuhûda ve kısmen 
hakkalyakîne istinaden, müttefikan âhiretin vücudundan ve insanların ora-
ya sevk edileceğinden ve bu kâinatın Hâlıkının kat’î vaad ettiği âhireti geti-
receğinden haber verdikleri gibi, onların verdikleri haberi keşif ve şuhûd ile 
ilmelyakîn sûretinde tasdik eden yüz yirmi dört milyon evliyânın o âhiretin vü-
cuduna şehâdetleriyle ve bu kâinatın Sâni-i Hakîm’inin bütün esmâsı bu dün-
yada gösterdikleri cilveleriyle, bir âlem-i bekâyı bilbedâhe iktizâ ettiklerinden; 
yine âhiretin vücuduna delâletiyle; ve her sene baharda, rûy-u zeminde ayakta 
duran hadd ü hesaba gelmez ölmüş ağaçların cenazelerini emr-i kün feyekûn3 
ile ihyâ edip ba’sü ba’de’l-mevt’e mazhar eden ve haşir ve neşrin yüz binler 
nümûnesi olarak nebâtât tâifelerinden ve hayvanât milletlerinden üç yüz bin 
nevileri haşr u neşreden hadsiz bir kudret-i ezeliye ve hesapsız ve israfsız bir 
hikmet-i ebediye ve rızka muhtaç bütün zîrûhları kemâl-i şefkatle gayet hârika 
bir tarzda iâşe ettiren ve her baharda az bir zamanda hadd ü hesaba gelmez 
envâ-ı zînet ve mehâsini gösteren bir rahmet-i bâkiye ve bir inâyet-i daimenin 
bilbedâhe âhiretin vücudunu istilzâm ile; ve şu kâinatın en mükemmel meyve-
si ve Hâlık-ı Kâinat’ın en sevdiği masnûu ve kâinatın mevcûdâtıyla en ziyâde 
alâkadar olan insandaki şedid, sarsılmaz, dâimî olan aşk-ı bekâ ve şevk-i
ebediyet ve âmâl-i sermediyet, bilbedâhe işaret ve delâletiyle bu âlem-i fânî-
den sonra bir âlem-i bâkî ve bir dâr-ı âhiret ve bir dâr-ı saâdet bulunduğunu 
o derece kat’î bir sûrette isbât ederler ki, dünyanın vücudu kadar, bilbedâhe 
âhiretin vücudunu kabul etmeyi istilzâm ederler.4(Hâşiye)

1 Bu kısım, aynı zamanda 26. Lem’a’nın 5. Ricâsı’nın haşirle ilgili olan bir parçasıdır.
2 124 bin Nebî, 315 (veya 313) rasûl olduğuna dair bkz.: Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned 5/265; İbni 

Hibbân, es-Sahîh 2/77; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/217.
3 “(O, bir şeyi yaratmak isteyince sadece) ‘ol!’ der, o da oluverir.” (Bakara sûresi, 2/117; Âl-i İmran 

sûresi, 3/47, 59; En’âm sûresi, 6/73; Nahl sûresi, 16/40; …)
4(Hâşiye) Evet, sübûtî bir emri ihbâr etmenin kolaylığı ve inkâr ve nefyetmenin gayet müş-

kül olduğu, bu temsilden görünür. Şöyle ki, biri dese: “Meyveleri süt konserveleri olan 
gayet hârika bir bahçe, küre-i arz üzerinde vardır.” Diğeri dese: “Yoktur.” İsbât eden, yal-
nız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca dâvâsını isbât eder. İnkâr 
eden adam, nefyini isbât etmek için, bütün küre-i arzı görmek ve göstermekle dâvâsını 
isbât edebilir. Aynen öyle de; cenneti ihbâr edenler, yüz binler tereşşuhâtını, meyvelerini, 



Madem Kur’ân-ı Hakîm’in bize verdiği en mühim bir ders, “îmân-ı bi’l-
âhiret”tir ve o îmân da bu derece kuvvetlidir ve o îmânda öyle bir rica ve bir 
teselli var ki; yüz bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse, bu îmândan gelen teselli 

mukâbil gelebilir. Biz ihtiyarlar 1אِن َ ِ ْ אِل ا َ ٰ َכ َ  ِ ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ -deyip, ihtiyarlığı اَ
mıza sevinmeliyiz.

âsârını gösterdiklerinden kat-ı nazar... iki şâhid-i sâdıkın sübûtuna şehâdetleri kâfi gelirken; 
onu inkâr eden, hadsiz bir kâinatı, hadsiz ebedî zamanı temâşâ etmek ve görmek ve ele-
dikten sonra inkârını isbât edebilir, ademini gösterebilir.

  İşte ey ihtiyar kardeşler! Îmân-ı âhiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız.
1 Kâmil iman nasip etmesinden dolayı Allah’a hamdolsun!
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