On Dokuzuncu Söz
(Risâlet-i Ahmediye’ye Dâirdir.)
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Evet şu Söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsâf-ı
Muhammediye’dir.
“On Dört Reşehât”ı tazammun eden On Dördüncü Lem’anın

Birinci Reşhası
Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarrif var:
Birisi şu kitab-ı kâinattır ki, bir nebze şehâdetini on üç Lem’a ile Arabî
Nur Risalesi’nden On Üçüncü Ders’ten işittik.
Birisi şu kitab-ı kebîrin âyet-i kübrâsı olan Hâtemü’l-enbiyâ’dır (aleyhissalâtü vesselâm).

Birisi de Kur’ân-ı Azîmüşşân’dır.
Şimdi, şu ikinci burhan-ı nâtık olan Hâtemü’l-enbiyâ’yı (aleyhissalâtü vesselâm) tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o burhanın şahs-ı mânevîsine bak:
Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber… O
burhan-ı bâhir olan Peygamberimiz (aleyhissalâtü vesselâm) bütün ehl-i imana
imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyâya reis, bütün evliyaya seyyid,
bütün enbiyâ ve evliyadan mürekkep bir halka-yı zikrin serzâkiri…
Bütün enbiyâ hayattar kökleri, bütün evliya tarâvettar semereleri bir
şecere-i nurâniyedir ki; her bir dâvâsını, mucizâtlarına istinat eden bütün enbiyâ ve kerametlerine itimat eden bütün evliya, tasdik edip imza
1

“Ben sözlerimle Muhammed’i (aleyhissalâtü vesselâm) övmüş olmadım; aslında sözlerimi Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)’la övmüş ve güzelleştirmiş oldum.” Hassân İbni Sâbit’in sözü olarak; İbnü’l-Esîr, el-Meselü’ssâir 2/357; el-Kalkaşendî, Subhu’l-a’şâ 2/321; İmâm Rabbânî, el-Mektûbât 1/58 (44.Mektup).
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der, dâvâ eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi

ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurâni zâkirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icmâ ile, mânen “sadakte ve bilhakkı natakte” derler. Hangi
vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyid edilen bir müddeâya
parmak karıştırsın!..

İkinci Reşha
O nurâni burhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenâhın icmâ ve tevâtürüyle teyid ediliyor. Öyle de, Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semâviyenin2(Hâşiye) yüzler işârâtı.. ve irhâsâtın binler rumûzâtı.. ve hâtiflerin meşhur beşârâtı.. ve
kâhinlerin mütevâtir şehâdâtı.. ve şakk-ı kamer gibi binler mucizâtının
delâlâtı.. ve şeriatın hakkaniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi; zâtında gayet kemâldeki ahlâk-ı hamîdesi.. ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secâyâ-yı
gâliyesi.. ve kemâl-i emniyeti.. ve kuvvet-i imanını ve gayet itmînanını ve nihayet vüsûkunu gösteren fevkalâde takvası.. fevkalâde ubûdiyeti.. fevkalâde
ciddiyeti.. fevkalâde metâneti, dâvâsında nihayet derecede sâdık olduğunu
güneş gibi âşikâre gösteriyor.

Üçüncü Reşha
Eğer istersen gel, asr-ı saadete, Ceziretü’l-Arab’a gideriz. Hayalen olsun,
onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte, bak:
Hüsn-ü sîret ve cemâl-i suret ile mümtaz bir zâtı görüyoruz ki; elinde mu’ciz-nümâ bir kitap, lisanında hakâik-âşinâ bir hitap, bütün benîâdeme, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudâta karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırr-ı hilkat-i âlem olan muammâ-yı acibânesini hall ve şerh edip ve sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlâkını feth ve keşfederek, bütün mevcudâttan sorulan, bütün ukûlü hayret içinde meşgul
eden üç müşkül ve müthiş suâl-i azîm olan “Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?” suâllerine mukni, makbul cevap verir.

1

“Allah’tan başka ilâh yoktur.” (Sâffât sûresi, 37/35; Muhammed sûresi, 47/19)

2(Hâşiye)

Hüseyin Cisrî, Risâle-i Hamîdiye’sinde, yüz işârâtı o kitaplardan çıkarmıştır.*1
Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihat varmış.
*1

Hüseyin Cisrî, Risâle-i Hamîdiye (Türkçe terceme) s.52-94.

250

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÖZLER

Dördüncü Reşha
Bak, öyle bir ziya-yı hakikat neşreder ki, eğer onun o nurâni daire-i
hakikat-i irşadından hariç bir surette kâinata baksan, elbette kâinatın şeklini
bir matemhâne-i umumî hükmünde ve mevcudâtı birbirine ecnebi, belki düşman ve câmidâtı dehşetli cenazeler ve bütün zevilhayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün.
Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile o matemhâne-i umumî, şevk u cezbe içinde bir zikirhâneye inkılâb etti. O ecnebi, düşman mevcudât, birer
dost ve kardeş şekline girdi. O câmidât-ı meyyite-i sâmite, birer mûnis
memur, birer musahhar hizmetkâr vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekvâ
edici, kimsesiz yetimler, birer tesbih içinde zâkir veya vazife paydosundan şâkir suretine girdi.

Beşinci Reşha
Hem o nur ile kâinattaki harekât, tenevvüât, tebeddülât, tagayyürât,
manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp, birer mektubat-ı rabbâniye, birer sahife-i âyât-ı tekviniye, birer merâyâ-yı
esmâ-yı ilâhiye ve âlem dahi bir kitab-ı hikmet-i samedâniye mertebesine çıktılar.
Hem insanı bütün hayvanâtın mâdûnuna düşüren hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyâcâtı.. ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vâsıta-yı nakl-i hüzün ve elem ve gam olan aklı, o nur ile nurlandığı vakit;
insan, bütün hayvanât, bütün mahlûkat üstüne çıkar. O nurlanmış acz,
fakr, akıl ile, niyaz ile nazenin bir sultan.. ve fîzar ile nazdar bir halife-i
zemin olur.
Demek o nur olmazsa kâinat da, insan da, hatta her şey dahi hiçe
iner. Evet, elbette böyle bedî bir kâinatta böyle bir zât lâzımdır. Yoksa kâinat ve eflâk olmamalıdır.

Altıncı Reşha
İşte o Zât; bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi.. bir rahmet-i
bînihâyenin kâşifi ve ilâncısı.. ve saltanat-ı rubûbiyetin mehâsininin dellâlı, seyircisi.. ve künûz-u esmâ-yı ilâhiyenin keşşâfı, göstericisi olduğundan, böyle baksan –yani ubûdiyeti cihetiyle– onu bir misal-i muhabbet,
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bir timsâl-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nurâni bir semere-i şecere-i
hilkat göreceksin. Şöyle baksan –yani risaleti cihetiyle– bir burhan-ı hak,
bir sirâc-ı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün.
İşte, bak; nasıl berk-i hâtif gibi onun nuru, şarktan garbı tuttu. Ve nısf-ı
arz ve hums-u beşer, onun hediye-i hidayetini kabul edip hırz-ı can etti.
Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki, böyle bir Zât’ın bütün dâvâlarının

ُ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا

esası olan 1 ّٰ

’ı, bütün merâtibiyle beraber kabul etmesin?

Yedinci Reşha
İşte, bak; şu cezire-i vâsiada vahşî ve âdetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif akvâmı, ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-i vahşiyânelerini def’aten kal’
ve ref’ ederek, bütün ahlâk-ı hasene ile techiz edip bütün âleme muallim ve
medenî ümeme üstad eyledi. Bak, değil zâhirî bir tasallut.. belki akılları, ruhları, kalbleri, nefisleri feth ve teshir ediyor. Mahbub-u kulûb, muallim-i
ukûl, mürebbî-i nüfûs, sultan-ı ervah oldu.

Sekizinci Reşha
Bilirsin ki; sigara gibi küçük bir âdeti, küçük bir kavimde, büyük bir
hâkim, büyük bir himmetle, ancak daimî kaldırabilir. Hâlbuki, bak:
Bu Zât, büyük ve çok âdetleri, hem inatçı, mutaassıp, büyük kavimlerden, zâhirî küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda
ref’ edip, yerlerine öyle secâyâ-yı âliyeyi –ki dem ve damarlarına karışmış
derecede sabit olarak– vaz’ ve tesbit eyliyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte, şu asr-ı saadeti görmeyenlere, Ceziretü’l-Arab’ı
gözlerine sokuyoruz. Haydi, yüzer feylesofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz
sene çalışsınlar! O Zât’ın o zamana nisbeten bir senede yaptığının yüzden birisini acaba yapabilirler mi?..

Dokuzuncu Reşha
Hem bilirsin; küçük bir adam, küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte,
küçük bir meselede, münâzaralı bir dâvâda, hicapsız, pervâsız, küçük fakat
hacâlet-âver bir yalanı, düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telâş göstermeden söyleyemez. Şimdi bak bu Zât’a:
1

“Allah’tan başka ilâh yoktur.” (Sâffât sûresi, 37/35; Muhammed sûresi, 47/19)

252

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÖZLER

Pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar, pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtaç bir hâlde, pek büyük bir cemaatte,
pek büyük husûmet karşısında, pek büyük meselelerde, pek büyük dâvâda, pek büyük bir serbestiyetle, bilâ-pervâ, bilâ-tereddüt, bilâ-hicap, telâşsız, samimî bir safvetle, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak şedit, ulvî bir surette söylediği sözlerinde hiç hilâf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kellâ!
1

ٰ ُ ٌ ْ  إ ِْن ُ َ ِإ َّ َوEvet, hak aldatmaz, hakikatbîn aldanmaz. Hak

olan mesleği hileden müstağnîdir, hakikatbînin gözüne hayalin ne haddi
var ki hakikat görünsün, aldatsın?

Onuncu Reşha
İşte, bak; ne kadar merak-âver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne
kadar dehşetli hakâiki gösterir ve mesâili isbat eder. Bilirsin ki, en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta, eğer sana denilse, “Yarı ömrünü, yarı malını versen, kamerden ve Müşteri’den biri gelir, kamerde ve Müşteri’de ne var,
ne yok, ahvâlini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve
başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek”; merakın varsa, vereceksin.
Hâlbuki şu Zât, öyle bir Sultan’ın ahbârını söylüyor ki; memleketinde kamer, bir sinek gibi, bir pervane etrafında döner. O arz olan o pervane ise, bir lâmba etrafında pervaz eder. Ve o güneş olan lâmba ise, O
Sultan’ın binler menzillerinden bir misafirhânesinde, binler misbahlar
içinde bir lâmbasıdır.
Hem öyle acâib bir âlemden hakikî olarak bahsediyor ve öyle bir
inkılâptan haber veriyor ki; binler küre-i arz bomba olsa, patlasalar, o kadar acîb olmaz. Bak, onun lisanında 3ت
ْ
4

ُ َ ِ َا ْ َ אر، gibi sûreleri işit...

 ِإذا ا אء ا، 2ِإ َذا ا َّ ْ ُ ُכ ِّ َر ْت
َ َ َ ْ ُ َّ َ

Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki, şu dünyevî istikbal ona nisbeten bir katre serap hükmündedir. Hem öyle bir saadetten
pek ciddî olarak haber veriyor ki, bütün saadet-i dünyeviye ona nisbeten
bir berk-i zâilin bir şems-i sermede nisbeti gibidir.
1

“O, kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir.” (Necm sûresi, 53/4)
“Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman.” (Tekvir sûresi, 81/1)
3
“Gök yarıldığı zaman.” (İnfitâr sûresi, 82/1)
4
“…kapıları döven ve dehşetiyle kalblere çarpan o kıyâmet felaketi…” (Kâria sûresi, 101/1).
2
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On Birinci Reşha
Böyle acîb ve muammâ-âlûd şu kâinatın perde-i zâhiriyesi altında, elbette ve elbette böyle acâib bizi bekliyor. Böyle acâibi haber verecek, böyle harika ve fevkalâde mu’ciz-nümâ bir zât lâzımdır. Hem bu Zât’ın gidişatından
görünüyor ki; O, görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Hem bizi nimetleriyle perverde eden şu “Semâvât ve arzın İlâhı” bizden ne istiyor,
marziyâtı nedir, pek sağlam olarak bize ders veriyor.
Hem bunlar gibi daha pek çok merak-âver, lüzumlu hakâiki ders veren
bu zâta karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lâzım gelirken;
ekser insanlara ne olmuş ki, sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar
ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar!..

On İkinci Reşha
İşte şu Zât, şu “Mevcudât Hâlıkı”nın vahdâniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir burhan-ı nâtık, bir delil-i sâdık olduğu gibi, haşrin ve
saadet-i ebediyenin dahi bir burhan-ı kâtıı, bir delil-i sâtııdır. Belki, nasıl ki
O Zât, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husûlü ve vesile-i vusûlüdür;
öyle de, duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücûdu ve vesile-i îcadıdır.

Haşir meselesinde geçen şu sırrı, makam münasebetiyle tekrar ederiz, işte, bak:

 O Zât, öyle bir salât-ı kübrâda dua ediyor ki; güya şu cezire, belki
arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder.

 Bak, hem öyle bir cemaat-i uzmâda niyaz ediyor ki, güya benîâdemin zaman-ı Âdem’den asrımıza, kıyâmete kadar bütün nurâni, kâmil insanlar, ona ittibâ ile iktidâ edip duasına âmîn diyorlar.
 Hem bak, öyle bir hâcet-i âmme için dua ediyor ki; değil ehl-i arz,
belki ehl-i semâvât, belki bütün mevcudât, niyazına “Evet, Yâ Rabbenâ!
Ver, biz dahi istiyoruz!” deyip iştirak ediyorlar.

 Hem öyle fakirâne, öyle hazînâne, öyle mahbubâne, öyle müştâkâne, öyle tazarrukârâne niyaz ediyor ki; bütün kâinatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor.
 Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki; insanı ve
âlemi, belki bütün mahlûkatı esfel-i sâfilînden, sukuttan, kıymetsizlikten,
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faydasızlıktan; âlâ-yı illiyyîne, yani kıymete, bekâya, ulvî vazifeye çıkarıyor.

 Bak, hem öyle yüksek bir fîzâr-ı istimdatkârâne ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile istiyor, yalvarıyor ki; güya bütün mevcudâta ve
semâvâta ve Arş’a işittirip, vecde getirip, duasına “Âmin, Allahümme
âmîn...” dedirtiyor.

 Bak, hem öyle Semî, Kerîm bir Kadîr’den.. öyle Basîr, Rahîm bir
Alîm’den hâcetini istiyor ki; bilmüşâhede, en hafî bir zîhayatın en hafî
bir hâcetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü
istediğini –velev lisân-ı hâl ile olsun– verir. Ve öyle bir suret-i hakimâne,
basîrâne, rahîmânede verir ki, şüphe bırakmaz; bu terbiye ve tedbir, öyle
bir Semî ve Basîr ve öyle bir Kerîm ve Rahîm’e hastır.

On Üçüncü Reşha
Acaba bütün efâzıl-ı benîâdemi arkasına alıp, arz üstünde durup, Arş-ı
Âzam’a müteveccihen el kaldırıp dua eden şu “Şeref-i nev-i insan” ve
“Ferîd-i kevn ü zaman” ve bihakkın “Fahr-i kâinat” ne istiyor, bak, dinle:
Saadet-i ebediye istiyor.. bekâ istiyor.. likâ istiyor.. cennet istiyor. Hem,
merâyâ-yı mevcudâtta ahkâmını ve cemâllerini gösteren bütün esmâ-yı
kudsiye-yi ilâhiye ile beraber istiyor. Hatta, eğer rahmet, inâyet, hikmet,
adâlet gibi hesapsız o matlubun esbab-ı mûcibesi olmasaydı; şu zâtın tek
duası, baharımızın îcadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına
sebebiyet verecekti. Evet, nasıl ki onun risaleti şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Öyle de onun ubûdiyeti dahi öteki dârın açılmasına
sebeptir.

Acaba ehl-i akıl ve tahkike 1אن
َ א َכ

ِ
َ ِ
ِ ِ
َّ ا ْ ْ َכאن أ ْ َ ُع

َ َْ

dedirten şu meş-

hud intizam-ı fâik, şu rahmet içinde kusursuz hüsn-ü sanat ve misilsiz cemâl-i
rubûbiyet; hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki; en cüz’î, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip îfâ etsin.. en ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp
işitmesin, anlamasın, yapmasın? Hâşâ ve kellâ!. Yüz bin defa hâşâ! Böyle bir
cemâl, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz.
1

“Şu varlık âleminde, mevcut olandan daha mükemmeli, daha üstünü olması mümkün değildir.” (Bkz.: elGazâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/258; İbni Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye 1/53, 4/154, 6/392, 7/82, 8/221).
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Yahu, ey hayalî arkadaşım! Şimdilik kâfidir, geri gitmeliyiz. Yoksa, yüz sene şu zamanda, şu cezirede kalsak; yine o zâtın garâib-i icraatını ve acâib-i
vezâifini, yüzden birisine tamamen ihata edip temâşâsında doyamayız.
Şimdi, gel, üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak, nasıl her asır, o şems-i hidayetten aldıkları feyizle çiçek açmışlar; Ebû Hanife,
Şâfiî, Bayezid Bistâmî, Şah-ı Geylânî, Şah-ı Nakşibend, İmam Gazâlî, İmam
Rabbânî gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Meşhudâtımızın tafsilâtını başka vakte tâlik edip, o muciz-nümâ ve hidayet-edâya, bir kısım kat’î mucizâtına işaret eden bir salavât getirmeliyiz:

ِ ٰ ْ ِ َا
َّ
ِ َ
. ۪ ِ َّ ُ אت أ
َ َ

ِ
ِ َّ َ ا ا
ات ا ُّ َرا ِ ِ ا َّ ِ ي أ ُ ِ ل
ٰ ٰ َ ْ ّ َ اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو
َْ َ َ ْ
ّ
ُ ْ َ ا َّ ِ ِ ِ َ ا ْ َ ْ ِش ا ْ َ ِ ِ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ أ َ ْ ُ أ َ ْ ِ َ َ ٍة َوأ
ُ ِ אت َو َ َ ا
ُ َ  َو َ َّ َ ِ ُ ُ َّ ِ ِ ا ْ ِْر َ א،َ ٰ َ ْ َ َّ َ ِ ِ َ א َ ِ ِ ا َّ ْ َراةُ َوا ْ ِ ْ ِ ُ َوا َّ ُ ُر
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ אر ِ ِ ا ْ َ َ ُ َ ِّ ِ َא َو َ ْ َ َא ُ َ َّ ٍ أ
ُ َ ا ْ ِ ِّ َوأ َ ْو
َ َ ِ ِ َّ َ ْ  َوا، ِ َ َ ْ אء ا ْ ِ ْ َو َכ َ ا ُ ا
ِ َ ْ َ َ ٍم ِ َ ِد أ
ِ َ
ِ ْ َأ
َ ٍ
. ۪ ِ َّ ُ אس أ
َ
َ ْ َ َ ة َوأ ْ ُ أ
، ِ َ ْ  َوأ َ َ َّ ْ ُ ا ْ َ َ א َ ُ ِ َ ا، َ َ ْ  َو َ َ َل ُ َ ً ِ ُ َ אئِ ِ ا، َ َّ אء ْت ِ َ ْ َ ِ ِ ا
َ َ ْ َ َٰ
ّ
ْ
ُ
ُ
ٍ
ِ ٌ א ٍع ِ َ א ِ ۪ ِ ٰא
ِ
ات
אء ِ ْ َ ِ أ َ َ א ِ ِ ۪ ث
ُ َ ْ  َو َ َ َ ا، ِ َ َ ْ ت َ ا
َ ْ
َ ْ َ ِ َ َو
ْ
َّ َ َ َ َ
 َوأ َ ْ َ َ ا ّٰ ُ َ ُ ا َّ َّ َوا َّ َوا ِ ّ ئْ َ َوا ْ ِ ْ َع،َכא ْ َכ ْ َ ِ َو َ َ ِ َכ َّ ِ ا ْ َ َ אةُ َوا ْ َ َ ُر
ْ
َّ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
 َ ِ َא، َ ْ اج َو َ א َزا َغ ا
ِ َ ْ ْ  َ א ِ ا، َ َ َّ اع َوا ْ َ َ َ َوا ْ َ َ َ َوا ْ َ َ َ َوا
َ َوا ّ َر
ّ ُ َ
ِ ِ
ِ َ ّوف ا ْ َ ِכ
ِ ْ ٍَ أَ ْ ُ أ
ِ
ِ َ ٍة وأ َ أ
ٍم ِ ِد כ ا
َُ
َّ َ ُ َو َ ْ َ َא َو َ َא
ُ ُ ْ ِّ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ِ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ا َא َ َ ُّ َ אت ا ْ َ َ اء ْ َ َ َاءة כُ ّ ِ َכ
ٰ ْ َّ ا ْ َכ َ אت ا ْ ُ َ َ ّ َ ِ ْذن ا
ِ ُ ُّ ا ْ ُ ٰا ِن ِ כُ ّ ِ َאرِئٍ ِ أَو ِل ا
ِ ّ ُول ِإ ٰ ٰا ِ ِ ا َّ َ א ِن َوا ْ ِ ْ َ َא َو ْار َ ْ َא َא ِإ ٰ َ َא ِכ
ْ
َّ ْ
ْ
1
. َ ِ  ٰا ِ َ ٰا ِ َ ٰا.َ َ ٍة ِ ْ َ א
1

ُ

ِ ا ْ ُ َא ُن ا ْ َ ِכ
ْ
أ َ ْ ِ َ َ ٍم ِ َ َ ِد

“Ey varlığıyla varlığımızı ışıklandıran, gözlerimize nurlar serpip, bizleri nefsanî karanlıklardan kurtaran Rahmeti Sonsuz Rabbimiz! Arş-ı Azîm’den Kur’ân-ı Hakîm’i üzerine indirdiğin nurani Zât, yani
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmetinin hasenatı adedince
milyonlarca salât ve milyonlarca selâm olsun!
Risaletini Tevrat, İncil ve Zebur’un müjdelediği; nübüvvetini irhâsâtın (doğumundan hemen önce ve
doğumu anında meydana gelen harikulâde hâllerin); cinlerin hâtiflerinin, insanlık âleminden Allah
dostlarının ve beşerin kâhinlerinin müjdelediği; bir işaretiyle ayın parçalandığı Efendimiz, Mevlâmız
Hazreti Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmetinin nefesleri adedince milyonlarca salât ve
selâm olsun!
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“Şuâât-ı Mârifeti’n-Nebî” nâmındaki Türkçe bir risalede ve On
Dokuzuncu Mektup’ta ve şu Söz’de icmâlen işaret ettiğimiz delâil-i nübüvvet-i
Ahmediye’yi (aleyhissalâtü vesselâm) beyan etmişim. Hem onda Kur’ân-ı Hakîm’in
vücûh-u i’câzı icmâlen zikredilmiş. Yine Lemeât nâmında Türkçe bir risalede ve Yirmi Beşinci Söz’de Kur’ân’ın kırk vecihle mucize olduğunu icmâlen
beyan ve kırk vücuh-u i’câzına işaret etmişim. O kırk vecihte, yalnız nazımda
olan belâgatı, İşârâtü’l-İ’câz nâmındaki bir tefsir-i Arabî’de, kırk sayfa içinde
yazmışım. Eğer ihtiyacın varsa şu üç kitaba müracaat edebilirsin.

On Dördüncü Reşha
Mahzen-i mucizât ve mucize-i kübrâ olan Kur’ân-ı Hakîm, nübüvvet-i
Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) ile vahdâniyet-i ilâhiyeyi o derece kat’î isbat
ediyor ki, başka burhana hâcet bırakmıyor. Biz de onun tarifine ve medar-ı
tenkit olmuş bir-iki lem’a-yı i’câzına işaret ederiz: İşte, Rabbimizi bize tarif
eden Kur’ân-ı Hakîm;

 Şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..
 Şu sahâif-i arz ve semâda müstetir künûz-u esmâ-yı ilâhiyenin keşşâfı..
 Şu sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakâikin miftahı..
 Şu âlem-i şehâdet perdesi arkasındaki âlem-i gayb cihetinden gelen
iltifâtât-ı rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliyenin hazinesi..

 Şu âlem-i mâneviye-yi İslâmiye’nin güneşi, temeli, hendesesi.. avâlim-i uhreviyenin haritası..

 Zât ve sıfat ve şuûn-u ilâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, burhan-ı
nâtıkı, tercüman-ı sâtıı..
Davetine ağaçların koşup geldiği; duâsıyla yağmurun hemen iniverdiği; sıcaktan korumak için bulutların ona gölge yaptığı; bir ölçek yiyeceğiyle yüzlerce insanın doyduğu; parmaklarının arasından üç defa
Kevser gibi suların çağladığı; avuçlarının içindeyken çakıl taşları ve toprağın Allah’ı tesbih ettiği; O’nun
hürmetine Allah’ın, kertenkeleyi, ceylânı, kurdu, ağaç kütüğünü, zehirli keçinin kolunu, deveyi, dağı,
taşı ve ağacı konuşturduğu, Mirac’ın ve “Resûl’ün gözü başka yana kaymadı (ki, gördüğünü yanlış
*1
görmüş olsun), görebileceğinin ötesine yönelmedi (ki, bir illüzyon görmüş olsun).” âyetinin mazharı
olan Efendimiz, Mevlâmız ve Şefîimiz Hazreti Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), nüzûlünden
bu yana Kur’ân’ı okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının aynalarında Rahmân’ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince, milyonlarca salât ve
selâm olsun.
Bütün bu salâvatlardan her biri hürmetine bizi mağfiret et, ey İlâhımız, bize merhamet et, âmîn,
âmîn, âmîn…”
*1

Necm sûresi, 53/17.
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 Şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi, hikmet-i hakikîsi, mürşid ve hâdîsi..
 Hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat..
 Hem bir kitab-ı dua ve ubûdiyet..
 Hem bir kitab-ı emir ve davet..
 Hem bir kitab-ı zikir ve mârifet… gibi, beşerin bütün hâcât-ı mâneviyesine karşı birer kitap.. ve bütün muhtelif ehl-i mesâlik ve meşârib olan
evliya ve sıddîkînin, asfiya ve muhakkikînin her birinin meşreblerine lâyık birer risale ibraz eden bir kütüphâne-i mukaddesedir.

Sebeb-i kusur tevehhüm edilen tekrarâtındaki lem’a-yı i’câza bak ki:

 Kur’ân hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan, içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve eblâğdır.
Ehl-i kusurun zannı gibi değil. Zira; zikrin şe’ni, tekrar ile tenvirdir.. duanın
şe’ni, terdad ile takrirdir.. emir ve davetin şe’ni, tekrar ile tekittir.
 Hem herkes, her vakit bütün Kur’ân’ı okumaya muktedir olamaz, fakat
bir sûreye galiben muktedir olur. Onun için, en mühim makâsıd-ı Kur’âniye
ekser uzun sûrelerde dercedilerek, her bir sûre bir küçük Kur’ân hükmüne geçmiş. Demek, hiç kimseyi mahrum etmemek için, tevhid ve haşir ve kıssa-yı Mûsâ gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş.
 Hem cismânî ihtiyaç gibi, mânevî hâcât dahi muhteliftir. Bazısına
insan her nefes muhtaç olur; cisme hava, ruha Hû gibi. Bazısına her saat;
1

ِ ّٰ ِ ِ ا
ْ

gibi ve hâkezâ... Demek, tekrar-ı âyet, tekerrür-ü ihtiyaçtan ileri

gelmiş ve o ihtiyaca işaret ederek, uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı
ve iştahı tahrik etmek için tekrar eder.

 Hem Kur’ân müessistir, bir din-i mübînin esâsâtıdır ve şu Âlem-i İslâmiyet’in temelleridir ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi değiştirip muhtelif tabakâtın,
mükerrer suâllerine cevaptır. Müessise; tesbit etmek için tekrar lâzımdır.. tekit için terdad lâzımdır.. teyid için takrir, tahkik, tekrir lâzımdır.

 Hem öyle mesâil-i azîme ve hakâik-i dakikadan bahsediyor ki, umumun
kalblerinde yerleştirmek için, çok defa muhtelif suretlerde tekrar lâzımdır.
 Bununla beraber, sureten tekrardır. Fakat, mânen her bir âyetin
çok manaları, çok faydaları, çok vücûh ve tabakâtı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana ve fayda ve maksatlar için zikrediliyor.
1

Allah’ın adıyla
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 Hem Kur’ân’ın, mesâil-i kevniyenin bazısında ibham ve icmâli ise, irşadî bir lem’a-yı i’câzdır. Ehl-i ilhadın tevehhüm ettikleri gibi medar-ı tenkit
olamaz ve sebeb-i kusur değildir.

Eğer desen: “Acaba neden Kur’ân-ı Hakîm, felsefenin mevcudâttan

bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesâili mücmel bırakır; bazısını, nazar-ı
umumîyi okşayacak, hiss-i âmmeyi rencide etmeyecek, fikr-i avâmı
tâciz edip yormayacak bir suret-i basitâne-i zâhirânede söylüyor.”

Cevaben deriz ki: Felsefe, hakikatin yolunu şaşırmış; onun için... Hem

geçmiş derslerden ve Sözler’den elbette anlamışsın ki; Kur’ân-ı Hakîm şu kâinattan bahsediyor, tâ Zât ve sıfât ve esmâ-yı ilâhiyeyi bildirsin. Yani, bu kitab-ı
kâinatın maânîsini anlattırıp, tâ Hâlık’ını tanıttırsın. Demek, mevcudâta kendileri için değil, belki Mûcid’leri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor. İlm-i
hikmet ise mevcudâta mevcudât için bakıyor. Hem hususan ehl-i fenne hitap
ediyor. Öyleyse, mademki Kur’ân-ı Hakîm; mevcudâtı delil yapıyor, burhan
yapıyor; delil zâhirî olmak, nazar-ı umuma çabuk anlaşılmak gerektir.
Hem mademki Kur’ân-ı Mürşid, bütün tabakât-ı beşere hitap eder. Kesretli tabaka ise tabaka-yı avâmdır. Elbette irşad ister ki; lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin.. ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin.. ve mağlatalara düşürmemek için, zâhirî nazarlarında bedihî olan şeyleri lüzumsuz, belki zararlı
bir surette tağyir etmemektir.
Meselâ güneşe der, “Döner bir sirâcdır, bir lâmbadır.”1 Zira güneşten, güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği ve nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise Sâni’in ayna-yı mârifeti olduğundan bahsediyor. Evet, der: 2ِ ي

ْ َ

ُ ْ َّ “ َواgüneş döner.” Bu “döner”

tâbiriyle, kış-yaz, gece-gündüzün deverânındaki muntazam tasarrufât-ı kudreti ihtar ile azamet-i Sâni’i ifham eder. İşte, bu “dönmek” hakikati ne olursa
olsun; maksud olan ve hem mensuc, hem meşhud olan intizama tesir etmez.
Hem der:

ِ ا ًא
َ

3

َ ْ َّ  َو َ َ َ اŞu “sirâc” tâbiriyle, âlemi bir kasr sure-

tinde, içinde olan eşya ise insana ve zîhayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve
mat’ûmât ve levâzımât olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumdar olduğunu ihtar ile, rahmet ve ihsan-ı Hâlık’ı ifham eder.
1

Bkz.: Yûnus sûresi, 10/5; Enbiyâ sûresi, 21/33; Furkan sûresi, 25/61; ...
Yâsîn sûresi, 36/38.
3
“Güneşi de (ışığı kendinden) bir lamba yaptı.” (Nûh sûresi, 71/16)
2
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Şimdi bak, şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak, diyor ki: “güneş bir
kütle-yi azîme-yi mâyia-yı nâriyedir. Ondan fırlamış olan seyyârâtı etrafında döndürüp, cesâmeti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir...” Mûhiş bir
dehşetten, müthiş bir hayretten başka, ruha bir kemâl-i ilmî vermiyor. Bahs-i
Kur’ân gibi etmiyor…
Buna kıyasen, bâtınen kof, zâhiren mutantan felsefî meselelerin ne kıymette olduğunu anlarsın. Onun şaşaa-yı sûrîsine aldanıp Kur’ân’ın gayet mu’ciz-nümâ beyanına karşı hürmetsizlik etme!..
İhtar: Arabî Risale-i Nur’da On Dördüncü Reşha’nın Altı Katresi, bâhusus Dördüncü Katre’nin Altı Nüktesi, Kur’ân-ı Hakîm’in kırk kadar envâ-ı
i’câzından on beşini beyan eder. Ona iktifâen burada ihtisar ettik. İstersen
ona müracaat et, bir hazine-i mucizât bulursun...

ِ
אء َ َא ِ ْ כُ ّ ِ َد ٍاء َو ُ ِ ً א َ َא ِ َ א ِ َא َو َ ْ َ َ َ א ِ َא َو ِ ا ُّ ْ א
ً َ َ ِ ا ْ ُ ْ ٰا َن
َ
َ
ِ ِ اْ َ ِ ِ א وِ اْ ِ א ِ َ ِ א و َ ا
اط ُ ًرا َو ِ َ ا َّא ِر ِ ْ ا َو ِ َ א ًא
َ َ ً
َ َ
َ ً ُ ْ
ً
َ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ َر ِ ً א َو ِإ َ ا ْ َ ات כُ ّ َ א َد ً َو ِإ َ א ً א ِ َ ْ َכ َو ُ د َك َو َכ َכ َو َر ْ َ َכ
َ
َْ
. َ ِ  ٰا. َ ِ ِ َא أ َ ْכ َم ا ْ َ ْכ ِ َ َو َא أ َ ْر َ ا ا
َ
َ
َّ َ
1
. َ ِ  ٰا. َ ِ َ ْ َ ّ ِ َو َ ِّ َ ٰ َ ْ أ ُ ْ ِ َل َ َ ِ ا ْ ُ َא ُن ا ْ َ ِכ َو َ ٰ ٰا ِ ۪ َو َ ْ ِ ۪ أ
ْ
ْ
ُ
ْ

1

ْ ا َ ّٰ ُ َّ ا
ِ َ ِ ًא و
َ
ِ
َ ْ َو ا
َ َّ ُ ّٰ َ ا

Allah’ım! Kur’ân’ı bize, her türlü dertlere şifa.. hayatımızda ve ölümümüzden sonra en sıcak bir
arkadaş.. dünyada cana yakın bir dost.. kabirde en samimi bir arkadaş.. kıyâmette bir şefaatçi.. sırat
üzerinde bir nur.. ateşe karşı örtü ve perde.. cennette bir yoldaş.. ve bütün hayırlı işlere götüren rehber
ve önder eyle. Bütün bunları bize fazlınla, cömertliğinle, kereminle ve rahmetinle ihsan et, ey kerem
sahiplerinin en kerîmi ve merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz, âmîn...
Allah’ım! Furkan-ı Hakîm’in kendisine indirildiği Zât’a ve bütün âl ve ashabına salât ve selâm et, âmîn,
âmîn…

