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YİRMİ DOKUZUNCU LEM'A

  

İmana dair âli bir tefekkürname, tevhide dair yüksek bir marifetname.

  

  

Kardeşlerim,

  

Bu tefekkürname çok ehemmiyetlidir. İmam-ı Ali'nin (r.a.) ona bir vecihte "Âyetü'l-Kübrâ"
namını vermesi, tam kıymetini gösteriyor. Namaz tesbihatında aynelyakin derecesinde
kalbe gelmiş, çok risaleleri netice vermiş, otuz sene akıl ve fikrin gıda ve ilâcı olmuş bir
marifetnamedir. Bunu hem Lem'alar'ın başında, hem kırk elli adet müstakil makine ile
yazılsa münasiptir.

  

Said Nursî

  

Yirmi sene evvel Eskişehir hapsinde tecrid-i mutlakta iken yazılan bir lem'adır.
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İfade-i Meram

  

ON ÜÇ SENEDEN BERİ kalbim, aklımla imtizaç edip Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın

  

1

  

2

  

3

  

gibi âyetlerle emrettiği tefekkür mesleğine teşvik ettiği ve 
4 hadis-i şerifi, bazan bir saat tefekkür bir sene ibadet hükmünde olduğunu beyan edip
tefekküre azîm teşvikat yaptığı cihetle, ben de bu on üç seneden beri meslek-i tefekkürde
akıl ve kalbime tezahür eden büyük nurları ve uzun hakikatleri kendime muhafaza etmek
için, işârat nev'inden bazı kelimâtı, o envâra delâlet etmek için değil, belki vücutlarına
işaret ve tefekkürü teshil ve intizamı muhafaza için vaz' ettim. Gayet muhtelif Arabî
ibarelerle kendi kendime o tefekkürde gittiğim zaman o kelimâtı lisanen zikrediyordum.
Bu uzun zamanda ve binler defa tekrarında ne bana usanç geliyordu ve ne de verdiği
zevk noksanlaşıyordu ve ne de onlara ihtiyac-ı ruhî zâil oluyordu. Çünkü bütün o
tefekkürat, âyât-ı Kur'âniyenin lemeâtı olduğundan, âyâtın bir hassası olan
usandırmamak ve halâvetini muhafaza etmek hassasının bir cilvesi, o tefekkür aynasında
temessül etmiştir.

  

Bu âhirde gördüm ki, Risale-i Nur'un eczalarındaki kuvvetli ukde-i hayatiye ve parlak
nurlar, o silsile-i tefekkürâtın lem'alarıdır. Bana ettikleri tesiri başka zatlara da edeceği
düşüncesiyle, âhir ömrümde mecmuunu kaleme almak niyet etmiştim. Gerçi çok mühim
parçaları risalelerde derc edilmiştir; fakat heyet-i mecmuasında başka bir kuvvet ve
kıymet bulunacaktır.

  

Âhir-i ömür muayyen olmadığı için, bu hapisteki mahkûmiyetim ve vaziyetim ölümden
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daha beter bir şekil aldığından, âhir-i hayatı beklemeyerek, kardeşlerimin ısrar ve
ilhahlarıyla, tağyir etmeyerek, o silsile-i tefekkürat Yedi Bab üstünde yazıldı.

  

Bu nevi kudsî hakikatlerin ekseriyet-i mutlakası namaz tesbihatında hatıra geldiklerinden,
Sübhanallah, Elhamdü lillâh, Allahu ekber, Lâ ilâhe illâllah kudsî kelimelerinin herbirisi
bir menba hükmüne geçtiğinden, aynen namaz tesbihatındaki tertip gibi yazılmak lâzım
gelirken, o zaman tecritteki müşevveşiyet-i hal o tertibi bozmuş. Şimdi o Lem'anın Birinci
Babı Sübhanallah, ikincisi Elh
amdü lillâh,
üçüncüsü 
Allahu ekber,
dördüncüsü 
Lâ ilâhe illâllah'
a dair olacak. Çünkü Şafiîlerin namaz tesbihatından ve duadan sonra otuz üç defa aynen 
Sübhanallah, Elhamdü lillâh, Allahu ekber
gibi otuz üç defa da 
Lâ ilâhe illâllah'
ı çok Şafiîler okuyorlar.

  

Said Nursî

  

____________________

  

1 Tâ ki tefekkür edin. Tâ ki tefekkür etsinler.

  

2 "Onlar kendi üzerlerindeki İlâhî san'at mucizelerini hiç düşünmezler mi? Gökleri, yeri ve
ikisi arasındakileri Allah ancak hak ve hikmetle yaratmıştır...." Rum Sûresi, 30:8.

  

3 Tefekkür eden bir topluluk için deliller vardır.

  

4 "Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır." el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ,
1:310; Gazâlî, 
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İhy
â-u Ulûmi'd-Dîn,
4:409 (Kitâbu't-Tefekkür); el-Heysemî, 
Mecmeu'z-Zevâid,
1:78.

  

 

  

BİRİNCİ BAB 1

  

Sübhanallah'a dair. Üç fasıldır.

  

Birinci Fasıl

  

Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

  

Sen her kusurdan ve ehl-i dalâletin efkâr-ı bâtılasından münezzehsin. Sen öyle bir Zât-ı
Zülcelâlsin ki, 

  

·        semâ, yıldızlarının ve güneşlerinin ve aylarının kelimeleriyle ve bütün bunlardaki
hikmet remizleriyle, 

  

·        dünya semâsı, bulutlarının ve gök gürültüsünün ve şimşeklerin ve yağmurların
kelimeleriyle ve bütün bunlardaki faydaların işaretiyle, 

  

·        yeryüzü, madenlerinin ve nebatlarının ve ağaçlarının ve hayvanatının kelimeleriyle
ve bütün bunlardaki intizamatın delâletiyle, 
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·        nebat ve ağaçlar ise, yapraklar ve çiçekler ve meyveler kelimatıyla ve bütün
bunların muhtaç zevilhayata menfaatlarinin tasrihatıyla, 

  

·        çiçekler ve meyveler ise, tohumlarının ve kanatçıklarının ve çekirdeklerinin ve
onlardaki acaib-i san'atın kelimatıyla, 

  

·        çekirdekler ve tohumlar ise, bilmüşahede sümbüllerinin lisanıyla ve habbeciklerinin
kelimeleriyle, 

  

·        herbir nebat ise-tomurcuklarının inkişafı sırasında, müzeyyen çiçeklerinin ve
muntazam sümbüllerinin ağzıyla yavrularının tebessümü hengâmında gayet vazıh ve
zahir bir surette görüldüğü gibi-ölçülü tohumlarının ve intizamlı habbeciklerinin
kelimeleriyle, şekillerinin ve o şekiller içindeki renklerinin ve o renkler içindeki tadlarının
ve o tatmaklar içindeki güzel kokularının ve o güzel kokular HAŞİYE  içindeki
nakışlarının ve o nakış içindeki ziynetinin ve o ziynet içindeki boyasının ve o boya
içindeki san'atın ve o san'at içindeki tevzinin ve o tevzin içindeki tanzimin ve o tanzim
içindeki mizanın ve o mizan içindeki nizamın lisanıyla, Seni hamdinle tesbih ederler. 

  

·O nebatlardan herbiri, çiçeklerinin zarif gözlerinden ve sümbüllerinin tazecik dişlerinden
takattur eden ve Senin kendini kullarına tanıtıp sevdiren taarrüf ve teveddüdünün
cilvelerindeki lemeattan tereşşuh eden bir tarifle, Senin tecelliyât-ı sıfâtını tavsif, cilve-i
esmânı tarif ve teveddüdünü tefsir eder.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E On iki perde perde üstünde, burhan burhan içinde, delil delil içinde, bir
çiçekten muhtelif nağamat ve mütenevvi lemeatla Nakkaş-ı Ezelîyi kalbe gösteriyor, aklın
gözünü baktırıyor.

  

1 Bu tercümenin Arapça aslı için, CD'nin Arapça bölümündeki 29. Lem'a"ya bakınız.
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Sen her kusurdan münezzehsin, ey Vedûd ve ey Mâruf! San'atın ne kadar güzel, ne kadar
süslü, ne kadar mükemmeldir Senin!

  

Sen her türlü kusurdan münezzeh öyle bir Zât-ı Zülcemalsin ki, bütün ağaçlar,
tomurcuklarının açması ve çiçeklerinin inkişafı, yapraklarının tezayüdü, meyvelerinin
olgunlaşıp dallarının ellerinde mâsum çocuklar gibi oynaşması hengâmında, kereminle
yeşillenen yapraklarının ve lûtfunla tebessüm eden çiçeklerinin ve rahmetinle gülen
meyvelerinin ağzıyla, acaib-i hilkat içindeki kesret-i tenevvüünün ve o kesret-i tenevvü
içindeki muhtelif etlerinin ve o muhtelif etlerdeki şekillerin ve o şekillerdeki renklerin ve o
renkler içindeki güzel kokuların ve o güzel kokular içindeki ayrı ayrı tadların ve o tadlar
içindeki nakışların ve o nakışlar içindeki ziynetlerin ve o ziynetlerdeki boyaların ve o
boyalar içindeki san'atın ve o san'at içindeki tevzinin ve o tevzin içindeki tanzimin ve o
tanzim içindeki mizanın ve o mizan içindeki nizamın lisanıyla,
HAŞİYE

Seni hamdinle tesbih eder. 

  

Bütün o ağaçlar, Senin kendini mahlûkatına yakından tanıtan ve sevdiren tahabbüb ve
taarrüfünün cilvelerindeki lem'alardan tereşşuh eden ve onların ağızlarından damlayan
katrelerle Senin sıfâtını tavsif, esmânı tarif ve masnuatına tahabbub ve taarrüfünü tefsir
ederler. Öyle ki, güya çiçek açmış herbir ağaç, güzel yazılmış manzum bir kasidedir ki, o
kaside Fâtır-ı Zülcelâlin medâyih-i bâhiresini inşad edip, şâirâne, lisan-ı hal ile söylüyor.

  

Veyahut o çiçek açmış herbir ağaç, binler bakar ve baktırır gözlerini açmış, tâ Sâni-i
Zülcelâlin neşir ve teşhir olunan acaib-i san'atını bir iki gözle değil, belki binler gözlerle
baksın-tâ ehl-i dikkati öyle baktırsın.

  

Veyahut o çiçek açan herbir ağaç, umumî bayram olan baharın içindeki hususî
bayramında ve resmigeçit-misal bir anda, yeşillenmiş âzâlarını en süslü müzeyyenatla
süslemiş-tâ ki, onun Sultan-ı Zülcelâli ona ihsan ettiği hedâyâyı ve letâifi ve âsâr-ı
nuraniyesini müşahede etsin. Hem meşher-i san'at-ı İlâhiye olan zemin yüzünde ve bahar
mevsiminde, murassaat-ı rahmetini enzâr-ı halka teşhir etsin ve şecerin hikmet-i hilkatini
beşere ilân etsin.
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Sen her kusurdan münezzehsin. İhsanın ne güzeldir Senin: beyanın ne kadar âşikâr,
burhanın ne kadar bâhir, zâhir ve münevverdir. Sen her kusurdan münezzehsin; ne kadar
aciptir san'atın Senin!

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Bu on beş delil delil içinde, burhan burhan içinde, Sâni-i Zülcelâle işaret
ediyor.

  

 

  

Hikmetlerinin delâletiyle, ışığın parlaması Senin tenvirin ve Senin teşhirinledir.

  

Rüzgârın dalgalanması-hususan ses naklindeki-vazifelerinin sırrıyla, Senin tasrifin ve
tavzifinledir.

  

Faydalarının işaretiyle, nehirlerin çağlaması Senin tedhirin ve teshirinledir.

  

Taşların ve madenlerin süslenmesi-hususan ses ve muhaberatın naklindeki-hassa ve
menfaatlerinin remziyle, Senin tedbirin ve tasvirinledir.

  

Çiçeklerin acaib-i hikmetle tebessümü Senin tahsinin ve tezyininledir.

  

Faydalarının delâletiyle, meyvelerin süslenmesi Senin in'âmın ve ikramınladır.
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Şerâit-i hayatlarındaki intizamın işaretiyle, kuşların ötüşmeleri Senin onları birbiriyle
anlaştırman ve konuşturmanladır.

  

Faydalarının şehadetiyle, yağmur damlalarının ihtizazı, Senin tenzilin ve tafdilinledir.

  

Harekâtındaki hikmetlerin şehadetiyle, ayların hareketi Senin takdirin, tedbirin, tedvir ve
tenvirinledir.

  

Sen her türlü kusurdan münezzehsin; ne münevverdir burhanın, ne âşikârdır saltanatın
Senin!

  

İkinci Fasıl

  

Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin. Senin
senânı ben ifade edemem, kemal sıfatlarını saymakla bitiremem. Sen ancak Furkan'ında
kendi zâtını senâ ettiğin gibi ve Senin izninle Habibinin Seni senâ ettiği gibi ve Senin
intakınla bütün masnuatının Seni senâ ettiği gibi bir Zât-ı Zülcelâlsin.

  

Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin. Biz Sana
lâyık bir marifetle Seni tanıyamadık, ey bütün masnuatındaki mucizatıyla ve bütün
mahlûkatının tavsifatıyla ve bütün mevcudatının tarifatıyla ancak tarif edilen Mâruf!

  

Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin. Biz Sana
lâyık bir zikirle Seni zikredemedik, ey bütün mahlûkatının lisanıyla ve kitab-ı kâinatının
kelimeleri olan bütün mevcudatın nefisleriyle ve mahlûkatın olan bütün zevilhayatın
hayatlarıyla Sana sundukları tahiyyelerle ve bütün ağaç ve nebatların ihtizazla
zikretmekte olan bütün mevzun yapraklarıyla zikredilen Mezkûr!

  

Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin. Biz Senin
hak şükrünü edâ edemedik, ey herkesin gözü önündeki bütün ihsânâtının senâlarıyla ve
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kâinat çarşısındaki bütün in'âmâtının ilânâtıyla ve enzâr-ı mahlûkat önündeki rahmet ve
nimetinin bütün manzum meyveleriyle ve bütün ağaç ve nebatların dallarına dizilmiş
bütün mevzun ve muntazam çiçek ve salkımların tahmidatıyla şükür ve senâsı okunan
Mezkûr!

  

 

  

Sen her kusurdan münezzehsin. Şânın ne büyük, burhanın ne müzeyyen, ne kadar zâhir
ve bâhirdir Senin!

  

Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin. Biz Sana
lâyık bir ibadetle kulluk edemedik, ey bütün melâikenin ve bütün zevilhayatın ve bütün
anâsır ve mahlûkatın kemâl-i itaat ve imtisal ve intizam ve ittifak ve iştiyakla ettikleri
bütün ibadetlerin mercii olan Mâbud!

  

Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin. Biz Sana
lâyık bir tesbihatla Seni tesbih ve tenzih edemedik, ey "Kendisini hamd ile tesbih
etmeyen hiçbir varlık bulunmayan ve yedi gök ve yer ve içindekiler tarafından tesbih
edilen"1 Zât!

  

Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin. Gök ve yer,
bütün masnuatının bütün tesbihatıyla ve bütün mahlûkatının bütün tahmidatıyla, Seni
hamdinle tesbih eder.

  

Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin. Yer ve gök,
bütün peygamberlerinin ve bütün velîlerinin ve bütün meleklerinin-salât ve selâmın onlar
üzerine olsun-bütün tesbihatıyla Seni hamdinle tesbih eder.

  

Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin. Kâinat,
Habib-i Ekreminin (a.s.m.) bütün tesbihatıyla ve Resul-ü Âzamının bütün
tahmidatıyla-efdal-i salâvat ve etemm-i teslimatın onlar üzerine olsun-Seni hamdinle
tesbih eder.
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Sen her kusurdan münezzehsin öyle bir Zât-ı Zülcelâlsin ki Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâmın tesbihatının sadâlarıyla bu kâinat Seni hamd ile tesbih eder. Evet,
tesbihatının sadâlarıyla asırları dalga dalga ve milletleri bölük bölük çınlatan odur.
Allahım, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın tesbihat sadâlarını, kıyamet gününe kadar
kâinatın sayfalarında ve zamanın yapraklarında daim kıl.

  

____________________

  

1 İsrâ Sûresi, 17:44.

  

 

  

Sen her kusurdan münezzeh öyle bir Zât-ı Zülcelâlsin ki, Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâmın âsâr-ı şeriatıyla dünya seni hamd ile tesbih eder. Allahım, dünyayı kıyamet
gününe kadar Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın diyanetiyle dünyayı kıyamet gününe
kadar müzeyyen kıl.

  

Sen her kusurdan münezzeh öyle bir Zât-ı Zülcelâlsin ki, Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâmın lisanıyla dünya Senin azamet-i kudretinin arşı altında bir sâcid olarak Seni
hamd ile tesbih eder. Allahım, dünyayı kıyamet ve diriliş gününe kadar Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâmın lisanıyla, bütün aktarıyla hep böyle konuştur.

  

Sen her kusurdan münezzeh öyle bir Zât-ı Zülcelâlsin ki, her yerde ve her zamanda bütün
mü'min erkekler ve bütün mü'min kadınlar, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın
lisanıyla seni hamd ile tesbih eder. Allahım, erkek ve kadın bütün mü'minleri, Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâmın tesbihatının sadâlarıyla kıyamet gününe kadar hep böyle
konuştur.

  

Üçüncü Fasıl
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Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Vâhid-i Ehad ki, zıddan, nidden,
şerikten pâk ve berîdir.

  

Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Kadîr-i Ezelî ki, kendine muîn
ve vezir edinmekten pâk ve berîdir.

  

Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Kadîm-i Ezelî ki, sonradan
vücuda gelen ve zeval bulup giden mevcudata müşabehetten pâk ve berîdir.

  

Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Vâcibü'l-Vücud ki, nazîri
mümteni, Ondan başka herşeyin varlığı ve yokluğu müsavi, kendisi ise mümkinatın
mahiyetleri icabı olan kusurlardan pâk ve berîdir.

  

Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Zât-ı Zülcelâl ki, "Onun benzeri
hiçbir şey yoktur. O herşeyi hakkıyla işiten Semî' ve herşeyi hakkıyla gören Basîrdir"1 ve
kàsır ve hatâlı vehimlerin her türlü tasavvurâtından pâk ve berîdir.

  

Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Zât-ı Zülcelâl ki, "Göklerde ve
yerde en yüce sıfatlar Onundur. O kudreti herşeye galip olan Azîz ve hikmeti herşeyi
kuşatan Hakîmdir"2 ve nâkıs ve bâtıl akidelerin her türlü tavsifatından pâk ve berîdir.

  

Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Kadîr-i Mutlak ki, aczden ve
ihtiyaçtan pâk, berî ve müstağnîdir.

  

____________________

  

1 Şûra Sûresi, 42:11
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2 Rûm Sûresi, 30:27.

  

 

  

Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. Onun zâtında ve sıfâtında ve
ef'âlinde kusurdan ve noksandan pâk ve berî olduğuna kâinatın kemâlâtı şahittir. Çünkü
kâinatta kemal ve cemal namına ne varsa, hads-i sâdıkla ve kat'î burhanlarla ve vâzıh
delillerle sabittir ki, o kemal ve cemalin hepsi, o münezzeh Zâtın kemaline nisbetle bir
zayıf gölgeden ibarettir. Zira tenvir ancak nuranîden gelir, başka türlü olamaz. Aynaların
faniliğine ve mazharların seyyaliyetine rağmen cemal ve kemalin devam etmesi bunu
gösterdiği gibi; eâzım-ı beşerden meşrepleri muhtelif, keşfiyatları müttefik pek büyük bir
cemaatin icmâ ve ittifakıyla da sabittir ki, kâinattaki kemâlât, Zât-ı Vâcibü'l-Vücudun
envâr-ı kemâlinin bir gölgesidir.

  

Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O ezelî, ebedî ve sermedî Zât-ı
Zülcelâl ki, sonradan vücuda gelip teceddüd ve tekâmüle tâbi olan mevcudatın lâzımı
olan tagayyür ve tebeddülden pâk ve berîdir.

  

Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Hâlık-ı Kevn ve Mekân ki, kesif
ve kesir ve mukayyed ve mahdud olan maddî varlıkların lâzımı olan tahayyüz ve
tecezzîden pâk ve berîdir.

  

Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Kadîm-i Bâkî ki, hudus ve
zevalden pâk ve berîdir.

  

Celâl sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Vâcibü'l-Vücud ki, doğurmak
ve doğurulmaktan, başka varlıkların vücuduna girmek ve onlarla birleşmekten, hasr ve
tahdit edilmekten, kendisine yakışmayan ve vücub-u vücuduna münasip düşmeyen ve
ezeliyet ve ebediyetine muvafık olmayan şeylerden pâk ve berîdir.
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Onun celâli pek yücedir ve Ondan başka ilâh yoktur.

  

 

  

İKİNCİ BABHAŞİYE

  

Bu İkinci Bab, "Elhamdü lillâh" hakkındadır.

  

İkinci Bab ile tâbir edilen şu risalecikte "Elhamdü lillâh" cümlesini insanlara dedirten
imanın sonsuz fayda ve nurlarından, yalnız dokuz tane beyan edilecektir.

  

Birinci nokta: 

  

Evvelâ iki şey ihtar edilecektir.

  

1. Felsefe, herşeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise, herşeyi güzel,
ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nuranî bir gözlüktür.

  

2. Bütün mahlûkatla alâkadar ve herşeyle bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluka eden
şeylerle lâfzan ve mânen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hilkaten mecbur olan
insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere altı ciheti vardır.

  

İnsan, mezkûr iki gözlüğü gözüne takmakla, mezkûr cihetlerde bulunan mahlûkatı, ahvâli
görebilir.

  

Sağ cihet: Bu cihetten maksat, geçmiş zamandır. Binaenaleyh, felsefe gözlüğü ile sağ
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cihete bakıldığı zaman, mâzi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş, karanlıklı,
korkunç, büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. Ve bu görünüşte insan
pek büyük bir dehşete, vahşete, meyusiyete maruz kaldığında şüphe yoktur.

  

Fakat iman gözlüğüyle o cihete bakıldığı zaman, hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş
bir şekilde görünürse de, fakat can telefi yoktur. Mürettebatı, sâkinleri daha güzel, nuranî
bir âleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor. Ve o kabirler, çukurlar da, nuranî bir âleme
girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telâkki edilecektir. Demek imanın insanlara
verdiği sürur, ferahlık, itmi'nan, inşirah, binlerce "Elhamdü lillâh" dedirten bir nimettir.

  

Sol cihet: Yani, gelecek zamana, felsefe gözlüğü ile bakıldığı zaman, bizleri çürütecek,
yılan ve akreplere yedirip imha edecek, zulümatlı, korkunç, büyük bir kabir şeklinde
görünecektir.

  

Fakat iman gözlüğüyle bakılırsa, Cenâb-ı Hakkın, Hâlık, Rahmân, Rahîmin insanlara ihzar
ettiği çeşit çeşit nefis, leziz, me'külât ve meşrubata zarf olan bir mâide ve bir sofra-i
Rahmânî şeklinde görünecektir. Ve binlerce "Elhamdü lillâh" okutturarak tekrar
ettirecektir.

  

Üst cihet: Yani, semâvât cihetine felsefe ile bakan bir adam, şu sonsuz boşlukta,
milyarlarca yıldız ve kürelerin at koşusu gibi veya askerî bir manevra gibi yaptıkları pek
sür'atli ve muhtelif hareketlerinden büyük bir dehşete, vahşete, korkuya mâruz kalacaktır.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Risale-i Nur'un fikirden sonra en mühim esası şükür olduğundan şükür ve
hamdin ekser meratip ve hakikatları Risale-i Nur'un eczalarında kemal-i izah ile beyan
edildiğinden burada onlara iktifaen gayet muhtasar bir surette iman nimetine mukabil
olan hamdin birkaç mertebeleri zikredilecektir. İman nimetinin mertebelerine göre hamdin
mertebeleri var.
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Fakat imanlı bir adam baktığı vakit o garip, acip manevranın bir kumandanın emri ile
nezareti altında yapıldığı gibi, semâvât âlemini tezyin eden ve o yıldızların bize de ziyadar
kandiller şeklinde olduklarını görecek ve o atlar koşusunda korku, dehşet değil, ünsiyet
ve muhabbet edecektir. Âlem-i semâvâtı şöylece tasvir eden iman nimetine elbette
binlerce "Elhamdü lillâh" söylemek azdır.

  

Alt cihet: Yani, arz âlemine felsefe gözüyle bakan insan, küre-i arzı başıboş, yularsız,
şemsin etrafında serseri gezen bir hayvan gibi veya tahtası kırık, kaptansız bir kayık gibi
görür ve dehşete, telâşa düşer.

  

Fakat iman ile bakarsa, arzın Rahmânî bir sefine olup, Allah'ın kumandası altında bütün
me'külât, meşrubat, melbûsatıyla beraber, nev-i beşeri tenezzüh için şemsin etrafında
gezdiren bir sefine şeklinde görür. Ve imandan neş'et eden şu büyük nimete büyük
büyük elhamdü lillâh'ları söylemeye başlar.

  

Ön cihet: Felsefeci bir adam bu cihete bakarsa görür ki, bütün canlı mahlûkat-insan
olsun, hayvan olsun-kafile-bekafile, büyük bir sür'atle o cihete gidip kaybolurlar. Yani,
ademe gider, yok olurlar. Kendisinin de o yolun yolcusu olduğunu bildiğinden,
teessüründen çıldıracak bir hale gelir.

  

Fakat iman nazarıyla bakan bir mü'min, insanların o cihete gidişleri, seyahatleri adem
âlemine değil, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir. Ve fâni menzilden
bâki menzile, hizmet çiftliğinden ücret dairesine, zahmetler memleketinden rahmetler
memleketine göç etmek olup, adem âlemine gitmek değil diye bu ciheti memnuniyetle
karşılar. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşakkatler netice itibarıyla
saadetlerdir. Çünkü, nuranî âlemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler
büyük ve acı felâketlerin neticesidir. Meselâ, Hazret-i Yusuf, Mısır azizliği gibi bir saadete,
ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis
yoluyla nâil olmuştur.

  

Ve kezâ, rahm-ı mâderden dünyaya gelen çocuk, mâhut tünelde çektiği sıkıcı, ezici
zahmet neticesinde dünya saadetine nâil oluyor.
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Arka cihet: Yani geride gelenlere felsefe nazarıyla bakılsa, "Yâhu, bunlar nereden nereye
gidiyorlar ve niçin dünya memleketine gelmişlerdir?" diye edilen suale bir cevap
alınamadığından, tabiî, hayret ve tereddüt azabı içinde kalınır.

  

 

  

Fakat nur-u iman gözlüğüyle bakarsa, insanların kâinat sergisinde teşhir edilen garip,
acip kudretin mucizelerini görmek ve mütalâa etmek için Sultan-ı Ezelî tarafından
gönderilmiş mütalâacı olduklarını anlar. Ve bunlar o mucizenin derece-i kıymet ve
azametine ve Sultan-ı Ezelînin azametine derece-i delâletlerine kesb-i vukuf ettikleri
nisbetinde derece ve numara aldıktan sonra, yine Sultan-ı Ezelînin memleketine dönüp
gideceklerini anlar ve bu anlayış nimetini kendisine îras eden iman nimetine "Elhamdü
lillâh" diyecektir.

  

Mezkûr zulmetleri izale eden iman nimetine "Elhamdü lillâh" diye edilen hamd dahi bir
nimet olduğundan, ona da bir hamd lâzımdır. Bu ikinci hamd'e de üçüncü bir hamd,
üçüncüye dördüncü hamd lâzım. 

  

Demek, bir hamd-i vâhidden doğan hamdlerden ibaret gayr-i mütenâhi bir silsile-i
hamdiye husule geliyor.

  

İkinci nokta

  

Cihât-ı sitteyi tenvir eden iman nimetine de "Elhamdü lillâh" demesi lazımdır. Çünkü,
iman cihât-ı sittenin zulümatını izale etmekle def-i belâ kabilinden büyük bir nimet
sayıldığı gibi, tabiî o cihât-ı sitteyi tenvir ettiği cihetle de celbü'l-menâfi kabilinden ikinci
bir nimet sayılır. Binaenaleyh insan fıtrî bir medeniyete sahip olduğundan, cihât-ı sittede
bulunan mahlûkatla alâkadar olur ve iman nimetiyle de cihât-ı sitteden istifade
edebilmesi imkânı vardır.

  

Binaenaleyh, 1 âyet-i kerîmesinin sırrıyla, cihât-ı sitteden herhangi bir cihette olursa
insan tenevvür eder. Hattâ mü'min olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar
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uzanan mânevî bir ömrü vardır. Ve insanın bu mânevî ömrü, ezelden ebede uzanan bir
hayat nurundan medet ve yardım alır.

  

Ve kezâ cihât-ı sitteyi tenvir eden iman sayesinde, insanın şu dar zaman ve mekânı geniş
ve rahat bir âleme inkılâp eder. Bu büyük âlem bir insanın hanesi gibi olur ve mâzi,
müstakbel zamanları, insanın ruhuna, kalbine bir zaman-ı hal hükmünde olur. Aralarında
uzaklık kalkıyor.

  

Üçüncü nokta

  

İmanın istinad ve istimdat noktalarını hâvi olmasından, "Elhamdü lillâh" demesi iktiza
eder.

  

____________________

  

1 "Her nerede kıbleye yönelirseniz Allah'ın rızâsı oradadır." Bakara Sûresi, 2:115.

  

 

  

Evet, nev-i beşer, aczi ve düşmanların kesreti dolayısıyla dayanacak bir nokta-i istinada
muhtaçtır ki, düşmanlarını def için o noktaya iltica etsin. Ve kezâ, kesret-i hâcât ve
şiddet-i fakr dolayısıyla da istimdat edecek bir nokta-i istimdada muhtaçtır ki, onun
yardımıyla ihtiyaçlarını def etsin.

  

Ey insan! Senin nokta-i istinadın ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına
nokta-i istimdat ise ancak âhirete olan imandır. Binaenaleyh, bu her iki noktadan haberi
olmayan bir insanın kalbi, ruhu tevahhuş eder, vicdanı daima muazzep olur. Lâkin, birinci
noktaya istinad ve ikincisinden de istimdat eden adam, kalben ve ruhen pek çok zevk ve
lezzetleri, ünsiyetleri hisseder ki, hem mütesellî, hem vicdanı mutmain olur.
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Dördüncü nokta

  

İman nuru, lezâiz-i meşrûanın zevâle başladıkları zaman hasıl olan elemleri, emsalinin
vücut ve gelmekle olduklarını göstermekle izale eder.

  

Ve kezâ, nimetlerin devam edip tenakus etmemesini, nimetlerin menbaını göstermekle te
min eder.

  

Ve kezâ, firak ve ayrılmaların elemlerini, teceddüd-ü emsalinin lezzetini göstermekle izale
eder. Yani zeval düşüncesiyle bir lezzette çok elemler olur ki, iman o elemleri teceddüd-ü
emsaliyle ihtar ve izale eder. Maahâzâ, lezzetlerin teceddüdünde de başka lezzetler
vardır. Evet, bir semerenin şeceresi olmasa, o semerede münhasır kalan lezzet, onun
yemesiyle zâil olur ve zevâli de mûcib-i teessür olur. Fakat o semerenin şeceresi mâruf
ise, o semerenin zevâlinden elem hasıl olmuyor; çünkü yerine gelen var. Ve aynı
zamanda, teceddüd haddizâtında bir lezzettir.

  

Ve kezâ ruh-u beşeri en ziyade sıkan, ayrılmalardan neş'et eden elemlerdir. Nur-u iman o
elemleri teceddüd-ü emsal ve tahaddüs-ü visâl ümidiyle izale eder.

  

Beşinci nokta:

  

İnsan şu mevcudatta kendisine düşman ve ecnebî tevehhüm ettiği veya ölüler, yetimler
gibi hayatsız perişan vehmettiği şeyleri nur-u iman, ahbap ve kardeş sıfatıyla gösterir ve
hayattar tesbihhân (tesbih eden) şeklinde irâe eder. 

  

 

  

Yani, gafletle bakan adam, âlemin mevcudâtını düşman gibi muzır telâkki ederek
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tevahhuş eder. Ve eşyayı ecnebîler gibi görür. Çünkü, dalâlet nazarında mâzi ve istikbâl
zamanlarındaki eşya arasında uhuvvet, kardeşlik rabıtası ve bağlanış yoktur. Ancak eşya
arasında küçük, cüz'î bir alâka olur. Binaenaleyh, ehl-i dalâletin yekdiğerine olan
uhuvvetleri, binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır.

  

Ve kezâ, iman nazarında bütün ecrâmı, hayattar ve birbirine ünsiyetli olduklarını görüyor.
Ve her bir cirmin lisan-ı haliyle Hâlıkına tesbihat yapmakta olduğunu gösteriyor. İşte, bu
itibarla, bütün ecramın kendilerine göre bir nevi hayat ve ruhları vardır. Binaenaleyh
imanın şu görüşüne nazaran o ecramda dehşet, vahşet yoktur, ünsiyet ve muhabbet
vardır.

  

Dalâlet nazarı, matluplarını tahsil etmekten âciz olan insanların sahipsiz, hâmîsiz
olduklarını telâkki eder ve hüzün, keder, aczlerinden dolayı ağlayan yetimler gibi
zanneder. İman nazarı ise, canlı mahlûkata, ağlar yetimler gibi değil, ancak mükellef
memur, muvazzaf zâkir ve tesbihhân ibâd sıfatıyla bakar.

  

Altıncı nokta

  

Nur-u iman, dünya ve âhiret âlemlerini çeşit çeşit nimetlere mazhar iki sofra ile tasvir
eder ki, mü'min olan kimse iman eliyle ve zâhirî, bâtınî duygularıyla ve mânevî, ruhî olan
letaifiyle o sofralardan istifade ediyor. Dalâlet nazarında ise, zevilhayatın daire-i istifadesi
küçülür, maddî lezzetlere münhasırdır.

  

İman nazarında, semâvât ve arzı ihâta eden bir daire kadar tevessü eder. Evet, bir
mü'min, güneşi kendi hanesinin damında asılmış bir lüküs, kameri bir idare lâmbası
addedebilir. Bu itibarla şems, kamer, kendisine bir nimet olur. Binaenaleyh mü'min olan
zâtın daire-i istifadesi semâvâttan daha geniş olur. 

  

Evet, Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyan 

  

1    
2
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âyetlerin belâgatı ile, imandan neş'et eden şu harika ihsanlara, in'âmlara işaret ediyor.

  

____________________

  

1 "Güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi." İbrahim Sûresi, 14:33.

  

2 "Yerde olanları da sizin hizmetinize vermiştir." Hac Sûresi, 22:65.

  

 

  

Yedinci nokta

  

Nur-u iman ile bilinir ki, Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir
ki, sonsuz nimetlerin envâını, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyyelerin sınıflarını
hâvi bir menba, bir kaynaktır. Binaenaleyh, zerrât-ı âlemin adedince iman nimetlerine
hamd ü senâ etmek bir borçtur. Risale-i Nur'un eczasında bir kısmına işaretler
yapılmıştır. Maahâzâ, iman-ı billâhdan bahseden Risale-i Nur'un cüzleri, bu nimetten
perdeyi kaldırarak gösteriyor.

  

"Elhamdü lillâh" lâm-ı istiğrakla işaret ettiği umum hamdlerle hamd edilmesi lâzım olan
nimetlerden birisi de, Rahmâniyet nimetidir. Evet, Rahmâniyet, zevilhayattan rahmete
mazhar olanların sayısınca nimetleri tazammun etmiştir. Çünkü bilhassa insan, her bir
zîhayatla alâkadardır. Bu itibarla insan her zîhayatın saadetiyle saidleşir ve elemleriyle
müteessir olur. Öyleyse, herhangi bir fertte bulunan bir nimet, arkadaşlarına da bir
nimettir.

  

Ve kezâ, validelerin şefkatleriyle nimetlenen çocukların sayısınca nimetleri tazammun
edip ona göre hamdlere, senâlara kesb-i istihkak edenlerden birisi de rahîmiyettir. Evet,
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annesiz aç bir çocuğun ağlamasından müteessir ve acıyan bir vicdan sahibi, elbette
validelerin çocuklarına olan şefkatlerinden zevk alır, memnun ve mahzuz olur. İşte, bu
gibi zevkler birer nimettir, hamd ve şükürler ister.

  

Ve kezâ, kâinatta mündemiç hikmetlerin bütün envâ ve efradı adedince hamd ve şükürleri
iktiza edenlerden birisi de hakîmiyettir. Zira insanın nefsi, Rahmâniyetin cilveleriyle, kalbi
de Rahîmiyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi, insanın aklı da hakîmiyetin letaifiyle
zevk alır, telezzüz eder. İşte, bu itibarla ağız dolusu ile "Elhamdü lillâh" söylemekle hamd
ü senâları istilzam eder.

  

Ve kezâ, Esmâ-i Hüsnâdan "Vâris" isminin tecelliyatı adedince ve babalar gibi usulün
zevâlinden sonra bâki kalan fürûatın sayısınca ve âlem-i âhiretin mevcudatı adedince ve
uhrevî mükâfatları almaya medar olmak üzere hıfzedilen beşerin amelleri sayısınca,
sadâsı ile şu fezayı dolduracak kadar büyük bir "Elhamdü lillâh" ile hamd edilecek
hafîziyet nimetidir. Çünkü, nimetin devamı, nimetin zâtından daha kıymetlidir. Lezzetin
bekası, lezzetten daha lezizdir. Cennette devam, cennetin fevkindedir. Ve hâkeza... 

  

 

  

Binaenaleyh, Cenâb-ı Hakkın hafîziyeti tazammun ettiği nimetler, bütün kâinatta mevcut,
bütün nimetlerden daha çok ve daha üstündedir. Bu itibarla dünya dolusu ile bir
"Elhamdü lillâh" ister.

  

Şu zikredilen dört isme, bâki kalan Esmâ-i Hüsnâyı kıyas et ki, herbir isimde sonsuz
nimetler bulunduğu için sonsuz hamdleri, şükürleri istilzam eder.

  

Ve kezâ, bütün nimet hazinelerini açmak salâhiyetinde olan, nimet-i imana vesile olan
Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm dahi öyle bir nimettir ki, nev-i beşer ilelebed
o zâtı (a.s.m.) medh ü senâ etmeye borçludur. Ve kezâ, maddî ve mânevî bütün nimetlerin
envâına fihriste ve kaynak olan İslâmiyet ve Kur'ân nimeti de gayr-ı mütenâhi hamdleri
bil'istihkak istilzam e der.
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Sekizinci nokta

  

Öyle bir Allah'a hamd olsun ki, kâinat ile tâbir edilen şu kitab-ı kebîr ve onun tefsiri olan
Kur'ân-ı Azîmüşşanın beyanına göre bütün babları ile fasılları ve bütün sayfaları ile
satırları ve bütün kelimatı ile harfleri, o Zât-ı Akdese, sıfât-ı cemâliye ve kemâliyesini izhar
ile hamd ü senâhandır. Şöyle ki:

  

O kitab-ı kebîrin herbir nakşı, küçük olsun, büyük olsun, karınca kaderince, Vâhid ve
Samed olan Nakkaşının evsaf-ı celâliyesini izhar ile hamd-ü senâlar eder. Ve kezâ, o
kitabın herbir yazısı, Rahmân ve Rahîm olan Kâtibinin evsâf-ı cemâlini göstermekle
senâhan oluyor. Ve kezâ, o kitabın bütün yazıları noktaları, nakışları, Esmâ-i Hüsnânın
tecelliyat ve cilvelerine mâkes ve mazhar olmak cihetiyle, o Zât-ı Akdesi takdis, tahmid,
temcid ile senâhandır. Ve kezâ, o kitabın her bir nazmı, kasidesi, Kadîr, Alîm olan
Nâzımını takdis ile tahmid eyler.

  

 

  

Dokuzuncu nokta HAŞİYE 1

  

Hamd Allah'tan gelir, Allah ile kaimdir, Allah için ve Onun vücudu sebebiyledir. Dünyanın
evvelinden hilkatin âhirine kadar bütün zerrât-ı kâinatın, ezelden ebede bütün
zamanlardaki dakikaların âşirelerine darbı adedince, Allah'a hamd olsun.

  

"Elhamdü lillâh" nimeti için dahi, nâmütenâhi bir devir ve teselsülleHAŞİYE 2 Allah'a hamd
olsun.

  

Bana ve kardeşlerime ihsan ettiği Kur'ân nimeti için, zerrât-ı vücudumun, dünyadaki
ömrümün dakikalarının âşireleriyle ve âhirette benim ve kardeşlerimin bekalarıyla darbı
adedince hamd olsun.
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"Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur.
Sen herşeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın." (Bakara Sûresi, 2:32.)

  

"Bizi bu saâdete eriştiren Allah'a hamd olsun. Yoksa Allah hidâyet etmeseydi biz
kendiliğimizden buna erişemezdik." (A'râf Sûresi, 7:43.)

  

Allahım, ümmetinin hasenâtı adedince, Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına salât
ve selâm et. Âmin.

  

Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E 1 Bu gibi şifrelerin anahtarı bende yoktur ki açayım. Maahâzâ, oruçlu bir
kafa, ne o şifreleri açabilir ve o darbları yapabilir. Kusura bakmayınız, bu kadarı da, ancak
müellifinin mânevî yardımıyla ve Leyle-i Kadrin bereketiyle ve Mevlânâ'nın
komşuluğundan istifade ile yapabildim. Mütercim Abdülmecid Nursî

  

 H A Ş İ Y E 2 Devir ve teselsül, mümkinat dairesinde muhaldirler. Çünkü ikisi
nihayetsizlik iktiza ettiklerinden ve mümkinat dairesi mütenahi olduğundan, gayr-ı
mütenâhi yerleşmez. Fakat daire-i vücuba taallûk eden hamd ise, o gayr-ı mütenâhidir.
Devir ve teselsülle gayr-ı mütenâhi bir daireye girer, yerleşir.

  

 

  

ÜÇÜNCÜ BAB

  

Allahu ekber'in mertebelerine dairdir.
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[Otuz üç mertebesinden yedi mertebeyi zikredeceğiz. O mertebelerden mühim bir kısmı
Yirminci Mektubun İkinci Makamında ve Otuz İkinci Sözün İkinci Mevkıfının âhirinde ve
Üçüncü Mevkıfının evvelinde izah edilmiştir. Şu mertebelerin hakikatini anlamak
isteyenler o iki Söze müracaat etsinler.]

  

BİRİNCİ MERTEBE

  

"De ki: 'Hamd olsun o Allah'a ki, evlât edinmekten münezzehtir, mülkünde ortağı
bulunmaz ve hiçbir şeyden de âciz değildir ki yardımcıya ihtiyacı olsun.' Ve hürmet ve
tâzimle Onun yüceliğini an." İsrâ Sûresi, 17:111.

  

Lebbeyk ve sa'deyk. Celâli yüce olan Allah, ilmi ve kudretiyle herşeyden nihayet
derecede büyüktür. Zira O öyle bir Hâlık ve Bâri' ve Musavvirdir ki, kudretiyle insanı bir
kâinat gibi tasnî etmiş; ve insanı nasıl kader kalemiyle yazmışsa, kâinatı da aynen o
kalemle yazmıştır. Çünkü şu büyük âlem olan kâinat, aynen bu küçük âlem olan insan
gibi, Onun kudretinin masnuu ve kaderinin mektubudur. Sâni-i Hakîm şu büyük âlemi
öyle bir surette ibdâ etmiştir ki, onu bir mescid şekline döndürmüş; ve bu küçük âlemi de
öyle bir surette icad etmiştir ki, onu bir abd-i sâcid yapmıştır. Şu büyük âlemi bir mülk
şeklinde inşa etmiş, bu küçük âlemi de bütün mülke muhtaç bir memlük olarak bina
etmiştir. Onun âlem-i ekberdeki san'atı bir kitap şeklinde tezahür etmiş, insandaki sıbğası
ise hitap çiçekleri açmıştır. Onun kudreti, âlem-i ekberde haşmet-i rububiyetini
gösterirken, âlem-i asgar olan insanda da nimetleri tanzim ediyor. Onun haşmeti âlem-i
ekberde vahdâniyetine şehadet ederken, rahmeti de âlem-i asgarda ehadiyetini ilân
ediyor. O Sâni-i Zülcelâl, Âlem-i ekberin heyet-i mecmuasına ve envâ ve eczâlarının
hareket ve sükûnetlerine birer sikke-i vahdet koyduğu gibi, şu insanın cisim ve âzâlarına
ve hücre ve zerrelerine dahi öylece birer hâtem-i vahdet basmıştır.

  

Şimdi Onun eserlerine toplu bir halde bak: Nasıl gün gibi âşikâr bir şekilde, bir sehâvet-i
mutlaka ile beraber bir intizam-ı mutlak göreceksin. Onu dahi sür'at-i mutlaka ile beraber
mutlak bir ittizan içinde göreceksin. Onu dahi bir itkan-ı mutlakla beraber suhulet-i
mutlaka içinde göreceksin. Onu dahi mutlak bir hüsn-ü san'atla beraber vüs'at-i mutlaka
içinde göreceksin. Onu dahi bu'd-i mutlakla beraber ittifak-ı mutlak içinde bulacaksın.
Onu dahi ihtilât-ı mutlak ile beraber imtiyaz-ı mutlak içinde göreceksin. Onu dahi, gayet
kıymettarlıkla beraber mebzuliyet ve ruhsat-ı mutlaka ile hadsiz mahlûkatın istifadesine
arz edilmiş bir şekilde bulacaksın. 
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İşte bu gözle görünen keyfiyet, akıl sahibi bir ehl-i tahkik için bir şahit olduğu gibi, ahmak
bir münafığı dahi, bütün bunların Alîm-i Mutlak olan bir kudret-i mutlaka sahibinin eser-i
vahdeti olduğunu kabul etmek zorunda bırakır.

  

Vahdette suhulet-i mutlaka, şirk ve kesrette ise içinden çıkılması imkânsız bir suubet
vardır.

  

Eğer bütün eşya tek bir zâta isnad edilse, kâinatı hiç yoktan icad etmek bir hurma fidanını
icad etmek kadar, bir hurma fidanı da bir meyve kadar kolay olur. Kesrete isnad
edildiğinde ise, meyveyi ağaç kadar, ağacı ise kâinat kadar zorlaştıran bir imtinâ ortaya
çıkar. Zira birtek zat, pek çok eşya için birtek netice ve vaziyeti, birtek fiil ile, külfetsiz ve
mübaşeretsiz bir şekilde elde eder. Eğer bu vaziyet ve netice kesrete havale edilse, o
neticeye ancak pek çok tekellüfat, mübaşeret ve nizâ ile ulaşılabilir: bir zabitin vazifesini
neferata, ustanın vazifesini binanın taşlarına, arzın kendi etrafındaki dönüşüyle hasıl olan
yıldız ve seyyarelerin mevkilerindeki değişmeleri o yıldız ve seyyarelerin hareketlerine,
daire merkezinin vazifesini o dairenin çevresindeki noktalara bırakmak gibi...

  

Vahdette, intisap sırrıyla, gayr-ı mütenâhi bir kudret bulunur. Bu suretle, bir sebep bütün
menâbi-i kuvvetini kendisi taşımak zorunda kalmaz ve o sebepten hasıl olan eser, onun
istinad ettiği şey nisbetinde büyük olur. Şirkte ise, herbir sebep, kendi menâbi-i kuvvetini
kendi belinde taşımaya mecburdur; eseri de kendi cirmi kadar küçük olur. Bir karınca ve
bir sinek, işte bu intisap kuvvetiyle mütekebbir zalimlere galebe eder; bir küçük çekirdek,
bu sırla koca bir ağacı üzerinde taşır.

  

Bütün eşya birtek zâta isnad edildiği takdirde, icad etmek, "adem-i mutlaktan çıkarmak"
mânâsına gelmez. Birtek zâtın eşyayı icadı, tıpkı camdaki misalî sureti kemâl-i suhuletle
fotoğraf kâğıdına aksettirerek ona bir vücud-u haricî vermek gibi, yahut görünmez bir
mürekkeple yazılmış bir yazıyı, gizli yazıları ortaya çıkaran bir madde vasıtasıyla görünür
hale getirmek gibi, bir mevcud-u ilmîyi vücud-u haricîye çıkarmak mânâsını taşır.
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Eşyanın esbaba ve kesrete havale edilmesi halinde ise, birşeye vücut vermek için, o şeyi
adem-i mutlaktan çıkarmak gerekir. Bu ise, eğer muhal olmazsa, suubetin en nihayet
mertebesi olur. Demek, vahdette vücub derecesine varan bir suhulet, kesrette ise imtinâ
derecesinde bir suubet vardır.

  

 

  

Vahdette, maddeye ve zamana ihtiyaç olmadan, bir mevcudu adem-i sırftan ibda' ve icad
etmek mümkün olur ki, o mevcudun zerreleri külfetsiz bir şekilde ve hiçbir karışıklığa
meydan vermeden bir ilmî kalıba dökülür. Şirkte ve kesrette yoktan var etmek ise, bütün
ehl-i aklın ittifakıyla, imkân haricidir. Çünkü bir zîhayatın vücudu için, yeryüzüne yayılmış
zerrelerin ve anâsırın toplanması kaçınılmaz olur; ayrıca, ilmî bir kalıbın mevcut olmayışı
sebebiyle, o zîhayatın cismindeki zerrelerin muhafazası için, her zerrede küllî bir ilmin ve
bir irade-i mutlakanın bulunması gerekecektir. Bununla beraber, şerikler müstağniyetün
anhâ ve mümteniatün bizzat, yani hiç onlara ihtiyaç olmadığı gibi ve vücutları muhal
oldukları halde, onları dâvâ etmek sırf tahakkümîdir ve mevcudattan hiçbir şeyde böyle
bir ihtimal için ne bir emare, ne bir işaret mevcut değildir. Zira kâinatın hilkati, bizzarure,
gayr-ı mütenâhi bir kudret-i kâmile icap ettirir; şeriklere hiç ihtiyaç yoktur. Eğer şerik
bulunsa, mütenâhi diğer bir kuvvet, hiçbir zaruret olmadan, hattâ zaruret bunun tam aksi
iken, o nihayetsiz ve gayet kemaldeki kudreti, nihayetsiz olduğu bir vakitte tahdit edip
ona nihayet vermek lâzım gelir ki, bu, beş vecihle muhaldir. İşte, şerikler böylece
mümtenidirler; ve kâinatın mevcudatından hiçbir şeyde, mezkûr vecihlerle mümteni
bulunan şeriklerin varlığına dair bir işaret yahut tahakkukuna dair bir emare yoktur.

  

Bu mesele, Otuz İkinci Sözün Birinci Mevkıfında zerrattan seyyârâta, İkinci Mevkıfta
semâvattan teşahhusât-ı veçhiyeye kadar, hepsi de üzerlerindeki sikke-i tevhidi
göstererek şirki reddeden mevcudatın cevaplarıyla izah edilmiştir.

  

Onun şeriki olmadığı gibi, muîni ve veziri de yoktur. Esbab ise, kudret-i ezeliyenin
tasarrufuna ince bir perdeden ibarettir, hakikatte tesir-i icadî sahibi değildir. Zira, esbab
içinde en eşref ve ihtiyarı en geniş olan insan olduğu halde, yemek ve içmek ve
düşünmek gibi en zâhir ef'âl-i ihtiyariyesinden onun elinde bulunan, ancak yüz cüzden
bir meşkûk cüzdür. En eşref ve en geniş ihtiyar sahibi sebebin eli, böyle gördüğün gibi
tasarruf-u hakikîden bağlanmış olursa, sair hayvânat ve cemâdat, Hâlık-ı Arz ve
Semâvâta icad ve rububiyette nasıl şerik olabilirler? Nasıl ki bir padişahın içine
hediyesini koyduğu zarf yahut hediyesini sardığı mendil yahut hediyesini eline verip sana
gönderdiği nefer o padişahın saltanatına şerik olamaz. Öyle de, elleriyle bize nimetlerin
gönderildiği sebepler ve bizim için iddihar edilen nimetlerin sandukçalarından ibaret olan
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zarflar ve bize hediye gönderilmiş atâyâ-yı İlâhiyenin sarıldığı esbab, şerik veya muin
veya müessir birer vasıta olamazlar.

  

 

  

İKİNCİ MERTEBE

  

Celâli yüce olan Allah, ilmi ve kudretiyle herşeyden nihayet derecede büyüktür. Zira O
öyle bir Hallâk-ı Alîm ve Sâni-i Hakîm ve Rahmânü'r-Rahîmdir ki, kâinat bostanındaki şu
mevcudat-ı arziye ve ecrâm-ı ulviye, bilbedâhe, o Hallâk-ı Alîmin mucizat-ı kudretidir. Ve
şu yeryüzü bağında serilmiş rengârenk müzeyyen nebâtat ve açılıp saçılmış ve yayılmış
mütenevvi hayvânat, bizzarure, o Sâni-i Hakîmin havârık-ı san'atıdır. Ve bu bağın
bahçelerindeki şu tebessüm eden çiçekler ve süslenmiş meyveler, bilmüşahede, o
Rahmânü'r-Rahîmin hedâyâ-yı rahmetidir. O mucizât-ı kudret şöyle şehadet ediyor; şu
havârık-ı san'at nidâ ediyor; ve bu hedâyâ-yı rahmet ilân ediyor ki: Evvelkinin Hallâkı ve
diğerinin Musavviri ve âhirkinin Vâhibi olan Zat herşeye kadîr, herşeye alîmdir. Onun
rahmeti ve ilmi herşeyi kuşatmıştır. Kudretine nisbeten zerreler ve yıldızlar, az ve çok,
küçük ve büyük, mütenâhi ve gayr-ı mütenâhi, herşey müsâvidir. O Sâni-i Hakîmin
mucizâtı olan mâzinin bütün vukuat ve garâibi şehadet eder ki, o Sâni, Hallâk-ı Alîm ve
Azîz-i Hakîm olduğundan, istikbalin bütün imkânât ve acâibine kadirdir.

  

Her türlü noksandan ve kusurdan münezzehtir o Zat ki, 

  

·        ilminin mucizeleri, san'atının harikaları, cûd ve sehâsının hediyeleri ve lûtfunun
burhanları olan 

  

·        müzeyyen hayvânâtı, münakkaş kuşları, meyveli ağaçları ve çiçekli nebâtâtı ile, 

  

·        yeryüzü bahçesini san'atının meşheri, mahlûkatının mahşeri, kudretinin mazharı,
hikmetinin medarı, rahmetinin çiçekliği, Cennetinin tarlası, mahlûkatının resmigeçit
meydanı, mevcudatının seyelângâhı, masnuatının ölçeği yapmıştır. 
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·Bu yeryüzü bahçelerinde 

  

·        meyvelerin ziynetiyle gülen çiçeklerin tebessümü, seher yeliyle şakıyan kuşların
sec'aları, çiçeklerin yaprakçıklarındaki damlaların şıpıltısı ve validelerin küçük yav r
ulara olan terahhumu 

  

·        cin ve insana ve hayvânat ve ruhaniyat ve melâikeye bir Vedûd'un kendisini
tanıttırması, bir Rahmân'ın kendini sevdirmesi, bir Hannân'ın terahhumu, bir Mennân'ın
en lâtif rahmet cilvelerini izhar etmesidir. 

  

 

  

Bütün meyve ve tohumlar, birer hikmet mucizesi, birer san'at harikası, birer rahmet
hediyesi, birer vahdet burhanı, dâr-ı âhiretteki eltâf-ı İlâhiyenin birer şahididir. Onlar birer
şahid-i sadık olarak ilân ederler ki, kendilerinin Hallâkı herşeye kadîr ve herşeye alîmdir. 
Onun rahmeti ve ilmi ve halk ve tedbiri ve sun' ve tasviri herşeyi ihata etmiştir. Onun halk
ve tedbirine ve sun' ve tasvirine nisbetle güneş bir tohumcuk gibi, yıldız bir çiçek gibi, a
r
z bir habbe gibidir; hiçbir şey Ona ağır gelmez.

  

Meyve ve tohumlar, âlem-i kesretin aktârında vahdetin aynaları, kaderin işaretleri,
kudretin remizleridir ki, bu kesretli mevcudatın menbalarının vahdetini gösterirler. Onlar,
bir menbadan sudurları sırasında Fâtırlarının sun' ve tedbirdeki vahdetine şehadet
ettikleri gibi, tekrar vahdette nihayet bulmalarıyla da Sânilerinin halk ve tedbirindeki
hikmetini zikrederler.

  

Hem o meyve ve tohumlar hikmet-i Rabbâniyenin telvihâtıdır ki, Hâlık-ı Külli Şeyin, o cüz'î
mevcutlara müteveccih küllî nazarının, onların cüzlerine dahi baktığını gösterir. Çünkü o
ağacın halk edilmesinden en zâhir maksat, onun meyvesidir. İşte, beşer de şu kâinatın
meyvesidir ve Hâlık-ı Kâinat nazarında en zâhir maksut odur. Kalb de bir tohumcuk
gibidir ve Sâni-i Mahlûkatın en münevver aynası odur. İşte şu hikmettendir ki, bu
kâinattaki şu küçücük insan, bu mevcudatta haşir ve neşir gibi muazzam inkılâplara ve

 28 / 29



29.Lem'a-1-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 03:08 - 

kâinatın tahrip ve tebdil ve tahvil ve tecdidine en zâhir bir medar olur.

  

Allahu ekber. Sen, akılların künh-ü azametine erişemediği bir Zât-ı Zülcelâlsin, ey Kebîr!

  

Çünkü: Bütün eşya deyip kâinatın azîm halka-i zikrinde beraber zikrederek çalışıyorlar.

  

Vakit-bevakit lisan-ı istidat ile Cenâb-ı Haktan hukuk-u hayatını "Yâ Hak" deyip hazine-i
rahmetten istiyorlar. Baştan başa da hayata mazhariyetleri lisaniyle "Yâ Hayy" ismini
zikrediyorlar.

  

 

  

 29 / 29


