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ÜÇÜNCÜ MERTEBEHAŞİYE

  

İzahı, Otuz İkinci Sözün Üçüncü Mevkıfının başındadır.

  

Allahü Teâlâ ilim ve kudretiyle herşeyden nihayet derecede büyüktür. Zira o öyle bir
Kadîr, Mukaddir, Alîm, Hakîm, Musavvir, Kerîm, Lâtif, Müzeyyin, Mün'im, Vedûd,
Mütearrif, Rahmân, Rahîm, Mütehannin, Cemîl-i Zülcelâl, Kâmil-i Mutlak ve Nakkaş-ı
Ezelîdir ki, bu kâinatın sahaif ve tabakatıyla, küll ve cüz olarak hakikati ve bu mevcudatın
külliyet ve cüz'iyet ve vücut ve beka itibarıyla hakikati, 

  

·        Onun kazâ ve kader kaleminin ilim ve hikmetle tanzim ve takdir ettiği hatları; 

  

·        ilim ve hikmet pergelinin sun' ile tasvir nakışları; 

  

·        sun' ve tasvirinin yed-i beyzâsıyla, lütuf ve keremle tezyin ve tenvir ettiği tezyinatı; 

  

·        lütuf ve kereminin ve teveddüd ve taarrüfünün lâtifelerinden rahmet ve nimetle
tebessüm eden çiçekleri; 

  

·        rahmet ve nimetinin ve terahhum ve tahannününün feyzinden cemal ve kemal ile
tezahür eden semereleri; 

  

·        ve, aynaların fâniliği ve mazharların seyyâliyetiyle beraber, onlarda tecellî eden o
mücerred ve sermedî cemâlin bâki kalarak, gelip geçen mevsimler ve asırlar ve dehirler
üzerinde tecelliyat ve zuhurâtının ve gelip geçen mahlûkat ve günler ve seneler
üzerindeki in'âmâtının devam etmesinin şehâdetiyle, Onun cemal ve kemâlinin tecelliyat
ve lemeâtından başka birşey değildir. 
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·Evet, aynaların fâniliği ve mevcudatın zevaliyle beraber tecelliyâtın ve füyuzâtın devam
etmesi, bütün zuhurattan daha zâhir bir surette, onlarda görünen cemâlin mazharlara ait
olmadığına delâlet eder ve en fasih bir lisanla ve en vâzıh bir burhanla gösterir ki, o
tecelliyat, Vâcibü'l-Vücudun ve Bâkî-i Vedûdun mücerred cemâlinin ve mazharlar
üzerinde daimî yenilenen ihsânâtının cilveleridir.

  

·Evet, eserin mükemmelliği, akıl sahipleri için, fiilin mükemmelliğine delâlet eder.
Mükemmel fiil ise, fehim sahipleri için, ismin mükemmelliğine delâlet eder. İsmin
mükemmelliği, bilbedâhe sıfatın mükemmelliğine; sıfatın mükemmelliği ise, bizzarure
şe'nin mükemmelliğine; şe'nin mükemmelliği ise, hakkalyakîn derecesinde bir kat'iyetle
ve o zâta lâyık bir şekilde, zâtın mükemmelliğine delâlet eder.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Bu Üçüncü Mertebe, cüz'î bir çiçeği ve güzel bir kadını nazara alıyor. Koca
bahar bir çiçektir. Cennet dahi bir çiçek gibidir. O mertebenin mazharlarıdırlar. Ve âlem,
güzel ve büyük bir insan; ve huriler nev'i ve ruhanîler taifesi ve hayvanlar cinsi ve insan
sınıfı, herbiri mânen güzel bir insan hükmünde, bu mertebenin gösterdiği esmâyı
safahâtıyla gösteriyor.

  

 

  

DÖRDÜNCÜ MERTEBE

  

Celâli yüce olan Allah, herşeyden nihayet derecede büyüktür. Zira O öyle bir Adl-i Âdil ve
Hakem-i Hâkim-i Hakîm-i Ezelîdir ki, şu kâinat şeceresinin binasını, meşiet ve hikmetinin
asılları üzerinde altı günde tesis etmiş; ve onu kazâ ve kaderinin düsturlarıyla tafsil
etmiş; ve âdet ve sünnetinin kanunlarıyla tanzim etmiş; ve inâyet ve rahmetinin
namuslarıyla tezyin etmiş; ve, masnuatındaki intizamatın, mevcudatındaki tezyinatın,
kâinatın eczasındaki teşabüh, tenasüb, tecavüb, teâvün ve teânukun, ve herşeyde o şeyin
kamet-i kabiliyetine göre kader tarafından şuurlu bir şekilde takdir edilmiş itkan-ı san'atın
şehadetiyle sabit olduğu üzere, esmâ ve sıfâtının cilveleriyle tenvir etmiştir. 
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·        Kâinatın tanzimâtındaki hikmet-i âmme, 

  

·        tezyinâtındaki inâyet-i tâmme, 

  

·        taltifâtındaki rahmet-i vâsia, 

  

·        terbiyesindeki erzak ve iâşe-i şâmile, 

  

·        Fâtırının şuûnât-ı zâtiyesine mazhariyetiyle acip bir san'at izhar eden hayatı, 

  

·        tahsinâtındaki mehâsin-i kasdiye, 

  

·        mevcudatının zevâliyle beraber onlarda in'ikâs eden tecelliyât-ı cemâliyenin devam
etmesi, 

  

·        kâinatın kalbinde, Mâbuduna karşı sadık aşk, 

  

·        cezbelerinde zâhir olan incizap, 

  

·        kâinattaki bütün kâmillerin, onun Fâtırının vahdetine dair ittifakları, 

  

·        eczâsında fayda ve maslahatları gözeten tasarrufat, 
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·        nebâtâtındaki hakîmâne tedbir, 

  

·        hayvânâtındaki kerîmâne terbiye, 

  

·        erkânının tagayyürâtındaki mükemmel intizam, 

  

·        külliyetinin intizamında gözetilen cesîm gayeler, 

  

·        maddeye ve zamana muhtaç olmayarak ve gayet kemaldeki bir hüsn-ü san'atla
def'aten icad edilmesi, 

  

·        sınırsız imkânat içinde mütereddit mevcudatına verilen hakîmâne teşahhusat, 

  

·        gayet kesretli ve mütenevvi hâcetlerinin, ellerinin yetişmediği en küçük
matlaplarına kadar, umulmadık tarzda ve hesapsız bir şekilde, lâyık ve münasip vakitte
kaza edilmesi, 

  

·        zaafında tecellî eden kuvvet-i mutlaka, 

  

·        aczinde tecellî eden kudret-i mutlaka, 

  

·        cumudunda tezahür eden hayat; cehline rağmen herşeyi her şe'niyle ihata eden
küllî şuur, 

  

·        tagayyürden münezzeh bir tağyir edicinin vücudunu istilzam eden tagayyüratındaki
intizam-ı mükemmel, 
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·        bir merkez etrafındaki mütedahil daireler gibi müttefik tesbihatları, 

  

·        istidat lisanıyla, ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla ve ıztırar lisanıyla edilen üç nevi duaların
makbuliyeti. 

  

·        mevcudatın münacatları ve ibadetleriyle mazhar oldukları şuhudat ve füyuzatları, 

  

 

  

·        mukadderatındaki intizam, 

  

·        Fâtırını zikretmekle mutmain oluşları, 

  

·        mevcudatın mebde ile müntehâlarını birleştiren hayt-ı vuslatın ibadet oluşu ve
ibadet vasıtasıyla kemâlâtlarının zuhur edişi ve Sâniinin o mevcudu halk etmekteki
makasıdının tahakkuk etmesi, 

  

·        Ve hâkezâ, kâinatın sair şuûnat ve ahval ve keyfiyâtı şehadet eder ki, bütün bunlar
birtek Müdebbir-i Hakîmin tedbirinde ve Ehad-i Samed olan bir Mürebbî-i Kerîmin
terbiyesi altındadır. Ve bunların hepsi, birtek Seyyidin hizmetinde ve birtek Mutasarrıfın
tasarrufundadırlar. Ve hepsinin de masdarı öyle bir Vâhidin kudretidir ki, mektubatından
herbir mektup üzerinde ve sahâif-i mevcudatından herbir sayfa üzerinde vahdet hâtemleri
kesretle tezahür etmiştir . 

  

Evet, herbir vâdi ve dağdaki ve herbir sahrâ ve ovadaki herbir çiçek ve meyve, herbir
nebat ve ağaç, belki herbir hayvan ve taş, belki herbir zerre ve toprak, nakışla eser
mâbeyninde bir hâtemdir ve dikkatle nazar edenlere gösterir ki, o eserin sahibi kim ise, o
nâmeyi ihtivâ eden şu mekânın kâtibi de odur; ve yeryüzünün ve denizaltının kâtibi de
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odur; ve böyle nâmelerle dolu semâvat sayfasına şems ve kameri nakşeden de odur. O
Nakkaşın celâli herşeyden nihayet derecede yücedir. Allahu ekber!

  

Âlem bütün eczâsıyla hep birlikte Lâilâhe İllallah hakikatini terennüm ederler.

  

BEŞİNCİ MERTEBEHAŞİYE

  

Allah herşeyden nihayet derecede büyüktür. Zira O öyle Kadîr bir Hallâk ve öyle Basîr bir
Musavvirdir ki, şu ecrâm-ı ulviye ve inci-misal yıldızlar Onun ulûhiyet ve azametinin
burhanlarından birer nur ve rububiyet ve izzetinin şahitlerinden birer şuadır. Bütün
bunlar Onun saltanat-ı rububiyetinin şâşaasına şehadet ve hikmet ve hâkimiyetinin
vüs'atini ve azamet-i kudretinin haşmetini nidâ edip ilân ederler.

  

Şimdi âyet-i kerîmeye kulak ver: "Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, onu nasıl bina edip
süsledik." Kaf Sûresi, 50:6.

  

Sonra semânın yüzüne bak ki, nasıl bir sükûnet içinde sükût, hikmet içinde bir hareket,
haşmet içinde bir parlamak, ziynet içinde bir tebessümü, intizam-ı hilkat ve ittizan-ı
san'atla beraber göreceksin.

  

Semânın lâmbası olan güneşin parlamasıyla mevsimleri tebdil etmek, kandili olan ayı
semânın yüksek burcuna asıp aydınlatmak, yıldızları ışıl ışıl yakıp âlemleri süslendirmek,
bu âlemi tedbir eden nihayetsiz bir saltanatın varlığını ehl-i fikre ilân eder.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Otuz İkinci Sözün Birinci Mevkıfının Zeylinde ve Yirminci Mektubun İkinci
Makamında izah edilmiştir.
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İşte o Hallâk-ı Kadîr herşeyi her şe'niyle bilir. Onun iradesi herşeye şâmildir; dilediği olur,
dilemediği olmaz. Herşeyi ihata eden zâtî ve mutlak kudretiyle herşeye kadirdir. Nasıl şu
günkü günde güneşin ziyasız ve hararetsiz vücudu mümkün ve mutasavver değilse, öyle
de, semâvâtın hâlıkı olan bir İlâhın ilm-i muhit ve kudret-i mutlaka sahibi olmaması
mümkün değildir ve tasavvur olunamaz. Demek, bizzarure, zâtının lâzımı olan muhit
ilmiyle O herşeyi her şe'niyle bilir. Öyle bir ilmin herşeye taallûku lâzımdır ve hiçbir şeyin
ondan gizlenmesi mümkün değildir; çünkü huzur ve şuhud ve nüfuz ve nuranî ihata
vardır.

  

Mevcudatta müşahede edilen mizanlı intizamlar ve intizamlı mizanlar, hikmet-i âmme ve
inâyet-i tâmme, muntazam kader ve müsmir kazâlar, muayyen eceller ve mukannen
erzaklar, düsturlarının sağlamlığıyla kâinattaki fenleri netice veren itkanat ve herşeyi
süslendiren ihtimamat ve gayet kemaldeki imtiyaz ve ittizan ve intizam ve itkan ve
herşeyin hilkatinde görülen suhulet-i mutlaka nâmına hiçbir şey yoktur ki, herşeyi bilen
bir Allâmü'l-Guyûbun ilminin ihatasına şahit olmasın.

  

"Yaratan bilmez olur mu? Onun ilmi herşeyin inceliklerine nüfuz eder ve O herşeyden
hakkıyla haberdardır" (Mülk Sûresi, 67:14) âyetinin delâletiyle, birşeyin vücudu, o şeye
taallûk eden ilmi istilzam eder. Ve eşyadaki nur-u vücut, eşyaya taallûk eden nur-u ilmi
istilzam eder.

  

İnsanın hüsn-ü san'atının onun şuuruna delâletiyle, hilkat-i insanın ilm-i Hâlıka delâleti
arasındaki nisbet, karanlık gecedeki yıldız böceğinin ışıkçığının, günün ortasında
yeryüzünde parlayan güneşin şâşaasına nisbeti gibidir.

  

O Hâlıkın ilmi nasıl herşeyi muhit ise, iradesi de öylece herşeyi muhittir. Çünkü meşiet
olmadan birşeyin tahakkuku mümkün değildir. Kudret tesir ettiği ve ilim temyiz ettiği gibi,
irade de tahsis eder; ondan sonra eşya vücuda gelir.

  

Hak Sübhanehû ve Teâlânın irade ve ihtiyarına dair şahitler, eşyanın keyfiyat ve ahval ve
şuûnâtı adedincedir.
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Evet, hadsiz imkânat ve akîm yollar ve müşevveş ihtimaller arasından ve karma karışık
seller altında bu dakik ve rakik nizamla ve bu gözle görünen hassas ve cessas mizanla
mevcudatın tanzimi ve muayyen sıfatlarının onlara tahsis edilmesi; ve basit ve câmid
unsurlardan muntazam ve muhtelif zîhayat mevcudatın halk edilmesi (insanın bütün
cihazatıyla nutfeden, kuşların bütün âzâlarıyla yumurtadan, ağacın muhtelif âzâlarıyla
tohumdan halk edilmesi gibi); herşeyin tahsis ve tayini, Hak Sübhanehunun irade ve
ihtiyar ve meşietiyle olduğuna delâlet eder.

  

 

  

 

  

Nasıl bir cinsten olan eşyanın tevafuku ve bir nev'in efradının âzâ-yı esasiyede tevafukları
onların Saniinin Vahid ve Ehad olduğuna bizzarure delâlet ederse, bütün o efradı
şümulüne alan ve muntazam alâmet-i farikalarla tezahür eden hakîmâne
teşahhusatlarındaki temayüz de, şânı herşeyden yüce olan o Sâni-i Vâhid-i Ehadin Fâil-i
Muhtar ve Mürîd olduğuna ve dilediği gibi iş görüp dilediği gibi hükmettiğine delâlet eder.

  

Hem o Hallâk-ı Alîm-i Mürîd nasıl ki alîm-i külli şey ve mürîd-i külli şeydir, yani ilmi
herşeyi muhit ve iradesi herşeye şâmil ve ihtiyarı tam ve ekmeldir. Öyle de, Onun kudreti
dahi kâmildir, zarurîdir, zâtîdir, zâtından neş'et eder ve zâtının lâzımıdır. O kudrete acz
tedahül etmesi muhaldir; aksi takdirde bil'ittifak muhal olan cem-i zıddeyn lâzım gelir.

  

O kudrette merâtib de bulunmaz. 

  

·        Nuraniyet, şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam ve imtisal sırrıyla, 

  

·        sür'at ve suhulet ve kesret-i mutlaka içinde müşahede edilen intizam-ı mutlak ve
ittizan-ı mutlak ve imtiyaz-ı mutlakın şehadetiyle, 
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·        imdad-ı vâhidiyet ve yüsr-ü vahdet ve tecellî-i ehadiyet sırrıyla, 

  

·        vücub ve tecerrüd ve mübayenet-i mahiyet hikmetiyle, 

  

·        adem-i takayyüd ve adem-i tahayyüz ve adem-i tecezzî sırrıyla, 

  

·        hiç ihtiyaç yok, faraza ihtiyaç olsa-avâik ve mevâniin dahi, insandaki âsab gibi
yahut seyyâlât-ı lâtifeyi nakleden madenî hatlar gibi, bir vesile-i teshile inkılâp etmesi
hikmetiyle, 

  

·        cezâlet itibarıyla zerre yıldızdan, cüz neviden ve küllden, cüz'î küllîden, az çoktan,
küçük büyükten, insan âlemden ve tohum ağaçtan daha aşağı olmadığı hikmetiyle, 

  

·        o kudrete nisbeten zerreler ve yıldızlar, az ve çok, küçük ve büyük, cüz'î ve küllî, cüz
ve küll, insan ve âlem, tohum ve ağaç müsavidir. Onları halk edenin, bunları dahi halk
etmesi istib'âd olunamaz. Zira ihata olunan mevcudat, o küllî ve muhit mevcudatın misal-i
musaggarı olan küçücük mektuplar yahut onlardan sağılmış ve süzülmüş noktalar
hükmündedir. Demek, ihata olunan şeyin Hâlıkı kim ise, ihata eden dahi, bizzarure, o
Hâlıkın kabza-i tasarrufunda olmak zarureti vardır-tâ ki, ihata edenin küçük misali, Onun
ilminin desâtiriyle o ihata olunanlarda derc edilsin ve Onun hikmetiyle süzülüp hülâsası
çıkarılsın. İşte cüz'iyatta şunu gösteren kudrete, külliyatta dahi bunu göstermek ağır
gelmez. 

  

 

  

 

  

Hem nasıl ki cevâhir-i ferd üzerine esir zerrâtıyla bir kur'ân-ı hikmet yazmak, semâvat
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sayfaları üzerine yıldızlar ve güneşler mürekkebiyle bir Kur'ân-ı azîm yazmaktan cezalet
itibarıyla daha aşağı değildir. Öyle de, bir arı veya karınca, hilkatçe ağaçtan veya filden
aşağı olmadığı gibi, bir çiçek dahi san'atça bir yıldızdan aşağı değildir. Ve hâkezâ, kıyas
et.

  

Hem icad-ı eşyada görülen kemâl-i suhulet, nasıl ehl-i dalâleti, aklın reddettiği ve hattâ
vehmin dahi ondan kaçtığı muhâlât ve hurafeleri istilzam eden bir iltibasla teşkili teşekkül
zannetmelerine sebep olmuşsa; ehl-i hak ve hakikat nazarında da, zerrat ve seyyârâtın
müsavi şekilde Hâlık-ı Kâinatın kudretine nisbet edilmesi icap ettiğini, kat'î ve zarurî bir
şekilde ispat etmiştir.

  

Onun celâli pek yüce, şânı pek büyüktür ve Ondan başka ilâh yoktur.

  

ALTINCI MERTEBE HAŞİYE

  

Onun celâli pek yüce, şânı pek büyüktür. Allah ilim ve kudretiyle herşeyden büyüktür.
Zira O öyle bir Âdil-i Hakîm ve Kadir-i Alîm ve Vâhid-i Ehad ve Sultan-ı Ezelîdir ki, bütün
bu âlemler Onun nizam ve mizanının, tanzim ve tevzininin, adl ve hikmetinin ve ilim ve
kudretinin kabza-i tasarrufundadır ve, şuhud derecesinde bir hads ile, belki bilmüşahede,
Onun Vâhidiyet ve Ehadiyet sırrına mazhardır. Çünkü mükevvenatta nizam ve mizan ile
tanzim ve tevzin dairesinden hariç hiçbir şey yoktur. Bunlar ise, İmam-ı Mübin ve Kitab-ı
Mübinden iki babdır. Ve şunlar dahi, biri o Alîm-i Hakîmin ilim ve emrine, diğeri de o
Azîz-i Rahîmin kudret ve iradesine iki ünvandır. Ve şu imam ile beraber şu kitaptaki şu
mizanlı nizam, başında iz'an ve yüzünde gözü bulunan kimse için iki parlak burhandır ki,
kâinatta hiçbir şeyin hiçbir zaman o Rahmân'ın kabza-i tasarrufundan ve o Hannânın
tanziminden ve o Mennânın tezyininden ve o Deyyânın tevzininden hariç kalmadığını
gösterir.

  

Elhasıl: Mevcudatın hilkatinde ism-i Evvel ve Âhirin tecellîsi mebde ile müntehâya, asıl ile
nesle, mazi ile müstakbele, emir ile ilme bakar ve İmam-ı Mübine işaret eder. Eşyanın
hilkati zımnında tecellî eden ism-i Zâhir ve Bâtın ise, Kitab-ı Mübine işaret ederler.

  

____________________
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 H A Ş İ Y E Bu Mertebe-i Sâdise sair mertebeler gibi yazılsaydı, pek çok uzun olacaktı.
Çünkü İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, kısa ifade ile beyan edilemez. Otuzuncu Sözde bir
nebze zikredildiğinden, burada kitabeten kısa kesip, derste izahat verdik.

  

 

  

Zira kâinat büyük bir ağaç gibidir. Kâinatın herbir âlemi dahi bir ağaca benzer.
Binaenaleyh, cüz'î bir ağacı, bütün envâ ve âlemleriyle beraber kâinatın hilkatine kıyas
edebiliriz. İşte şu cüz'î ağacın bir aslı ve mebdei vardır ki, ağaç o çekirdekten neş'et eder.
Ve kezâ, ağacın ölümünden sonra onun vazifesini idame ettiren bir de nesli vardır ki, o
dahi ağacın semeresindeki çekirdektir.

  

İşte, mebde ile müntehâ, ism-i Evvel ve Âhirin tecellîsine mazhardır. Ağacın mebde ve
çekirdek-i aslîsi, intizam ve hikmetle, ağacın teşekkülâtına dair bütün düsturları ihtiva
eden bir fihriste ve tarife hükmündedir. Ağacın nihayetinde bulunan meyvenin çekirdeği
ise, ism-i Âhirin tecellîsine mazhardır. Kemâl-i hikmetle halk edilen meyvedeki çekirdek,
kendisine o ağacın benzerinin teşekkülü için bir fihriste ve tarife tevdi edilmiş bir
sandukça hükmündedir. Onda, kalem-i kaderle, gelecek ağacın teşekkülâtına dair
düsturlar yazılmıştır.

  

Ağacın dış yüzü ise, ism-i Zâhirin tecellîsine mazhardır. Kemâl-i intizam ve tezyin ve
hikmetle tanzim edilen o ağacın zâhiri, sanki o ağacın kametine uygun şekilde kemâl-i
hikmet ve inayetle biçilmiş muntazam, müzeyyen ve murassâ bir elbisedir.

  

O ağacın bâtını ise, ism-i Bâtının tecellîsine mazhardır. İntizam ve tedbirindeki kemal ile
akılları hayrette bırakan ve hayat için lüzumlu maddeleri muhtelif âzâlara kemâl-i
intizamla tevzi eden o ağacın bâtını, gayet intizam ve ittizanla tanzim edilmiş harika bir
makine gibidir.

  

Nasıl ağacın acip bir tarifesi olan evveli ile harika bir fihristesi olan âhiri İmam-ı Mübine
işaret ediyorsa, pek acip bir san'at eseri olan zâhiri ile nihayet derecede muntazam bir
makine olan bâtını da Kitab-i Mübine işaret eder.
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Bunun gibi, insandaki kuvve-i hafızalar dahi Levh-i Mahfuza işaret eder ve onun
vücuduna delil teşkil eder. Yine bunun gibi, herbir ağacın çekirdek-i aslîsi ve meyveleri
İmam-ı Mübine işaret eder, zâhir ve bâtını ise Kitab-ı Mübini gösterir. İşte bu cüz'î ağaca,
mazi ve müstakbeliyle şecere-i arzı, evveli ve âtisiyle şecere-i kâinatı, ecdadı ve nesliyle
şecere-i insanı kıyas et. Ve hâkezâ...

  

O şecerenin Hâlıkının şanı pek yücedir ve Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur.

  

Ey Kebîr! Sen öyle bir Zât-ı Zülcelâlsin ki, azametini tavsif etmekte akıllar âciz,
ceberûtunun künhüne erişmekte fikirler çaresiz kalır.

  

 

  

DÖRDÜNCÜ BAB

  

İki Fasıldır.

  

Birinci Fasıl

  

Hazret-i Hızır'ın meşhur ve mühim bir virdi, mebde ve esas olarak marifetullahta ve
tevhidin meratibinde altmış üç mertebeye işaret ediyor. O altmış üç mertebenin herbirisi
iki cümledir.

  

Lâ ilâhe illâllah vahdaniyeti ispat ettiği gibi, Hüve ile başlayan isimler vücud-u Vâcibi
ispat ediyor. Adeta birinci cümle vahdaniyeti gösterdiği zaman, bir sual-i mukadder hatıra
geliyor. "O Vâhid kimdir, nasıl bileceğiz?" diye vaki olan suale, meselâ
Hüve'r-Rahmânü'r-Rahîm ile cevap veriyor. Yani, kâinatı dolduran âsâr-ı şefkat ve
merhamet Onundur, o Rahmân'ı tanıttırıyor. Ve hâkezâ, kıyas et.
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Said Nursi

  

Bismillâhirrahmânirrahîm

  

Allahım,

  

Bütün mevcudatta ve zerrât-ı mevcudatta müşahede olunan herbir nimet ve rahmet ve
hikmet ve inayetin önünde, herbir hayat ve memat ve hayvan ve nebatın önünde, herbir
çiçek ve meyve ve çekirdek ve tohum önünde, herbir san'at ve sıbgat ve nizam ve mizan
önünde, herbir tanzim ve tevzin ve temyiz önünde, işte bu şehadeti Sana takdim
ediyorum:HAŞİYE

  

Şahidiz ki Allah'tan başka ilâh yok; Odur Hayy ve Kayyûm.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Bâkî ve Deymûm.
Allah'tan başka ilâh yok; birdir O, şeriki yok.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Aziz ve Cebbâr.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Hakîm ve Gaffâr.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Evvel ve Âhir.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Zâhir ve Bâtın.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Semî ve Basîr.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Lâtîf ve Habîr.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Gafûr ve Şekûr.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Hallâk-ı Kadîr.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Musavvir ve Basîr.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Cevvâd-ı Kerîm.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Bu şehadetlerde iki hüküm var. Biri vahdaniyeti gösterir, Lâ ilâhe illâllah'tır.
Diğeri, o Vâhidin vücubunu ispat eder ki, 
Hüve 
ile başlayan isimlerdir. Herbir 
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Hüve
geldiği vakit, bir sual-i mukaddere cevaptır. Güya deniliyor ki, "O İlâh-ı Vâhidi nasıl
tanıyacağız?" 
Cevap veriliyor ki: Meselâ, 
Hüve's-Semîu'l-Basîr.
Bunda diyor ki: Bu mevcudatın dertlerini görüp dinleyen birisi var ki, istediklerini
yapıyor. Böyle âsâr, ef'âl-i İlâhiyeyi; ve o ef'âl, 
Semî, Basîr
gibi isimleri ispat eder. O isimler, 
mevsuflarının vücudunu gösterirler. İşte, bütün bu cümleler bu tarzdadır. Âsâr ile ef'âli,
ef'âl ile esmâyı, esmâ ile vücud-u Vâcibi ispat ederler.

  

 

  

Allah'tan başka ilâh yok; Odur Muhyî ve Alîm.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Muğnî-yi Kerîm.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Müdebbir-i Hakîm.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Mürebbî-yi Rahîm.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Aziz ve Hakîm.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Alî ve Kavî.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Velî ve Ganî.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Şehîd ve Rakîb.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Karîb ve Mücîb.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Fettâh-ı Alîm.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Hallâk-ı Hakîm.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Metîn ve kuvvet-i mutlaka sahibi Rezzâk.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Ehad ve Samed.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Bâkî ve Emced.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Vedûd ve Mecîd.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Fa'âl-i limâ Yürîd.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Melik ve Vâris.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Bâkî ve Bâis.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Bâri' ve Musavvir.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Lâtîf ve Müdebbir.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Seyyid ve Deyyân.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur HannânHAŞİYE 1 ve Mennân.HAŞİYE 2

Allah'tan başka ilâh yok; Odur Sübbûh ve Kuddûs.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Adl ve Hakem.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Ferd ve Samed.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur Nûr ve Hâdî.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her ârifin Mârûfu.HAŞİYE 3

Allah'tan başka ilâh yok; Odur her âbidin hak Mâbudu.
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____________________

  

 H A Ş İ Y E 1 Hannân, rahmetlerin en lâtif cilvesini gösterendir.

  

 H A Ş İ Y E 2 Mennân, nimet verici demektir.

  

 H A Ş İ Y E 3 Hüve'l-Ma'rûfu likülli'l-ârifîn fıkrasından sonraki fıkraların meâli şudur ki: O
İlâh-ı Vâhidi tanımak istiyorsan, bak: Bütün nev-i beşerde gelen âriflerin ayrı ayrı yollarla,
delilleriyle tanıdıkları bir Mâruf var. İşte o Mâruf Odur. O İlâh-ı Vâhid, böyle had ve hesaba
gelmez ehl-i marifet, had ve hesaba gelmez ayrı ayrı tarzda tanıdıkları bir Zâtın vücudu
güneş gibi zâhir olur. Hem nev-i beşerdeki had ve hesaba gelmez âbidlerin birtek Mâbuda
ibadet ettikleri ve o ibadetin karşısında mukabele-i mâneviye görmeleri ve münacat ve
füyuzata mazhar olmaları, güneş gibi, o Mâbudun vücudunu muzaaf tevatürle
gösteriyorlar. Ve hâkezâ, öteki fıkraları kıyas et.

  

 

  

Allah'tan başka ilâh yok; Odur her şâkirin Meşkûru.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her zâkirin Mezkûru.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her hâmidin Mahmûdu.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her tâlibin Mevcudu.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her muvahhidin Mevsufu.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her muhibbin hak Mahbûbu.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her mürîdin Mergubu.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her münîbin Maksudu.HAŞİYE

Allah'tan başka ilâh yok; Odur her kalbin Maksudu.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her mahlûkun Mûcidi.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her zamanda Mevcud.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her mekânda Mâbud.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her lisanda Mezkûr.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur her ihsan için Meşkûr.
Allah'tan başka ilâh yok; Odur minnetsiz in'âm eden.
Allah'tan başka ilâh yok; Allah'a iman ile,
Allah'tan başka ilâh yok; Allah'tan emân ile,
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Allah'tan başka ilâh yok; şehadetim Allah katına emanet,
Allah'tan başka ilâh yok, hakkan ve hakikaten,
Allah'tan başka ilâh yok, iz'ânen ve sıdkan,
Allah'tan başka ilâh yok; kulluk ve ibadet Ona.
Allah'tan başka ilâh yok; Melik, Hak ve Mübîn O. Muhammed Resulullah; Sâdıku'l-Va'di'l-
Emîn O.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Münîb: kâinattan yüzünü çeviren ve Bâkî-i Hakikîye müteveccih olan kimse.

  

 

  

İkinci Fasıl

  

Ekser aktâbın ve bilhassa Gavs-i Geylânî'nin her sabah virdlerinin fâtihası hükmünde beş
altı satır-ı temcid ve tâzim, benim için uzun bir silsile-i tefekkürün çekirdeği hükmüne
geçip, doksan dokuz mertebe-i marifet ve tevhide işaret nev'inden bir sünbül-ü mânevî
vermiş. O doksan dokuz mertebesinden yetmiş dokuz mertebesi burada zikredildi. O
işârâtın herbir fıkrasında iki cihetle Zât-ı Akdese bakar:

  

Biri, hazır, meşhud vaziyetiyle şehadet eder mânâsıyla, lillâhi şehîd tabiriyle ifade
ediliyor. Ve emsallerinin birbiri arkasından gelip geçmesinden tezahür eden silsilenin
işaretine, alâllahi delîl diye delâlet eder, mânâsında ifade edilmiştir.

  

Said Nursî

  

Bismillâhirrahmânirrahîm
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Biz sabaha girdik.HAŞİYE 1 Mülk Allah'a şahit, kibriya Allah'a delildir.

  

Azamet Allah'a şahit, heybet Allah'a delildir.

  

Kuvvet Allah'a şahit, kudret Allah'a delildir.

  

Nimetler Allah'a şahit,HAŞİYE 2 daimî in'âmlar Allah'a delildir.

  

Güzellik Allah'a şahit, cemâl-i sermedî Allah'a delildir.

  

Celâl Allah'a şahit, kemal Allah'a delildir.

  

AzamûtHAŞİYE 3 Allah'a şahit, ceberûtHAŞİYE 4 Allah'a delildir.

  

Rububiyet Allah'a şahit, ulûhiyet-i mutlaka Allah'a delildir.

  

Saltanat Allah'a şahit, yer ve göklerin orduları Allah'a delildir.

  

KazâlarHAŞİYE 5 Allah'a şahit, takdirHAŞİYE 6 Allah'a delildir.

  

Terbiye Allah'a şahit, tedbir Allah'a delildir.

  

Tasvir Allah'a şahit, tanzim Allah'a delildir.
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Tezyin Allah'a şahit, tevzin Allah'a delildir.

  

İtkanHAŞİYE 7 Allah'a şahit, vücut Allah'a delildir.

  

Halk Allah'a şahit, daimî icad Allah'a delildir.

  

Hüküm Allah'a şahit, emir Allah'a delildir.

  

Mehasin Allah'a şahit, letâifHAŞİYE 8 Allah'a delildir.

  

MehâmidHAŞİYE 9 Allah'a şahit, medâih Allah'a delildir.

  

İbâdât Allah'a şahit, kemâlâtHAŞİYE 10 Allah'a delildir.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E 1 Asbahnâ: Biz sabaha girdik. Bu sabahın mülkü de Allah'a şahittir. Bu
babda iki nükte var. Birinci nükte şudur ki: Herşey, hal-i hazır vücuduyla Cenâb-ı Hakkın
vücuduna ve vahdetine şehadet ettikleri gibi, muntazaman tebeddül edip arkasında
emsallerine yer vermek için gitmesiyle bir teceddüd sureti altında azîm bir silsileyi
göstermekle, Cenâb-ı Hakkın vücud ve vahdaniyetine delil demektir. Elhasıl, 
şehîdün
fıkrasıyla hal-i hazır vücudunu ve 
delîlün
cümlesiyle de gelip geçen emsallerinin terkibinden
teşekkül eden silsilesini gösterir. İkinci nükte: Kaide-i nahviye ile, 
el-âlâü lillâhi şehîdetün
demek lâzım gelirken, 
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lillâhi şehîdün
deniliyor. Çünkü, herbir 
âlâ'
tek başıyla bir şahittir. 
Şehîdün
mezkûr lâfzıyla, herbir ferdi şehadet ediyor mânâsını ifade ediyor. Eğer 
şehîdetün
denilseydi, cemaatin mânâsını ifade ederdi. Meselâ, 
ve'r-rubûbiyyetü lillâhi şehîdün
deniliyor. Çünkü rububiyetten murad, Cenâb-ı Hakkın rububiyetiyle ettiği terbiyeler,
tedbirler şehadet ediyor demektir. Nefs-i rububiyet görünmüyor; fakat onun eseri olan
terbiyeler ve tedbirler görünüyor ki, görünen şeyleri şahit yapmak için 
şehîdün
denilmiş. Eğer 
şehîdetün
denilseydi, doğrudan doğruya rububiyete râci olurdu. "İnne rahmetallâhi karîbun
mine'l-muhsinîne" 
âyetinin dahi, rahmete, müennes iken 
karîbetün
denmeyip 
karîbün
denmesinin nüktesi, güneş hükmündeki âli, küllî rahmetin yakınlığını ifade etmekten
ziyade, o güneşin şuaları olan hususî ihsanlar murad edildiğinden, herbir muhsine yakın
bir ihsan görülür. 
İhsan
lâfzı ise müzekkerdir; onun hakkı 
karîbün'
dür. Hem Cenâb-ı Hakkın muhsinlere rahmetiyle karîb olduğunu ifade içindir ki, 
karîbetün
denilmedi.

  

 H A Ş İ Y E 2 Bunun emsalinde şehîdetün lâzım gelirken müzekker lâfzı bulunması, "İnn
e rahmetallâhi karîbun mine'l-muhsinîne"
deki 
karîbetün
yerine 
karîbün
'deki nükte içindir. bazı yerde cemaat gelse de, küllü vâhid murad olduğundan, müzekker
lâfzı olan 
şehîdün
zikred
ilmiştir.
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 H A Ş İ Y E 3 el-azamût: mübalâğalı azamet.

  

 H A Ş İ Y E 4 el-ceberût: azamûtun daha bâtını ve daha dâimîsi.

  

 H A Ş İ Y E 5 el-akzıyetü: hal-i hazır ve cüz'iyâtın mahsus ve muntazam miktarları, Fâtır-ı
Hakîmin vücuduna şehadet ettikleri gibi.

  

 H A Ş İ Y E 6 et-takdir: Küllî şeylerin ve cüz'iyâtın zevâliyle başka bir takdirin ve
muntazam bir miktarın tezahürüne, o Fâtır-ı Hakîmin vücuduna delâlet ederler. Adeta
hayattaki intizamat-ı kazaiye şehadet ve hayat ve mevtin münavebeleri içindeki tecellî-i
kader ve muntazamane takdire, ihya ve imate delâlet ediyor demektir. Meselâ, terbiye,
vücudunu şeraiti dahilinde idare etmek; ve tedbir, onu değiştirmek; ve herbiri ayrı ayrı
delâlet eder. Sair fıkraları buna kıyas et.

  

 H A Ş İ Y E 7 el-itkan, ehemmiyetli ve san'atlı yapılmasıdır.

  

 H A Ş İ Y E 8 el-letâifü: görünen mehasinin zevâliyle mânevî ve misalî suretlerine "letâif"
irade edilmiştir. Veyahut o gelip geçen silsilenin mehasini muraddır.

  

 H A Ş İ Y E 9 mehâmid hazır hamdleri murad edip, medâih daimî ve sabit senâlardır ki,
güya hazır hamdlerin mazi ve müstakbeli ihata eden silsile-i emsalinden tezahür eden
senâlardır.

  

 H A Ş İ Y E 10 Kemâlât, mâbudiyeti iktiza eden kemâlât demektir. Yani, âbidler
ibadetleriyle gitse de, mâbudiyeti iktiza eden kemâlât bâkidirler. Bütün gelen silsilelerin
geçenler yerine ibadete sevk eder.
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cümlesinin şehadetine dair

  

Allahım,

  

Ey âlemlerde seçilmiş Muhammed'in Rabbi,

  

Ey Cennet'in ve Cehennem ateşinin Rabbi,

  

Ey peygamberlerin ve en hayırlı kulların Rabbi,

  

Ey sıddıkların ve ebrârın Rabbi,

  

Ey âlemlerde küçük ve büyük herşeyin Rabbi,

  

Ey habbelerin ve meyvelerin Rabbi,

  

Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,

  

Ey sahrâların ve ovaların Rabbi,

  

Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,

  

Ey gecenin ve gündüzün Rabbi,
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Akşama erdiğimizde ve sabaha çıktığımızda Seni şahit tutarız; Senin bütün mukaddes
sıfatlarını şahit tutarız; Senin bütün Esmâ-i Hüsnânı şahit tutarız; Senin yüce âlemlerdeki
bütün meleklerini şahit tutarız; Senin türlü türlü mahlûkatının hepsini şahit tutarız; Senin
büyük peygamberlerinin hepsini şahit tutarız; Senin büyük evliyalarının hepsini şahit
tutarız; Senin bütün yüksek asfiyalarını şahit tutarız; Senin had ve hesaba gelmez tekvinî
âyetlerinin hepsini şahit tutarız; Senin hilkatte birbirine benzeyen bütün müzeyyen,
mevzun ve manzum masnuatını şahit tutarız; kendileri âciz, câmid ve câhil oldukları
halde Senin havl ve kuvvetinle ve emir ve izninle pek acip ve muntazam vazifeleri
kaldıran bütün zerrât-ı kâinatı şahit tutarız; basit ve camid zerrelerden yapılan mütenevvi,
muntazam, itkanlı ve san'atlı hadsiz mürekkebatın hepsini şahit tutarız; hayat maddeleri
nihayet derecede karışıklık içinde olduğu halde nihayet derecede imtiyazla ve def'aten
birbirinden ayırd edilerek neşvünema bulan muhtelit mevcudatın bütün terekkübatını
şahit tutarız; enbiya ve evliyanın sultanı, mahlûkatının en efdali ve bâhir mucizelerin
sahibi olan Habib-i Ekremini-salât ve selâmın en üstünü onun ve âlinin üzerine
olsun-şahit tutarız; ap açık âyetler ve nurlu burhanlar ve vazıh deliller ve parlak nurlar
sahibi Furkan-ı Hakîmini şahit tutarız; ve hepimiz birden şehadet ederiz ki:

  

Sen Vâcibü'l-Vücud, Vâhid, Ehad, Ferd, Samed, Hayy, Kayyûm, Alîm, Hakîm, Kadîr,
Mürîd, Semî', Basîr, Rahmân, Rahîm, Adl, Hakem, Muktedir ve Mütekellim olan Allah'sın
ve bütün güzel isimler Sana âittir.

  

 

  

·        zâtında güzel hasletlerin en nihayet merâtibini, vazifesinde ahlâk-ı ulviyeyi,
şeriatinde en yüksek seciyeleri câmi, 

  

·        Kur'ân'ı indiren Zât-ı Zülcelâlin tevfiki ve Kur'ân'ın i'câzı ve kendisine Kur'ân inen
zâtın ona kuvvet-i imanı ve Kur'ân'ın muhatabı olan ümmetinin keşif ve tahkikatının
icmâıyla, vahy-i Rabbânînin mazharı, 

  

·        âlem-i gayb ve âlem-i melekûtu seyir ve temâşâ eden, 
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·        ervâhı müşahede ve melâikeye refakat eden ve cin ve insin mürşidi olan, 

  

·        şecere-i hilkatin en münevver meyvesi, 

  

·        hakkın sirâcı, hakikatin burhanı, muhabbetin lisanı, rahmetin timsali, kâinat
tılsımının keşşâfı, muammâ-yı hilkatin halledicisi, saltanat-ı Rububiyetin dellâlı, 

  

·        Hâlık-ı Kâinatın, bu mevcudatın hilkatindeki makasıdının medar-ı zuhuru, 

  

·        kâinatın kemâlâtının vasıta-i tezahürü, 

  

·        şahsiyet-i mâneviyesinin remz-i ulviyetiyle, Fâtır-ı Âlemin bu kâinatı onu nazara
alarak halk ettiği anlaşılan (öyle ki, Sâni-i Âlem ona bakmış, onun ve emsâlinin hürmetine
bu âlemi yaratmış), 

  

·        düsturlarıyla, saadet-i dâreynin desatirine bir enmuzec olan din ve şeriat ve
İslâmiyetin sahibidir. Öyle ki, o din, âdetâ kitab-ı kâinattan süzülmüş bir fihriste, Kur'ân
ise bu kâinat âyâtını okumak için ona inmiş gibidir. Onun getirdiği din-i hak şu
vaziyetiyle, Kâinat Nâzımının nizamı olduğuna işaret eder. Çünkü şu nizam-ı etem ve
ekmel olan kâinatın nâzımı kim ise, bu nizam-ı ahsen ve ecmel olan dinin nâzımı da Odur.

  

Yer ve gökler var oldukça salâvâtın en efdali ve selâmetin en etemmi, biz Âdemoğulları
topluluğunun efendisi ve biz mü'minler topluluğunun imana hidayet edicisi olan Abdullah
ibni Abdilmuttalib oğlu Muhammed'in üzerine olsun.

  

Bu vahdaniyet şahidi, kendisi âlem-i şehadette iken, âlem-i gayba dair herkesin gözü
önünde öyle haberler verir ki, hali ve tavrı, âlem-i gaybı bizzat gören bir kimsenin tavrıdır.
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Evet, görülüyor ki, kendisi görür, sonra da, asırların ve kıt'aların arkasından, en yüksek
bir sadâ ile beşer taifelerine seslenerek şahitlik eder.

  

Evet, mazi derelerinden istikbal tepelerine kadar bütün kuvvetiyle işitilen sadâ, onun
sesidir. 

  

 

  

Evet, o ses yerin yarısını kapladı; benî Âdemin beşte birini semâvî sıbgasıyla boyadı.
Saltanatı 1350 senedir devam ediyor ve her zaman 350 milyon sadık ve mutî raiyeti
üzerinde, seyyid ve sultanlarının emirlerine nefis ve kalb ve ruh ve akıllarının kemâl-i
inkıyadla hem zâhiren, hem bâtınen hükmediyor.

  

Asırların sarp kayalıklarına ve kıt'aların geniş meydanlarına sapa sağlam bir şekilde
nakşedilen düsturlarının kuvveti şehadet eder ki, o nihayet ciddiyetiyle sesleniyor.

  

Fevkalâde zühdü ve dünyadan istiğnâsı şehadet eder ki, o dâvâsında nihayet derecede
vüsuk sahibidir.

  

Onun bütün hayatı şehadet eder ki, o nihayet derecede bir itminan ve vüsuk ile dâvâ
eder.

  

Herkesin ittifakıyla, herkesten fazla ibadet ve takvâ sahibi oluşu şehadet eder ki, nihayet
derecede bir kuvvet-i iman ile, kat'î bir şekilde ve mükerreren şahitlik eder ve der:

  

"Bilin ki, Allah'tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur." 1

  

Hem o şahitlik ettiği Zâtın vücub-u vücuduna, onun elindeki Furkan-ı Hakîm dahi dellâllık
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eder, Onun celâl ve cemal ve kemal sıfatlarını tasrih eder ve Onun Vâhid-i Ehad ve Ferd-i
Samed olduğuna şehadet eder-öyle bir Furkan-ı Hakîm ki, bütün enbiyanın ve meşrepleri
ve meslekleri muhtelif, kalbleri ve akılları müttefik bütün evliya-yı muvahhidînin bütün
kitaplarının sırr-ı icmâını hâvidir. Zira bütün o kitapların hakaiki, altı ciheti münevver olan
Kur'ân'ın esasatını tasdik ederler.

  

Evet, Kur'ân'ın üstünde sikke-i i'câz, içinde hakaik-i iman, altında berahin-i iz'ân vardır.
Hedefi saadet-i dâreyndir. Nokta-i istinadı ise, onu indiren Zâtın âyet ve delilleriyle,
indirilen Kur'ân'ın i'câzıyla, kendisine Kur'ân indirilen zâtın kuvvet-i imanı ve ümmîliğiyle
ve kemâl-ı teslimiyet ve safvetiyle ve nüzulü sırasında mâlûm bir vaziyette bulunmasıyla
sabittir ki, mahz-ı vahy-i Rabbânîdir. O, bilyakîn, mecma-i hakaiktir; bilbedâhe, envâr-ı
imanın menbaıdır; bilyakîn, saadete isal edicidir; meyveleri, bilmüşahede, beşerin
kâmilleridir. Muhtelif emarelerden neş'et eden bir hads-i sadıkla sabittir ki, meleklerin ve
ins ve cinnin makbulüdür. Âkıl ve kâmil insanların ittifakıyla sabittir ki, bütün delâil-i
akliye onu teyid eder. Vicdanın Kur'ân ile itminan bulması şehadet eder ki, fıtrat-ı selime
onu tasdik eder. O, bilmüşahede, ebedî bir mucizedir. 

  

____________________

  

1 Muhammed Sûresi, 47:19.

  

 

  

BEŞİNCİ BAB

  

mertebelerine dairHAŞİYE 1  Beş Nüktedir.

  

BİRİNCİ NÜKTE

  

Bu kelâm, acz-i beşer marazına ve fakr-ı insan hastalığına mücerreb bir devadır. Allah
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bize yeter; O ne güzel vekildir.HAŞİYE 2 

  

O Mûcid, Mevcud-u Bâkî olduğundan, mevcudatın zevâlinde bir beis yoktur. Çünkü
mahbubun vücudu daimîdir.

  

O Sâni ve Fâtır-ı Bâkî olduğundan, masnuâtın zevâli hüznü mucip değildir. Çünkü medâr-ı
muhabbet olan, onların Sâniinin esmâ ve sıfâtı bâkîdir.

  

O Melik ve Mâlik-i Bâkî olduğundan, mülkün zevâl ve gidiş gelişlerle yenilenmesinde
mucib-i teessüf bir hal yoktur.

  

O Şâhid ve Âlim-i Bâkî olduğundan, sevilen şeylerin dünyadan kaybolup gitmeleri
tahassüre sebebiyet vermez. Çünkü o mahbubatın vücudu, Şahid-i Ezelînin daire-i
ilminde ve nazarında beka bulmaktadır.

  

O Sahib ve Fâtır-ı Bâkî olduğundan, güzel şeylerin zevâli keder vermez. Çünkü onların
güzelliklerinin menşei olan Fâtırlarının esmâsı bâkîdirler.

  

O Vâris ve Bâis-i Bâkî olduğundan, ahbâbın firakından âh ü vâh etmek gerekmez. Çünkü
bütün onlar kendisine dönen ve onları tekrar diriltecek olan Zât Bâkîdir.

  

O Cemîl ve Celîl-i Bâkî olduğundan, güzel şeylerin zevâliyle mahzun olmak gerekmez.
Çünkü o güzeller, güzel olan Esmânın aynalarıdırlar; Esmâ ise, aynaların zevâlinden
sonra, kendi güzellikleriyle beraber bâkîdir.

  

O Mâbud ve Mahbub-u Bâkî olduğundan, mecazî mahbupların zevâlinden elem çekilmez.
Çünkü Mahbub-u Hakikî bâkîdir.
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O Rahmân, Rahîm, Vedûd ve Raûf-u Bâkî olduğundan, zâhirî nimet verici ve şefkat
edicilerin zeval bulmasının ehemmiyeti yoktur; onlar için gam çekilmez ve ye'se
düşülmez. Çünkü rahmet ve şefkati herşeyi ihâta eden Zât bâkîdir.

  

O Cemîl, Lâtif ve Atûf-u Bâkî olduğundan, lütuf ve şefkat sahiplerinin zevâli azap sebebi
olmadığı gibi, ehemmiyet dahi verilmez. Çünkü onların hepsine bedel olan ve bütün
bunlar, Onun tecelliyâtından birtek tecellînin yerini tutamayan Zât bâkîdir. 

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E 1 Ben on üç sene evvel yüksek bir yer olan Yûşa tepesinden dünyaya
baktım, birbiri içindeki mevcudat tabakatına ve mehasinine herkes gibi meftun idim.
Adeta şedit bir muhabbetle alakadar idim. Halbuki, pek zahir bir surette fena ve zevalde
yuvarlanmalarını aklen müşahade ettim. Dehşetli bir elem ve firak; belki hadsiz
firaklardan gelen bir zulmet hissettim. Birden "Hasbünallahi ve ni'me'l-vekîl" ayeti otuz
üç mertebesi ile imda
dıma yetişti. Ben de gelecek tarzda remizli okurdum. Mağrip ve yatsı ortasında devam
ettiğim yedi cümle-i mübarekenin herbirisi birer lem'a olarak Otuz Birinci Mektup'un
Lemeât'ına girecekti. Beş cümlesi girdi, bu ikisi kalmıştı. Bunun için Dördüncü, Beşinci
Lem'alar'ın yerleri açık kalmıştı. Biri, "Hasbünallahi ve ni'me'l-vekîl" diğeri, "Lâ havle velâ
kuvvete illâ billahi'l-aliyyi'l-azîm"in meratibine dair olacaktı. Bu iki mübarek kelamın
meratibi ilimden ziyade fikir ve zikir olduğundan Beşinci Bab olarak Arabî zikredildi.

  

 H A Ş İ Y E 2 Bir zaman bu cümle-i mübarekenin çok envarını ve makamatını gördüm.
Beni çok müthiş zulümattan ve vartalardan kurtardı. Ben o ahval ve makamata işaret için
gayet muhtasar birer fıkra, bazan birer kelimesiyle kendi tahatturum için işaretler
koymuştum. O baştaki fıkra ise herkes gibi benim de bir mahbubum olan koca dünyanın
zevalini ve fenasını ve içindeki zihayatın ölmesini düşündüğümden çok elim ve derin
dertlerime merhem olarak "Hasbünallahi ve ni'me'l-vekîl"  buldum. Baştaki cümleler bu
sırra göre gidiyor.

  

 

  

Onun, bütün bu sıfatlarıyla beraber bâkî oluşu, dünyadaki herbir ferdin fenâ ve zeval
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bulan her nevi mahbubuna bedeldir. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.

  

Evet, dünyanın ve içindekilerin bekası için, onun Mâlikinin ve Sâniinin ve Fâtırının bekası
bana yeter.

  

İKİNCİ NÜKTE

  

Beka için Allah bana yeter.HAŞİYE 1 Çünkü O benim bâkî olan İlâhım ve bâkî olan Hâlıkım HA
ŞİYE 2

ve bâkî olan Mûcidim ve bâkî olan Fâtırım ve bâkî olan Mâlikim ve bâkî olan Mâbudum ve
bâkî olan Bâisimdir. Öyleyse, benim vücudumun zevâlinde beis yok, hüzün yok, teessüf
yok, tahassür yoktur. Zira benim Mûcidim bâkîdir ve Onun esmâsıyla icadı dahi bâkîdir.
Benim şahsımdaki vasıflar dahi, Onun bâkî olan isimlerinden bir ismin bir şuâsından
başka birşey değildir. O sıfatlar, Hâlıkının daire-i ilminde mevcut ve nazar-ı şuhudunda
bâkî olduğundan, onlar zeval ve fenâya gitmekle idam olmuyor
lar.

  

Kezâ, bâkî olan İlâhımın bâkî isminin benim mahiyetimin aynasındaki şuâsının bâkî
olduğuna; benim mahiyetimin hakikatinin dahi o ismin bir gölgesinden başka birşey
olmadığına; ve o ismin, benim mahiyetimin aynasında temessülü sırrıyla, benim
hakikatim dahi bizzat mahbup değil, onda olan ve onda bâkî kalan şeylerin çeşit çeşit
bekalar olması hasebiyle mahbup olduğuna dair ilmim ve iz'ânım ve şuurum ve imanım,
beka ve lezzet-i beka itibarıyla bana yeter.

  

ÜÇÜNCÜ NÜKTEHAŞİYE 3

  

Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. Zira O öyle bir Vâcibü'l-Vücuddur ki, bu mevcudat-ı
seyyâle Onun icad ve vücudunun tecelliyatına birer mazhardan başka birşey değildir.
Onunla ve Ona intisapla ve Onun marifetiyle, hadsiz envâr-ı vücut hasıl olur. Ona iman ve
intisap olmazsa, had ve hesaba gelmeyen adem zulümatı ve firak elemleri ortaya çıkar.

  

Bu mevcudat-ı seyyâle ancak birer aynadır ve zeval, fenâ ve bekalarında taayyünat-ı
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itibariyelerinin değişmesiyle altı cihetten teceddüde mazhardır.

  

Birincisi: Güzel mânâlarının ve misalî hüviyetlerinin bekası.

  

İkincisi: Suretlerinin elvah-ı misaliyede bâkî kalması.

  

Üçüncüsü: Uhrevî semerelerinin bekası.

  

Dördüncüsü: Onun için bir nevi vücut demek olan, elvâh-ı mahfuzada mütemessil
Rabbânî tesbihatının bekası.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E 1 Nasıl ki afakın ve dünyanın fena ve zevalinin arkasında Bakî-i Zülcelal'in
Baki esmasının cilvelerini gördüm tam teselli buldum. Öyle de şahsıma baktım,
şahsımdaki müteaddit, muhtelif tabaka-i mevcudat-ı nefsiye ve meftun olduğum sıfât ve
hakaik-i şahsiye gayet sür'atle zeval ve fenaya koştuklarından insanın fıtratındaki aşk-ı
beka sırrıyla o fânilerde bir beka aradım. Halıkımın bakî cilve-i esmasını gördüm. Her bir
sıfatımın zevalinde ona temessül eden bir ismin cilvesini baki gördüm. Ve kat'iyyen
anladım ki, fıtrat-ı insaniyedeki aşk-ı beka muhabbet-i ilâhiyeden teşa'ub eden bir
muhabbettir. Mahbubunu yanlış bir surette arıyor. Aynada temessül edeni de sevmek,
aramak lâzımken aynayı veya aynanın ziyneti hükmüne geçen temessülün keyfîyetini
sevmeye başlıyor. "Huve" yerine "Ene" ye perestiş eder. Zevalinden sonra yanlışını
anlıyor. Kalb ve mahiyet-i insaniye zişuur bir aynadır. Onda temessül edeni şuur ile
hisseder. Aşk-ı beka ile sever.
 H A Ş İ Y E 2 Şu gelecek sekiz kelimedeki "Ye" harfleri mütekellim zamiri olup, kendini
gösteriyor.
 H A Ş İ Y E 3 Kâinatın en mühim muamması mütemadiyen mevt ve hayat, zeval ve fena
içindeki faaliyet-i daimenin tılsımını keşfeden Yirmi Dördüncü Mektup'ta beş remiz ve beş
işaretle izah edilen mühim bir hakikatın meratibine gayet icmalli işaretler nev'inden
eskiden beri tahatturla tefekkür ediyordum. Ve fena ve zeval ve adem ise başka başka
vücutların ünvanları olduğunu ve kesretli vücutları semere verdiğini ve zevale giden
birşey kendine bedel çok vücutları bıraktığını gösterir bir nüktedir. Bir zihayatın mevti ve
zevali birçok vücutları meyve verip arkasında bırakır, sonra gider. Evet, bir fânî, çok
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cihetlerle bâkî kalır. Bir dane çürümekle ölür, yüz daneyi camî bir sümbülü yerinde
bırakır. İşte bu sırra binaen mevt ve ademden ürkmek ve zevalden teessüf etmek yerinde
değildir.

  

 

  

Beşincisi: Meşâhid-i ilmiye ve menâzır-ı sermediyede bekası.

  

Altıncısı: Eğer zîruhlardan ise ruhunun bekası.

  

  

 

  

HAŞİYE

  

Zira onun mevtinde, fenâsında, zevâlinde, ademinde, zuhurunda ve sönüp gitmesindeki
muhtelif keyfiyet ve vazifeleri, esmâ-i İlâhiyenin mukteziyatını izhar etmekten ibarettir. Bu
vazife sırrıdır ki, mevcudatı, gayet sür'atle mevt ve hayat, vücut ve adem dalgaları
arasında gayet sür'atle cereyan eden bir sel haline getirmiştir. Kâinattaki faaliyet-i
daimenin ve hallâkıyet-i müstemirrenin tezahürü, işte bu vazife sırrından neş'et eder.

  

Öyleyse, ben ve herbir fert, "Allah bize yeter; O ne güzel vekildir" demeliyiz. Yani,
Vâcibü'l-Vücudun âsârından bir eser olmak bana vücut olarak yeter. Surî ve akîm bir
vücutta milyonlar sene geçirmektense, böyle mazhar ve münevver bir vücutta bir ân-ı
seyyâle bana kâfidir. 

  

Evet, intisab-ı imanî sırrıyla bir dakikalık vücut, intisab-ı imanîden mahrum binlerce
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seneye mukabil gelir. Hattâ o bir dakika, merâtib-i vücut itibarıyla diğer binler seneden
daha etem ve daha geniştir.

  

Kezâ, semâda azameti ve arzda âyetleri görünen ve gökleri ve yeri altı günde yaratan
Zâtın san'atı olmam, bana vücut ve kıymet-i vücut itibarıyla yeter.

  

Kezâ, semâyı kandillerle süsleyip nurlandıran ve zemini çiçeklerle göz kamaştırıcı bir
şekilde tezyin eden Zâtın masnuu olmam, bana vücut ve kemâl-i vücut itibarıyla yeter.

  

Kezâ, kâinat bütün kemâlât ve mehasiniyle Onun kemâl ve cemâline nisbetle bir zayıf
gölgeden ve Onun âyât-ı kemâlinden ve işarat-ı cemâlinden ibaret olan Zâtın mahlûku ve
memlûkü ve abdi olmam, bana fahr ve şeref için yeter.

  

Kezâ, had ve hesaba gelmeyen nimetlerini kâf ve nun arasındaki lâtif sandukçalarda
iddihar eden ve milyonlarla kantarı tohum ve çekirdek denilen bir avuç dolusu lâtif
sandukçalarda kudretiyle toplayan Zât, herşey için bana yeter.

  

Kezâ, bütün cemal ve ihsan sahipleri yerine, bana o Cemîl ve Rahîm olan Zât yeter ki, bu
güzel masnuat, mevsimlerin ve asırların ve dehirlerin müruruyla Onun envar-ı cemâlini
tazelendirmek için fenâya mazhar olan aynalardan başka birşey değildir; ve bu bahar ve
yaz mevsimlerinde tekrarlanan nimetler ve birbirini takip eden meyveler, mahlûkatın ve
günlerin ve senele rin gelip geçmesiyle Onun daimî nimetlerinin
teceddüdü için mazharlardan ibarettir.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Meâli: Ruhun bekasına dair Yirmi Dokuzuncu Risalede kat'î ve zarurî bir
şekilde ve bâhir burhanlarla ispat edildiği gibi, eğer zîruhlardan değilse, hakikatinin
kanunları ve mahiyetinin namusları ve teşekkülâtının düsturları beka bulur. Zira o kanun
ve namus ve düstur, o fert ve nevi için bir ruh-u emrî hükmündedir. Nasıl ki bir incir ağacı
ölür ve yok olur; onun teşekkülâtının kanunlarından ibaret olan ruh-u emrîsi ise beka
bulur ve zerre gibi çekirdeklerinde devam eder. İşte o ruh-u emrî ölmemiş; belki suretler
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onun üzerinde yenileniyor, belki mahiyet-i hayatı devam ediyor. Zira onun mahiyeti, bâkî
olan Esmâ-i Hüsnâdan bir ismin bir gölgesidir ki, o mahiyet, o bâkî ismin şuâsı altında
beka bulur ve onun hüviyeti dahi pek çok misalî levhalarda devam eder. Öyleyse, adem,
zâil bir vücuttan daimî vücutlara geçiş için bir ünvandan başka birşey değildir. 

  

 

  

Kezâ, Hâlık-ı Mevt ve Hayatın esmâsının cilvelerine bir harita ve fihriste ve fezleke ve
mizan ve mikyas olmam, bana hayat ve mahiyet-i hayat itibarıyla yeter.

  

Kezâ, bütün Esmâ-i Hüsnânın müsemmâsı olan Fâtırımın şuûnât-ı zâtiyesine hayatımın
mazhariyeti sırrıyla, kalem-i kudretle yazılan ve o Kadîr-i Mutlak ve Hayy-ı Kayyûmun
esmâsını gösterip anlatan bir kelime olmam, hayat ve vazife-i hayat itibarıyla bana yeter.

  

Kezâ, beni, hedâyâ-yı rahmetinin müzeyyenatını muhtevî vücut hullemin ve fıtrat
kaftanımın ve muntazam hayat gerdanlığımın murassaatıyla tezyin eden Hâlıkımın
esmâsının cilveleriyle süslenerek kardeşlerim olan mahlûkata ilân ve teşhirim ve Hâlık-ı
Kâinatın nazar-ı şuhuduna ilân ve izharım, hayat ve hukuk-u hayat itibarıyla bana yeter.

  

Kezâ, hukuk-u hayatım itibarıyla, zîhayatların Vâhib-i Hayata olan tahiyyatlarını
fehmetmem ve onlara şahit olup şahitlik etmem bana yeter.

  

Kezâ, Sultan-ı Ezelîmin nazar-ı şuhuduna arz olunmanın şuur ve imanında olarak Onun
cevâhir-i ihsânâtının murassaatıyla süslenip güzelleşmem, hayatımın hukuku olarak bana
yeter.

  

Kezâ, Onun mahlûku ve masnuu ve mahlûku olduğuma ve Ona muhtaç bulunduğuma ve
Onun, hikmetine ve rahmetine lâyık bir surette beni terbiye eden ve bana lütufta bulunup
nimetlerini ihsan eden Hâlık-ı Rahîmim ve Rabb-i Kerîmim olduğuna dair iz'ânım ve
şuurum ve imanım, hayat ve lezzet-i hayat itibarıyla bana yeter.
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Kezâ, acz-i mutlak ve fakr-ı mutlak ve za'f-ı mutlakımın misaliyle o Kadîr-i Mutlakın
meratib-i kudretine ve o Rahîm-i Mutlakın derecat-ı rahmetine ve o Kaviyy-i Mutlakın
tabakat-ı kuvvetine mikyas teşkil etmem, hayat ve kıymet-i hayat itibarıyla bana yeter.

  

Kezâ, cüz'î ilim, irade ve kudret gibi sıfatlarımın cüz'îliğinin mâkesiyetiyle Hâlıkımın muhit
sıfatlarını fehmetmem bana yeter. Nitekim benim cüz'î ilmimin mizanıyla Onun muhit
ilmini fehmederim.

  

Hâkezâ, benim İlâhımın Kâmil-i Mutlak olduğuna ve kâinatta kemâlât olarak ne varsa
Onun kemâlinin âyetlerinden bir âyet ve Onun kemâlinin işaretlerinden bir işaret
olduğuna dair ilmim, kemal olarak bana yeter.

  

Kezâ, nefsimde kemâlât olarak iman-ı billâh bana yeter; çünkü beşer için iman bütün
kemâlâtın menbaıdır.

  

Kezâ, muhtelif cihazatımın lisanıyla istenilen envâ-ı hâcâtımın hepsi için, bütün Esmâ-i
Hüsnânın müsemmâsı olan, beni yediren ve içiren ve terbiye ve tedbir eden ve benimle
konuşan, celâli herşeyden nihayetsiz derecede yüce olan ve lütuf ve ihsanı herşeyi
kuşatan İlâhım ve Rabbim ve Hâlıkım ve Musavvirim bana yeter.

  

 

  

DÖRDÜNCÜ NÜKTE

  

Benim suretimi ve emsalim olan zîhayatların suretlerini basit bir sudan lâtif san'atıyla ve
herşeye nüfuz eden kudreti ve hikmetiyle ve herşeyi her şe'niyle ihata eden rububiyetiyle
açan Zât, bütün metalibim için bana yeter.

  

Kezâ, beni inşa eden, kulağımı ve gözümü açan, cismime lisanımı ve kalbimi derc eden,
vücuduma ve cihazatıma, rahmet hazinelerinin çeşit çeşit müddeharatını tartacak
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hesapsız mizanlar yerleştiren ve kezâ lisanıma ve kalbime ve fıtratıma, esmâsının çeşit
çeşit definelerini anlamaya yarayacak hesapsız hassas âletler yerleştiren Zât, benim
bütün makasıdıma yeter.

  

Kezâ, bana bütün enva-ı nimetini ihsas etmek ve ekser tecelliyat-ı esmâsını tattırmak için,
celîl ulûhiyetiyle ve cemîl rahmetiyle ve kebîr rububiyetiyle ve kerîm re'fetiyle ve azîm
kudreti ve lâtif hikmetiyle benim küçük ve hakir şahsımda ve zayıf ve fakir vücudumda bu
âzâ ve âlâtı ve bu cevârih ve cihazatı ve bu havâss ve hissiyatı ve bu letaif ve maneviyatı
derc eden Zât bana yeter.

  

BEŞİNCİ NÜKTE

  

Ben ve herbir fert, halen ve kàlen, müteşekkir ve müftehir olarak, şöyle demeliyiz:

  

Beni halk eden ve adem zulmetinden çıkararak bana vücut nurunu in'âm eden Zât bana
yeter.

  

Kezâ, sahibine herşeyi veren ve onun elini herşeye uzatan hayat nimetini bana
bağışlayarak beni hayat sahibi yapan Zât bana yeter.

  

Kezâ, insanı, âlem-i kebîrden mânen daha büyük bir küçük âlem yapan insaniyet nimetini
bana bağışlayarak beni insan yapan Zât bana yeter.

  

Kezâ, dünya ve âhireti nimetlerle dolu iki sofra haline getirerek iman eliyle mü'mine
takdim eden iman nimetini bana bağışlayarak beni mü'min yapan Zât bana yeter.

  

Kezâ, beni habibi olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmeti yaparak, imanda
bulunan ve bütün kemâlât-ı beşeriye meratibinin fevkinde olan muhabbet ve
mahbubiyet-i İlâhiye nimetini bana bağışlayan ve bu muhabbet-i imaniye ile, mü'minin
istifadesini imkân ve vücub dairelerinin nihayetsiz müştemilâtına kadar genişleten Zât
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bana yeter.

  

 

  

Kezâ, beni câmid kılmayıp, hayvan yapmayıp, dalâlette bırakmayarak, cins ve nevi ve din
ve iman itibarıyla mahlûkatının pek çoğundan üstün kılan Zât bana yeter ki, hamd de
Ona, şükür de Ona mahsustur.

  

Kezâ, "Ne yere, ne de göğe sığmadım; Ben bir mü'min kulumun kalbime sığdım"
meâlindeki hadisin sırrıyla, yani, bütün kâinatta tecellî eden esmâ-i İlâhiyenin bütün
tecelliyatına insanın câmi bir mazhar olması sırrıyla, kâinata sığmayan bir nimeti bana
bağışlayarak beni esmâsının tecelliyatına câmi bir mazhar yapan Zât bana yeter.

  

Kezâ, bende bulunan mülkünü muhafaza etmek üzere benden satın alarak sonra bana
iade eden ve karşılığında bize Cenneti veren Zât bana yeter. Vücudumun zerrelerinin
zerrât-ı kâinatla darbı adedince Ona şükür ve hamd olsun.

  

Hasbî Rabbî Cellallah.
Nûr Muhammed Sallallah.
Lâilâhe illallah.
Hasbî Rabbî Cellallah.
Sirru kalbî zikrullah.
Zikrü Ahmed Sallallah.
Lâilâhe illallah.

  

 

  

ALTINCI BAB

  

hakkındadır.HAŞİYE

 35 / 43



29.Lem'a-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 03:09 - 

  

Bismillahirrahmânirrahîm.

  

Ey İlâhım ve Seyyidim ve Mâlikim,

  

Fakrım nihayetsizdir. Hâcâtım ve metâlibim had ve hesaba gelmez. Benim elim ise,
matlaplarımın en ednâsına yetişmez. Havl ve kuvvet ancak Senindir, ey Rabb-i Rahîmim
ve ey Hâlık-ı Kerîmim! Ey Hasîb, ey Vekîl, ey Kâfi!

  

İlâhî, İhtiyarım zayıf bir kıl gibi; emellerim ise hesaba gelmez. Hiçbir zaman onlardan
müstağnî kalamayacağım şeylere ulaşmaktan ise her zaman âcizim. Havl ve kuvvet ancak
Senindir, ey Ganî, ey Kerîm, ey Kefîl, ey Hasîb, ey Kâfî!

  

Ey İlâhım ve Seyyidim ve Mâlikim,

  

Benim iktidarım bir zayıf zerre gibidir. Düşmanlar, illetler, evhamlar, korkular, elemler,
hastalıklar, zulmetler, dalâletler ve uzun seferler ise hesaba gelmez. Bütün bunlardan
beni kurtaracak havl ve onlara mukabele edecek kuvvet ancak Senindir, ey Kavî, ey
Kadîr, ey Karîb, ey Mücîb, ey Hafîz, ey Vekîl!

  

İlâhî! Tıpkı emsâlim gibi, benim de hayatım çabuk söner bir şuleciktir. Emellerim ise
hesaba gelmez. Bütün bunların talebinden beni müstağnî kılacak havl ve onların tahsiline
yetecek kuvvet ancak Senin havl ve kuvvetindir, ey Hayy-ı Kayyûm, ey Hasîb-i Kâfî, ey
Vekîl-i Vâfî!

  

İlâhî! Tıpkı akranım gibi, benim ömrüm de tükenip gidecek bir dakikadan ibarettir. Maksat
ve matlaplarım ise had ve hesaba gelmez. Onlara karşı havl ve onlara yetecek kuvvet,
ancak Senin havl ve kuvvetindir, ey Ezelî ve Ebedî, ey Hasîb-i Kâfî, ey Vekîl-i Vâfî!
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İlâhî! Şuurum, sönüp giden bir lem'acıktır. Senin envâr-ı marifetinin muhafazası ve zulmet
ve dalâletlerden muhafaza için bana lâzım olan şey ise, had ve hesaba gelmeyecek kadar
çoktur. O zulmet ve dalâletlerden muhafaza edecek havl ve o hidayet ve envâra beni
eriştirecek kuvvet, ancak Senin havl ve kuvvetindir, ey Alîm, ey Habîr, ey Hasîb, ey Kâfî,
ey Hafîz, ey Vekîl!

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Çok risalelerde beyan etmişiz ki, insanın fıtratında hadsiz bir acz ve
nihayetsiz bir fakr bulunmakla beraber, hadsiz a'dâsı ve nihayetsiz metalibi vardır. İnsan,
bu acz, bu fakrdan fıtraten bir Kadîr, bir Rahîme ilticaya muhtaçtır. Nasıl ki, Hasbünallahü
ve ni'me'l-Vekîl 
birinci cümlesini aczine merhem ve bütün a'dâsına karşı bir melce gösterir. 
Ve ni'me'l-Vekîl 
cümlesi de fakrına deva ve bütün metalibine bir vesileyi gösterdiği gibi, 
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azîm
dahi başka bi
r surette, aynen 
Hasbünallah
gibi, acz ve fakr-ı beşerînin ilâcı, 
ve lâ havle
kelimesi a'dâsına karşı nokta-i istinadı kendi kuvvetinden teberrî etmekle kuvve-i
İlâhiyeye iltica, 
ve lâ kuvvete
kelimesiyle metalibine, hâcâtına vesile-i mutlak tevekkül ile kudret-i İlâhiyeye itimaddır.
Bu 
lâ havle ve lâ kuvvete 
cümlesinin pek çok meratibini kendimde tecrübeyle hissetmiştim. O mertebeleri birer
birer kısa kelimelerle işaretler koymuşum. O işaretler vasıtasıyla o meratipleri mülâhaza
ediyorum. Bu babda kısmen o
mertebeleri remzeden kelimeler aynen zikredilecektir.

  

 

  

İlâhî! Nefsim sabırsızdır, kalbim feryad eder durur. Sabrım zayıf, cismim nahif, bedenim
alîl ve zelîldir. Buna mukabil üzerimdeki maddî ve mânevî yükler ağır, hem pek ağırdır.
Bütün bu yüklerin ağırlığından beni halâs edecek havl ve onların hamline beni muktedir
kılacak kuvvet, ancak Senin havl ve kuvvetindir ey Rabb-i Rahîmim ve ey Hâlık-ı Kerîmim,
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ey Hasîb, ey Kâfî, ey Vekîl, ey Vâfî!

  

İlâhî! Zaman denen ve sür'atle akan azîm bir selden benim nasibim, çabuk akıp giden bir
andan ibarettir. Mekândan nasibim ise ancak bir kabir kadardır. Bununla beraber, sair
bütün mekânlarla ve zamanlarla benim alâkam var. İşte o alâkadan havl ve bütün o
zaman ve mekânlardakine beni isal edecek kuvvet, ancak Senin havl ve kuvvetindir, ey
bütün kevn ve mekânların Rabbi, ey bütün asırların ve zamanların Rabbi, ey Hasîb-i Kâfî,
ey Kefîl-i Vâfî!

  

İlâhî! Aczim nihayetsiz, zaafım hadsizdir. Bana elem veren düşmanlarım ve beni korkutan
ve tehdit eden belâlar ve âfetler ise hadsizdir. Onların hücumlarına karşı nokta-i istinad
olacak havl ve onları def edecek kuvvet, ancak Senin havl ve kuvvetindir, ey Kavî, ey
Kadîr, ey Karîb, ey Rakîb, ey Kefîl, ey Vekîl, ey Hafîz, ey Kâfî!

  

İlâhî! Fakrım hadsiz, ihtiyacım nihayetsizdir. Hâcât ve metalibim ve vazifelerim ise hesaba
gelmez. Onlara karşı koyacak havl ve onları kazâ edecek kuvvet ancak Senin havl ve
kuvvetindir, ey Ganî, ey Kerîm, ey Muğnî, ey Rahîm!

  

İlâhî! Kendi havl ve kuvvetimden teberrî edip Senin havl ve kuvvetine sığındım. Beni
kendi havl ve kuvvetime terk etme, yâ Rabbi! Benim aczime ve zaafıma ve fakrıma ve
ihtiyâcâtıma merhamet et. Göğsüm daraldı, ömrüm gitti, sabrım bitti, fikrim uçup gitti.
İçimi de, dışımı da Sen bilirsin. Bana fayda ve zarar verecek şeylerin mâliki Sensin.
Üzüntümü sürura, güçlüklerimi kolaylığa çevirmeye kadir olan da Sensin. Bütün
sıkıntılarımı gider, benim ve kardeşlerimin bütün güçlüklerini kolaylaştır.

  

İlâhî! Sevk edilmekte olduğum istikbale ve korkularına nokta-i istinad olacak havl ve
alâkadar olduğum mâziye ve lezzetlerine karşı kuvvet, ancak Senin havl ve kuvvetindir,
ey Ezelî ve Ebedî!

  

İlâhî! Korktuğum ve kurtulamadığım zevâle karşı nokta-i istinadım olacak havl ve
hayatımdan kaybolup giden ve beni tahassüre sevk eden şeyleri bana tekrar verecek
kuvvet, ancak Senin havl ve kuvvetindir, ey Sermedî, ey Bâkî!
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İlâhî! Adem zulmetinden havl ve vücut nuru için kuvvet, ancak Senin havl ve kuvvetindir,
ey Mûcid, ey Mevcud, ey Kadîm!

  

İlâhî! Hayatla beraber gelen zararlardan beni kurtaracak havl ve hayatın lâzımı olan sürur
u celb edecek kuvvet ancak Senin havl ve kuvvetindir, ey Müdebbir, ey Hakîm!

  

İlâhî! Zîşuurlara hücum eden elemlerden koruyacak havl ve his sahiplerinin matlubu olan
lezzetlere eriştirecek kuvvet ancak Senin havl ve kuvvetindir, ey Mürebbî, ey Kerîm!

  

İlâhî! Akıl sahiplerine ârız olan kötülüklerden koruyacak havl ve himmet sahiplerini tezyin
eden mehasine eriştirecek kuvvet ancak Senin havl ve kuvvetindir, ey Muhsin, ey Kerîm!

  

İlâhî! Ehl-i isyana gelen nikmetlere karşı havl ve ehl-i taate erişen nimetler için kuvvet,
ancak Senin havl ve kuvvetindir, ey Gafûr, ey Mün'im!

  

İlâhî! Hüzünlere karşı nokta-i istinad ancak Senin havlin, feraha eriştirecek kuvvet ancak
Senin kuvvetindir. Çünkü güldüren de Sensin, ağlatan da, ey Cemîl, ey Celîl!

  

İlâhî! Hastalıklara karşı nokta-i istinad Senin havlin, âfiyeti veren kuvvet ancak Senin
kuvvetindir, ey Şâfî, ey Muâfî!

  

İlâhî! Elemlere karşı nokta-i istinad ancak Senin havlin, emeller için vesile-i vusul ancak
Senin kuvvetindir, ey Müncî, ey Mugîs!

  

İlâhî! Zulmetlere karşı nokta-i istinad Senin havlin, nuru ihsan eden ise ancak Senin
kuvvetindir, ey Nur, ey Hâdî!
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İlâhî! Şerden mutlak kurtuluş Senin havlinle, hayırların aslına erişmek ancak Senin
kuvvetinledir, ey bütün hayır elinde bulunan Zât, ey gücü herşeye yeten Kadîr, ey
kullarını her haliyle gören Basîr, ey mahlûkatının bütün ihtiyaçlarından haberdar olan
Habîr!

  

İlâhî! Senin ismetinden başka mâsiyetten koruyacak havl, Senin tevfikinden başka tâate
muvaffak edecek kuvvet yoktur, ey Muvaffık, ey Muîn!

  

İlâhî! Hemcinsim olan insan nev'iyle pek şiddetli alâkam var. Halbuki, "Her nefis ölümü
tadıcıdır"1 âyeti beni tehdit eder ve nev'ime ve cinsime müteallik bütün emellerimi
söndürür ve nev-i insanın ölümünü bana haykırır. Bu mevt ve bu feryattan neş'et eden bu
hüzn-ü elîme karşı nokta-i istinadım ancak Senin havlindir. Ve zeval bulanların kalb ve
ruhumdaki yerini tesellîsiyle dolduracak ancak senin kuvvetindir. Çünkü herşeye kâfi
olan ve hiçbir şey Onun yerini tutamayan Sensin.

  

____________________

  

1 Âl-i İmrân Sûresi, 3:185.

  

 

  

İlâhî! Evim ve menzilim olan dünya ile alâkam pek şiddetlidir. Halbuki "Onun üzerindeki
herkes fânidir. Bâkî kalan ise, Celâl ve İkram Sahibi olan Rabbinin zâtıdır"1 âyeti, benim
şu evimin harap olacağını ve bu yıkılmaya mahkûm evin sâkinleri olan mahbuplarımın
zeval bulacağını ilân ediyor. İşte bu feci musibete ve göçüp giden ahbabımın firaklarına
karşı nokta-i istinat ancak Senin havlindir. Ve bu musibet ve firaklara karşı beni tesellî
edecek ve bütün onların yerini tutacak olan, ancak Senin kuvvetindir, ey tecelliyât-ı
rahmetinden birtek cilve, benden ayrılan herşeyin yerini tutan Zât!

  

İlâhî! Mahiyetimin câmiiyeti ve bana in'âm ettiğin cihazatımın kesreti itibarıyla pek çok
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alâkalarımHAŞİYE ve kâinata ve bütün envâına uzanan şiddetli ihtiyaçlarım var. Halbuki,
"Onun zâtından başka herşey yok olup gidicidir. Hüküm Ona aittir; siz de Ona
döndürüleceksiniz" 2 âyeti beni tehdid eder ve mevcudatın pek çoğuyla
olan alâkamı keser. Ve herbir alâkanın kesilmesiyle, ruhumda bir yara ve mânevî bir elem
tevellüt eder. İşte bu nihayetsiz yaralara karşı nokta-i istinat ancak Senin havlin, onları
tedavi edecek ise ancak Senin kuvvetindir, ey herşeye kâfi gelen ve bütün eşya birtek şey
için Onun teveccüh-ü rahmetinin yerini tutamayan Zât, ey bir kimse için var olduğunda o
kimse için herşey var olan ve bir kimse için var olmayışının yerini bütün eşya tutamayan
Zât!

  

İlâhî! Cismânî şahsiyetime benim çok şiddetli alâkam ve iptilâ ve meftuniyetim var. Öyle
ki, zâhirî nazarımda, cismim güya bütün âmâl ve metalibimin tavanına uzanan ve onları
ayakta tutan bir direktir. Bende şiddetli bir aşk-ı beka var. Halbuki cismim demirden veya
taştan değil ki filcümle devam edebilsin. Belki cismim her an dağılmak üzere bulunan et
ve kan ve kemikten yapılmıştır. Hayatım dahi cismim gibi her iki taraftan tahdit edilmiştir
ve yakın bir zamanda mevtin hâtemiyle mühürlenecektir. Bana gelince, ihtiyarlıktan
saçım tutuşmuş, hastalıktan sırtım ve göğsüm darbelenmiştir. Bu hal bana meşakkat,
sıkıntı, ıztırap, elem ve hüzün veriyor. Bu feci vaziyet karşısında nokta-i istinat ancak
Senin havlindir; bana hüzün veren şeylere karşı beni tesellî edecek ve kaybettiklerimi
telâfi edecek ve elimden gidenlerin yerini tutacak ancak Senin kuvvetindir, ey Bâkî olan
Rabbim, ey Onun bâkî esmâsından bir isme yapışan herkes Onun beka ve ibkasıyla beka
bulan Bâkî!

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Bu Lâ havle ve lâ kuvvete'ye dair mertebelerde, hakikatlerine yalnız işaretler
edildi. Burhanlar, deliller zikredilmedi. Çünkü geçmiş bablarda zikredilen yüzer, belki
binler vahdaniyet burhanları ve rububiyet delilleri, umumiyetle 
Lâ havle ve lâ kuvvete'
nin hakikatlerine delillerdir. Onun için ayrı ayrı deliller zikredilmedi.

  

1 Rahmân Sûresi, 55:27.

  

2 Kasas Sûresi, 28:88.
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İlâhî! Ben ve bütün zîhayatlar, kendisinden kaçış olmayan mevt ve zevalden şiddetli bir
havf ile korkuyoruz. Ve benim, devamı olmayan hayat ve ömre karşı şiddetli bir
muhabbetim var. Halbuki ecellerle bizim cisimlerimize hücum eden mevtin sür'ati, ne
bende, ne de bir başkasında dünyevî emellerden hiçbir emel bırakmaksızın hepsini kesip
atıyor ve hiçbir lezzet bırakmaksızın hepsini tahrip ediyor. Bu feci belâya karşı nokta-i
istinat ancak Senin havlin ve buna karşı bizi tesellî edecek ancak Senin kuvvetindir, ey
Hâlık-ı Mevt ve Hayat! Ey hayat-ı sermediye sahibi olan Zât! Ey kendisine temessük ve
teveccüh edenlerin ve kendisini tanıyan ve sevenlerin hayatını idame eden ve ölümü
onlar için teceddüd-ü hayat ve tebdil-i mekân hükmüne getiren Zât! İşte o zaman
"Haberiniz olsun ki, Allah'ın dostları için ne bir korku vardır, ne de onlar mahzun
olacaklardır"1 sırrıyla, ölüm ne bir hüzün, ne de elem sebebi olur.

  

İlâhî! Nev'im ve cinsim itibarıyla alâkalarım ve gökleri ve yeri kuşatan teellümat ve
temenniyatım var. Fakat hiçbir surette emrimi ne göklere, ne de yere dinletecek ve
emellerimi o cirimlere bildirecek bir kuvvetim olmadığı gibi, bu iptilâ ve alâkaya karşı bir
nokta-i istinadım da yok. Bütün bunlara yetecek ancak Senin havl ve kuvvetin var, ey
Göklerin ve Yerin Rabbi, ve ey gökleri ve yeri salih kullarına teshir eden Zât-ı Zülcelâl!

  

İlâhî! Benim ve bütün akıl sahiplerinin, geçmiş ve gelecek zamanlarla alâkalarımız var.
Halbuki biz daracık bir zaman-ı hazırda mahpusuz; mazi ve müstakbelden en yakınına
bile elimiz yetişmez ki bizi sevindirecek birşeyi celb edelim yahut bizi üzen birşeyi
kendimizden uzaklaştıralım. Bu hal karşısında nokta-i istinat ancak Senin havlin ve bu
halin en güzel bir hale tahviline yetecek kuvvet ancak Senin kuvvetindir, ey asırların ve
zamanların Rabbi!

  

İlâhî! Benim fıtratımda ve herbir ferdin fıtratında, ebedü'l-âbâda uzanan ebedî emeller ve
sermedî matlaplar var. Çünkü fıtratımıza acip ve câmi bir istidat tevdi olunmuş; ve öyle
bir ihtiyaç ve muhabbet verilmiş ki, dünya ve içindekiler onu doyurmaz; o ihtiyaç ve o
muhabbet, bâkî Cennetten başka hiçbir şeye razı olmaz ve o istidat saadet-i ebediyeden
başka hiçbir şeyle tatmin olmaz, ey dünya ve âhiretin Rabbi ve ey Cennetin ve dâr-ı
kararın Rabbi!HAŞİYE

  

ba
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____________________

  

 H A Ş İ Y E Lâ havle ve lâ kuvvete'nin meratibindeki yirmi mertebe başta yazılacaktı.
Âhirde yazacağım diye tehir ettim. Âhire geldiğimiz vakit, şimdilik taahhur etti. Çünkü
izah edilse çok uzun olurdu. Kendime mahsus, yalnız işaretlerle yazılsaydı, az istifade
edilirdi. Başka vakte taalluk etti.

  

1 Yûnus Sûresi, 10:62.
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