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DOKUZUNCU LEM'A

  

  

  

Bu lem'ayı herkes okumasın. Vahdetü'l-vücudun ince kusurlarını herkes göremez ve
muhtaç değil.

  

Aziz, sıddık, muhlis, halis kardeşim,

  

Kardeşimiz Abdülmecid'e ayrı mektup yazmadığımın sebebi, size yazdığım mektupları
kâfi gördüğümdendir ki, Abdülmecid, benim için Hulûsi'den sonra kıymettar bir kardeşim,
bir talebemdir. Her sabah akşam Hulûsî ile beraber, bazen daha evvel duâmda ismiyle
hazır oluyor. Size yazdığım mektuplardan, evvel Sabri, sonra Hakkı Efendi istifade
ediyorlar. Onlara da ayrı mektup yazmıyorum. Cenâb-ı Hak seni onlara mübarek büyük
bir kardeş yapmış. Sen benim yerime Abdülmecid ile muhabere et, merak etmesin,
Hulûsî'den sonra onu düşünüyorum.

  

BİRİNCİ SUÂLİNİZ: Cedlerinizden birisinin imzası "es-Seyyid Muhammed" e dair mahrem
sualiniz var.

  

Kardeşim buna ilmî ve tahkikî ve keşfî cevap vermek elimde değil. Fakat ben
arkadaşlarıma derdim ki: "Hulûsî ne şimdiki Türklere ve ne de Kürtlere benzemiyor.
Bunda başka bir hâsiyet görüyorum." Arkadaşlarım da beni tasdik ediyordular.   Sır
rıyla "Hulûsî'de büyük bir asâlet tezahürü bir dâd-ı Hakdır" derdik. Hem kat'iyyen bil ki;
Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın iki âli var. Biri: Nesebî âldir. Biri de Şahs-ı
mânevîsi ve nûrânisinin risalet noktasındaki âli var. Bu ikinci âlde kat'iyyen sen dahil
olmakla beraber, birinci âlde dahi delilsiz bir kanâatim var ki ceddinin imzası sebepsiz
değildir.
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ba

  

Aziz kardeşim,

  

SENİN İKİNCİ SUALİNİN HÜLÂSASI: Muhyiddin-i Arabî demiş: "Rûhun mahlûkıyeti,
inkişâfından ibarettir." O sual ile, benim gibi zayıf bir bîçâreyi, Muhyiddin-i Arabî gibi
müthiş bir hârika-i hakikat, bir dâhiye-i ilm-i esrâra karşı mübârezeye mecbur ediyorsun.
Fakat madem nusûs-u Kur'ân'a istinâden bahse girişeceğim; ben sinek dahi olsam o
kartaldan daha yüksek uçabilirim.

  

____________________

  

1 "Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba
çekme." Bakara Sûresi, 2:286.

  

2 "Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz
yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin." Bakara
Sûresi, 2:32.

  

3 Keramet-i Gavsiye Risalesidir. Sikke-i Tasdik-i Gaybî'de yer almaktadır. bk. s.
2083-2083-2-10.

  

 

  

Kardeşim, bil ki: Hazret-i Muhyiddin aldatmaz, fakat aldanır. Hâdîdir, fakat her kitabında
mühdî olamıyor. Gördüğü doğrudur, fakat hakikat değildir. Yirmi Dokuzuncu Sözde, ruh
bahsinde, medâr-ı sualiniz olan o hakikat izah edilmiştir.
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Evet, ruh, mâhiyeti itibarıyla bir kanun-u emrîdir. Fakat vücud-u hâricî giydirilmiş bir
nâmus-u zîhayattır ve vücud-u hâricî sahibi bir kanundur. Hazret-i Muhyiddin, yalnız
mâhiyeti noktasında düşünmüştür. Vahdetü'l-vücud meşrebince, eşyanın vücudunu
hayal görüyor. O zât, hârika keşfiyâtıyla ve müşâhedâtıyla ve mühim bir meşreb sahibi ve
müstakil bir meslek ihtiyar ettiğinden, bilmecburiye, zayıf te'vilâtla, tekellüflü bir surette,
bazı âyâtı meşrebine, meşhûdâtına tatbik ediyor, âyâtın sarâhatini incitiyor. Sâir
risalelerde cadde-i müstakîme-i Kur'âniye ve minhâc-ı kavîm-i Ehl-i Sünnet beyan
edilmiştir. O zât-ı kudsînin kendine mahsus bir makamı var; hem makbûlîndendir. Fakat
mîzansız keşfiyâtında hudutları çiğnemiş ve cumhûr-u muhakkıkîne çok meselelerde
muhâlefet etmiş.

  

İşte, bu sır içindir ki, o kadar yüksek ve hârika bir kutup, bir ferîd-i devrân olduğu halde,
kendine mahsus tarikatı gayet kısacık, Sadreddin-i Konevîye münhasır kalıyor gibidir ve
âsârından istikametkârâne istifade nâdir oluyor. Hattâ çok muhakkıkîn-i asfiyâ, o
kıymettar âsârını mütalâa etmeye revaç göstermiyorlar; hattâ bazıları men ediyorlar.

  

Hazret-i Muhyiddin'in meşrebiyle ehl-i tahkikin meşrebinin mâbeynindeki esaslı fark ve
onların me'hazlarını göstermek, çok uzun tetkikata ve çok yüksek ve geniş nazarlara
muhtaçtır. Evet, fark o kadar dakîk ve derin ve me'haz o kadar yüksek ve geniştir ki,
Hazret-i Muhyiddin hatâsından muâheze edilmemiş, makbul olarak kalmış. Yoksa, eğer
ilmen, fikren ve keşfen o fark o me'haz görünseydi, onun için gayet büyük bir sukut ve
ağır bir hatâ olurdu. Madem fark o kadar derindir; bir temsil ile o farkı ve o me'hazları,
Hazret-i Muhyiddin'in o meselede yanlışını göstermeye muhtasaran çalışacağız. Şöyle ki:

  

Meselâ, bir aynada güneş görünüyor. Şu ayna, güneşin hem zarfı, hem mevsûfudur. Yani,
güneş bir cihette onun içinde bulunur ve bir cihette aynayı ziynetlendirip parlak bir
boyası, bir sıfatı olur. Eğer o ayna, fotoğraf aynası ise, güneşin misâlini sâbit bir surette
kâğıda alıyor. Şu halde, aynada görünen güneş, fotoğrafın resim kâğıdındaki görünen
mâhiyeti, hem aynayı süslendirip sıfatı hükmüne geçtiği cihette, hakikî güneşin gayrıdır.
Güneş değil, belki güneşin cilvesi başka bir vücuda girmesidir. Ayna içinde görünen
güneşin vücudu ise, hâriçteki görünen güneşin ayn-ı vücudu değilse de, ona irtibâtı ve
ona işâret ettiği için, onun ayn-ı vücudu zannedilmiş.

  

İşte bu temsile binâen, "Aynada hakikî güneşten başka birşey yoktur" denilmek ve aynayı
zarf ve içindeki güneşin vücud-u hâricîsi murad olmak cihetiyle denilebilir. Fakat aynanın
sıfatı hükmüne geçmiş münbasit aksi ve fotoğraf kâğıdına intikal eden resim cihetiyle
güneştir denilse, hatâdır; "Güneşten başka içinde birşey yoktur" demek yanlıştır. Çünkü,
aynanın parlak yüzündeki akis ve arkasında teşekkül eden resim var. Bunların da ayrı
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ayrı birer vücudu var. Çendan o vücudlar güneşin cilvesindendir; fakat güneş değiller.
İnsanın zihni, hayâli, bu ayna misâline benzer. Şöyle ki:

  

İnsanın âyine-i fikrindeki mâlûmâtın dahi iki veçhi var: Bir vecihle ilimdir, bir vecihle
mâlûmdur. Eğer zihni o mâlûma zarf saysak, o vakit o mâlûm mevcud, zihnî bir mâlûm
olur; vücudu ayrı birşeydir. Eğer zihni o şeyin husûlüyle mevsuf saysak, zihne sıfat olur;
o şey o vakit ilim olur, bir vücud-u hâricîsi vardır. O mâlûmun vücud ve cevheri dahi olsa,
bununki arazî bir vücud-u hârîcisi olur.

  

İşte bu iki temsile göre, kâinat bir aynadır. Her mevcudâtın mâhiyeti dahi birer aynadır.
Kudret-i Ezeliye ile îcâd-ı İlâhîye mâruzdurlar. Herbir mevcud, bir cihetle Şems-i Ezelînin
bir isminin bir nevi aynası olup bir nakşını gösterir. Hazret-i Muhyiddin meşrebinde
olanlar, yalnız aynalık ve zarfiyet cihetinde ve aynadaki vücud-u misâli, nefiy noktasında
ve akis, ayn-ı mün'akis olmak üzere keşfedip, başka mertebeyi düşünmeyerek, "Lâ
mevcûde illâ Hû" diyerek, yanlış etmişler. "Hakàiku'l-eşyâi sâbitetün" kaide-i esâsiyeyi
inkâr etmek derecesine düşmüşler.

  

Amma ehl-i hakikat ise, verâset-i Nübüvvet sırrıyla ve Kur'ân'ın kat'î ifâdâtıyla görmüşler
ki, âyine-i mevcudatta kudret ve irâde-i İlâhiye ile vücud bulan nakışlar Onun eserleridir.
"Heme ez ost"HAŞİYE 1 tur; "Heme ost"HAŞİYE 2 değil. Eşyanın bir vücudu vardır ve o vücud
bir derece sâbittir. Çendan o vücud, vücud-u Vâcibe nisbeten vehmî ve hayâlî hükmünde
zayıftır; fakat Kadîr-i Ezelînin îcad ve irâde ve kudretiyle vardır.

  

Nasıl ki, temsilde, ayna içindeki güneşin hakikî vücud-u hâricîsinden başka bir vücud-u
misâlîsi var.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E 1 Yani herşey Ondandır. O îcad eder.

  

 H A Ş İ Y E 2 Herşey O değil ki; "Lâ mevcûde illâ Hû" denilsin.
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Yani, en evvelki pederleri âdetâ Âdem'leri hükmünde, iki yüz bin o evvelki pederler,
kanun-u tenâsülü hark etmişler. Peder ve valideden gelmemişler ve o kanun hâricinde
vücud verilmiş.

  

Hem her baharda gözümüzle gördüğümüz, yüz bin envâın kısm-ı âzamı, hadsiz efradları,
kanun-u tenâsül hâricinde-yaprakların yüzünde, taaffün etmiş maddelerde-o kanun
hâricinde îcâd edilir. Acaba mebdeinde ve hattâ her senede bu kadar şâzlarla yırtılmış,
zedelenmiş bir kanunu, bin dokuz yüz senede bir ferdin şüzûzunu akla sığıştıramayan ve
nusûs-u Kur'âniyeye karşı bir te'vîle yapışan bir akıl, kaç derece akılsızlık ettiğini kıyâs et.

  

O bedbahtların kanun-u tabiî tâbir ettiği şeyler, emr-i İlâhî ve irâde-i Rabbâniyenin küllî bir
cilvesi olan âdetullah kanunlarıdır ki, Cenâb-ı Hak, o âdâtını bazı hikmet için değiştirir.
Herşeyde ve her kanunda irâde ve ihtiyârının hükmettiğini gösterir. Hârikulâde bazı
fertlerde hark-ı âdât eder. fermânıyla bu hakikati gösterir.

  

Ömer Efendinin o doktora dâir ikinci suali:

  

O doktor, o meselede o kadar eblehâne hareket ediyor ki, sözlerini dinlemek yahut
ehemmiyet verip cevap vermekten çok aşağıdır. Bu bîçâre, küfür ve îmân ortasını bulmak
istiyor. Onun ehemmiyetsiz bahsine karşı değil, belki yalnız Ömer Efendinin istifsârına
göre derim:

  

Me'mûrât ve menhiyât-ı şer'iyede illet, emr-i İlâhîdir ve nehy-i İlâhîdir. Maslahatlar ve
hikmetler ise, müreccihtirler; emir ve nehyin taallûklarına ism-i Hakîm noktasında sebep
olabilir.

  

Meselâ, sefer eden, namazını kasreder. Bu namazın kasrına bir illet ve bir hikmet var. İllet,
seferdir; hikmet, meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat olmasa da, namaz kasredilir.
Sefer olmasa, hânesinde yüz meşakkat görse, yine namaz kasredilmez. Çünkü meşakkat
filcümle bazan seferde bulunması, kasr-ı namaza hikmet olmasına kâfidir ve seferi illet
yapmasına da yine kâfidir.
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İşte, bu kaide-i şer'iyeye binâen, ahkâm-ı şer'iye hikmetlere göre tegayyür etmiyor, hakikî
illetlere bakar. Meselâ, o doktorun bahsettiği gibi, hınzırın etinden bildiği zarardan,
hastalıktan başka, "Hınzır eti yiyen bir cihette hınzırlaşır"HAŞİYE kaidesiyle ve o hayvan,
sâir hayvânât-ı ehliye gibi zararsız yapılmıyor. Etinden gelen menfaatten ziyade, çok zarar
îrâs etmekle beraber, etindeki kuvvetli yağ, kuvvetli soğuk memleketi olan firengistandan
başka tıbben muzır olduğu gibi, mânen ve hakikaten çok zararlı olduğu tahakkuk etmiş.

  

İşte bu gibi hikmetler, onun haram olmasına ve nehy-i İlâhî taallûkuna da bir hikmet
olmuştur. Hikmet her fertte ve her vakitte bulunmak lâzım değildir. O hikmetin tebeddülü
ile illet değişmez. İllet değişmezse hüküm değişmez. İşte bu kaideye göre, o bîçâre
adamın ne kadar şeriatın rûhundan uzak konuştuğu anlaşılsın. Şeriat nâmına onun
sözüne ehemmiyet verilmez. Hâlikın çok akılsız filozoflar suretinde hayvanları vardır!
ba
Muhyiddin-i Arabî hakkındaki sualin cevabına zeyldir.

  

SUAL: Muhyiddin-i Arab, vahdetü'l-vücud meselesini en yüksek bir mertebe telâkki ettiği
gibi, ehl-i aşk bir kısım evliyâ-i azîme dahi ona ittibâ etmişler. Bu meslek en yüksek
mertebe olmadığını, hem hakikî olmadığını, belki bir derecede ehl-i sekir ve istiğrâkın ve
ashâb-ı şevk ve aşkın meşrebi olduğunu söylüyorsun. Öyle ise, muhtasaran sırr-ı
verâset-i Nübüvvetle ve Kur'ân'ın sarâhatiyle gösterilen Tevhîdin yüksek mertebesi
hangisidir? Göster.

  

Elcevap: Benim gibi hiç ender hiç, âciz bir bîçârenin kısa fikriyle bu yüksek mertebeleri
muhâkeme etmek, yüz derece haddimin fevkindedir. Yalnız, Kur'ân-ı Hakîmin feyzinden
gelen gayet muhtasar bir iki nükteyi söyleyeceğim; belki bu meselede faydası olacak.

  

BİRİNCİ NÜKTE: Vahdetü'l-vücudun meşrebine ve saplanmasına çok esbab var. Onlardan
bir ikisi kısaca beyan edilecek.

  

Birinci sebep: Mertebe-i Rubûbiyetin hallâkıyetini âzamî derecede zihinlerine
sığıştıramadıklarından ve sırr-ı Ehadiyet ile herşeyi bizzat kabza-i Rubûbiyetinde
tuttuğunu ve herşey kudret ve ihtiyar ve irâdesiyle vücud bulduğunu kalblerine tam
yerleştiremediklerinden, "Herşey Odur" veyahut "yoktur" veya "hayaldir" veya
"tezâhüriyetidir" veya "cilveleridir" demeye kendilerini mecbur bilmişler.
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____________________

  

 H A Ş İ Y E Acaba firengistanın bu kadar harika terakkiyât-ı medeniyetiyle ve kemâlât-ı
fenniyesiyle ve insaniyetperverâne ulûmuyla ileri gittiği halde, o terakkiyat ve kemâlâta
ve o ulûma bütün bütün zıt olan maddiyyunluk ve tabiiyyunluk zulümâtında hınzırcasına
saplanmalarında, hınzır etinin yemesinin medhali yok mudur? Soruyorum. İnsan,
beslendiği şeyle mizâcı müteessir olduğuna delil, "kırk günde hergün et yiyen kasâvet-i
kalbiyeye dûçâr olduğu" darbımesel hükmüne geçmesidir.

  

İkinci sebep: Firâkı hiç istemeyen ve firaktan şiddetle kaçan ve ayrılıktan titreyen ve
bu'diyetten Cehennem gibi korkan ve zevâlden gayet derece nefret eden ve visâli, rûhu
ve canı gibi seven ve kurbiyeti Cennet gibi hadsiz bir iştiyakla arzulayan aşk sıfatı,
herşeydeki akrebiyet-i İlâhiyenin bir cilvesine yapışmakla, firak ve bu'diyeti hiçe sayıp,
likâ ve visâli dâimî zannederek "Lâ mevcude illâ Hû" diye, aşkın sekriyle ve o şevk-i bekà
ve likà ve visâlin muktezâsıyla, gayet zevkli bir meşreb-i hâli vahdetü'l-vücudda
bulunduğunu tasavvur ederek, müthiş firaklardan kurtulmak için, o vahdetü'l-vücud
meselesini melce' ittihâz etmişler.

  

Demek birinci sebebin menşei, aklın gayet geniş ve gayet yüksek olan bazı hakàik-ı
îmâniyeye yetişmediğinden ve ihâta edemediğinden ve aklın îmân noktasında tamamıyla
inkişâf etmediğindendir. İkinci sebebin menşei, kalbin aşk noktasında fevkalâde
inkişâfından ve hârikulâde inbisâtından ve genişliğinden ileri gelmiştir.

  

Amma sarâhat-i Kur'âniye ile verâset-i Nübüvvetin evliyâ-i azîmesi ve ehl-i sahv olan
asfiyânın gördükleri mertebe-i uzmâ-yı Tevhid ise, hem çok yüksektir, hem rubûbiyet ve
hallâkıyet-i İlâhiyenin mertebe-i uzmâsını, hem bütün esmâ-i İlâhiyenin hakikî olduklarını
ifade ediyor. Ve esâsâtı muhâfaza edip, ahkâm-ı Rubûbiyetin muvâzenesini bozmuyor.
Çünkü derler ki:

  

Cenâb-ı Hakkın ehadiyet-i zâtiyesiyle ve mekândan münezzehiyetiyle beraber, herşey
bütün şuûnâtıyla, doğrudan doğruya ilmiyle ihâta ve teşhis edilmiş ve irâdesiyle tercih ve
tahsis edilmiş ve kudretiyle ispat ve îcâd edilmiştir. Bütün kâinatı birtek mevcud gibi îcâd
ve tedbir ediyor. Bir çiçeği kolaylıkla halk ettiği gibi, koca baharı dahi o suhûletle halk
eder. Birşey birşeye mâni olmaz. Teveccühünde tecezzî yoktur. Aynı anda, her yerde,
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kudret ve ilmiyle tasarruf noktasında bulunuyor. Tasarrufunda tevzi ve inkısam yoktur.
On Altıncı Söz ve Otuz İkinci Sözün İkinci Mevkıfının İkinci Maksadında bu sır tamamıyla
izah ve ispat edilmiştir.

  

"Lâ müşâhhate fi't-temsîl" kaidesiyle temsildeki kusura bakılmadığından, gayet kusurlu
bir temsil söyleyeceğim-tâ iki meşrebin bir derece farkı anlaşılsın.

  

Meselâ, hârika ve emsalsiz, gayet büyük ve gayet ziynetli, şark ve garba bir anda uçacak
ve şimalden cenuba ulaşan kanatlarını kapayıp açacak, yüz binler nakışlarla tezyin
edilmiş ve kanadının herbir tüyünde gayet dâhiyâne san'atlar derc edilmiş bir tavus kuşu
farz ediyoruz. Şimdi seyirci iki adam var. Akıl ve kalb kanatlarıyla bu kuşun yüksek
mertebelerine ve hârika ziynetlerine uçmak istiyorlar.

  

Birisi, bu tavus kuşunun vaziyetine ve heykeline ve hârikulâde herbir tüyündeki kudret
nakışlarına bakar ve gayet aşk ve şevk ile sever. Dakik tefekkürü kısmen bırakır ve aşka
yapışır. Fakat görür ki, hergün o sevimli nakışlar tahavvül ve tebeddül eder. Sevdiği ve
perestiş ettiği o mahbublar kaybolur, zeval buluyor. O adam kendine tesellî vermek ve
aklına sığıştıramadığı vahdet-i hakikî ile rubûbiyet-i mutlaka ve ehadiyet-i zâtî ile
hallâkıyet-i külliyeye mâlik bir nakkâşın bir nakş-ı san'atıdır demek lâzım gelirken, o itikad
yerine, "Bu tavus kuşundaki ruh o kadar âlîdir ki, onun sânii onun içindedir veya o
olmuş. Hem o ruh, vücuduyla müttehid, vücudu ise sûret-i zâhiriye ile mümteziç
olduğundan, o rûhun kemâli ve o vücudun yüksekliği, bu cilveleri böyle gösterir, her
dakika başka bir nakşı ve ayrı bir hüsnü izhâr eder. Hakikî ihtiyar ile bir îcad değil, belki
bir cilvedir, bir tezâhürdür" der.

  

Diğer adam der ki: "Bu mîzanlı ve nizamlı, gayet san'atkârâne nakışlar, kat'î bir surette,
bir irâde ve ihtiyar ve kasd ve meşîeti iktizâ eder. İrâdesiz bir cilve, ihtiyarsız bir tezâhür
olamaz. Evet, tavusun mâhiyeti güzel ve yüksektir; fâili ile hiçbir cihette ittihâd edemez.
Rûhu güzel ve âlîdir, fakat mûcid ve mutasarrıf değil, belki ancak mazhar ve medardır.
Çünkü herbir tüyünde, bilbedâhe, nihâyetsiz bir hikmetle bir san'at ve nihâyetsiz bir
kudretle bir nakş-ı ziynet görünüyor. Bu ise irâdesiz, ihtiyarsız olamaz. Bu kemâl-i kudret
içinde kemâl-i hikmeti ve kemâl-i ihtiyar içinde kemâl-i rubûbiyeti ve merhameti gösteren
san'atlar, cilve milve işi değil. Bu yaldızlı defteri yazan kâtip onun içinde olamaz, onunla
ittihâd edemez. Belki, yalnız o defter, o kâtibin yazı kaleminin ucuyla temâsı var. Öyle ise,
o kâinat denilen misâlî tavusun hârikulâde ziynetleri, o tavus Hâlikının yaldızlı bir
mektubudur."
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İşte şimdi o kâinat tavusuna bak, o mektubu oku, Kâtibine "Mâşâallah, Tebârekâllah,
Sübhânallah" de. Mektubu kâtip zanneden veya kâtibi mektup içinde tahayyül eden veya
mektubu hayal tevehhüm eden, elbette aşk perdesinde aklını saklamış, hakikatin hakikî
suretini görmemiş.

  

Vahdetü'l-vücudun meşrebine sebebiyet veren aşkın envaından en mühim ciheti, aşk-ı
dünyadır. Mecâzî olan aşk-ı dünya, aşk-ı hakikîye inkılâb ettiği zaman, vahdetü'l-vücuda
inkılâb eder.

  

 

  

Nasıl ki insandan şahsî bir mahbûbu muhabbet-i mecâzî ile seven, sonra zevâl ve
fenâsını kalbine yerleştiremeyen bir âşık, mahbûbuna aşk-ı hakikî ile bir bekà
kazandırmak için "Mâbud ve Mahbûb-u Hakikînin bir âyine-i cemâlidir" diye kendini
tesellî eder, bir hakikate yapışır. Öyle de, koca dünyayı ve kâinatı hey'et-i mecmuasıyla
mahbub ittihâz eden, sonra o muhabbet-i acîbe dâimî zevâl ve firak kamçılarıyla
muhabbet-i hakikîye inkılâb ettiği vakit, o çok büyük mahbubunu zevâl ve firaktan
kurtarmak için vahdetü'l-vücud meşrebine ilticâ eder. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli îmân
sahibi ise, Muhyiddin-i Arabın emsâli gibi zâtlara zevkli, nûrânî, makbul bir mertebe olur.
Yoksa, vartalara, maddiyâta girmek, esbapta boğulmak ihtimâli var. Vahdetü'ş-şuhud ise,
o zararsızdır, ehl-i sahvın da yüksek bir meşrebidir. 

  

 

  

ON SEKİZİNCİ LEM'A 

  

Bu Lem'a Sikke-i Tasdik-i Gaybî'de yer almaktadır.
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Mahremdir, herkese gösterilmez

  

Otuz Birinci Mektubun On Sekizinci Lem'ası

  

Risale-i Nur şakirtlerine işaret eden Hazret-i Ali'nin (r.a.) bir keramet-i gaybiyesidir.

  

Cay-ı dikkat: Şu acip lem'anın ehemmiyeti üç noktadan geliyor.

  

Birincisi ve en mühimi: Gizli kalmış gaybî mühim bir mucize-i Ahmediyeyi (a.s.m.)HAŞİYE 2

beyan eder ki, cevamiu'l-kelim nev'inden iki cümleden ibaret bir hadis-i şerifi iki sayfa
kadar hakaik-i tarihiyeyi ve iki devlet-i azime-i İslâmiyenin hatimelerini ifade ediyor.

  

İkincisi: Keramet-i evliya hak olduğuna kat'i bir burhan gösteren Hazret-i Ali'nin (r.a.),
latin harfinin kabulünü tam tarihiyle ve tarz-ı tatbikini iki kelimeyle göstermesidir.

  

Üçüncüsü: Risale-i Nur şakirtlerine ve naşirlerine karşı Hazret-i Ali'nin (r.a.) irşadkârane
ve teveccühkârane bakması ve işaret etmesidir.

  

  

Hazret-i Gavs-ı Âzam Şeyh-i Geylanî'nin (r.a.), sarahat derecesindeki keramet-i
gaybiyesini teyid ve takviye eden Hazreti Esedullahü'l-Galib Ali İbni Ebu Talib (r.a.) ve
kerremallahu vechehû kaside-i ercüze-i meşhuresinde aynen ihbarat-ı gavsiyeyi tasdik
edip işaret ediyor.
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Mecmuatü'l-Ahzab'ın beş yüz seksen ikinci sayfasından, beş yüz doksan yedinci
sayfasına kadar o Ercüzedir. O Ercüze'nin mevzuu ve içindeki maksad-ı aslı İsm-i Âzamı
tazammum eden altı ismin ehemiyetini beyan etmek, hem o münasebetle istikbaldeki bir
kısım umur-u gaybiyeye ve tesis-i İslâmiyette bir kısım mücahedata işaret etmektir.

  

Evet, Hz. İmam (r.a.), üstadı olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselamdan aldığı dersin bir
kısmını işarî bir surette zikrediyor. Feth-i Hayber'deki hem mucize-i Nebeviye, hem
keramet-i Aleviye olan harika vakıayı bahsettiği gibi, tesis-i İslâmiyete temas eden mühim
noktaları da bahsediyor. Sonra istikbale bakıyor. Peygamber-i Zişandan (a.s.m.) aldığı
dersle bir kısım Arabın ona karşı isyanlarından hiddet ederek demiş:

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E 1 Bu keramet-i Aleviye ya tafsilatıyla ona gösterilmiş, o da ihbar etmiştir ki:
Zahir de budur. Veyahut icmali bildirilmiş, tafsilatı bildirilmemiş. Belki intak-ı bil-hak
nev’inden Cenab-ı Hak ona söylettirmiş. O halde ona bir keramet ve Risale-i Nur’a bir
ikram-ı İlahi olarak kelamında bu ihbar-ı gaybi bulunmuş.Evet keramet iki kısımdır. Elinde
zahir olan zat bazen bilir, bazen tafsilen bildirilmez. İkisi de keramettir, belki bildirilmezse
daha selametlidir."Allahümme salli a'lâ men kâle: Ene medînetü'l-ilmi ve aliyyun bâbuha.
Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Âmîn. Velhamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîne" (Allah’ım, salât ve
selâm “Ben ilmin şehriyim. Ali ise onun kapısıdır.” diyen zâtın ve onun bütün âl ve
eshabın üzerine olsun. Âmin. Bütün hamd, övgü ve senâlar âlemlerin Rabbi olan Allah’a
mahsustur.)

  

 H A Ş İ Y E 2 Mucizat-ı Ahmediyeye (a.s.m.) dair olan On Dokuzuncu Mektubun cüz’ü
evvelinde zikredilen hadsiz ihbarat-ı gaybiye-i Ahmediye (a.s.m.) nev’inden seksen
mucize-i Ahmediye (a.s.m.) bununla seksen bir olur.

  

  

Yani dokuz karn sonra Furs, yani akvam-ı Şarkiye, Arap üzerine hücum edecek, galebe
edip hayvan gibi Arabı kesecek. Öyle müthiş fitneler, karanlıklı musibetler ki, en karanlıklı
geceden daha ziyade karanlık olacak. İşte Hz. Ali'nin (r.a.) bir keramet-i bahiresi ki
kendinden beş yüz sene sonra gelen ve Arap Devlet-i Abbasiyesini mahveden ve hadsiz
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kütüb-ü İslâmiyeyi nehr-i Fırat'a dken ve Arabı gayet zalimane katleden Hülagû vakıa-i
meşhuresini haber veriyor. Çünkü, meşhur olan karn kırk sene değil o zaman istilahınca
ağleb-i mür olan altmış seneden ibarettir. Çünkü bir devir altmış senede değişir. Bu
surette İmam-ı Ali'nin (r.a.) hicretten otuz sene sonra Kûfe'de yazdığı bir Ercüze'deki
dokuz defa altmış, otuza ilave edilse beş yüz yetmiş oluyor ki, Cengiz'in ve Hülagû'nun
hücum ve tahribat zamanıdır. Sonra Hazret-i Cebrail'in, Âlâ Nebiyyina (a.s.m.) huzur-u
Nebevide getirip Hz. Ali'ye Sekine namıyla bir sayfada yazılı İsm-i Âzam, Hz. Ali'nin (r.a.)
kucağına düşmüş. Hz. Ali diyor: "Ben Cebrail'in şahsını yalnız alâimü's-sema suretinde
gördüm. Sesini işittim, sayfayı aldım, bu isimleri içinde buldum" diyerek bu İsm-i
Âzamdan bahs ile bazı hadisatı zikirden sonra tahdis-i nimet suretinde diyor ki:

  

  

yani "Evvel-i dünyadan kıyamete kadar ulum-u esrar-ı mühimme bize meşhud
derecesinde inkişaf etmiş, kim ne isterse sorsun, szümüze şüphe edenler zelil olur."
Sonra yine İsm-i Âzam içinde bulunan o altı Esma-i Hüsna'dan bahsedip birdenbire
aynen Gavs-ı Geylanî'nin ihbar-ı gaybisi gibi Hülagû asrından bu asrımıza bakıyor. İkinci
bir keramet-i gaybiyeyi izhar ediyor. Ve diyor ki:

  

HAŞİYE

  

yani on dördüncü asr-ı Muhammedîde (a.s.m.) bin üç yüz kırk dokuz (1349) ve Rûmice bin
üç yüz kırk yedi (1347)'de Arabî hurufunu terk edip, ecnebi ve acemi hurufuna İslâmlar
içinde başlanacak. Hem umum, hem fakir ve zengin emir ve işçi, çoluk ve çocuk gece
dersleri ile o hurufu cebren ğrenecekler. Çünkü bir nüshada dir. ise gece çalışmasıdır. is
e kat'i ve cebri ifade ediyor.

  

fıkrasındaki ise o zamanın istılahınca Arabın gayri Lâtince ve Frenkî huruf demektir.
Sonra diyor.
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yani, "Kim inayet-i ilahiyeye mazhar ise Hz. Cebrail'in tabiri ile bu Sekine-i Kudsiye olan
İsm-i Âzamı Cenab-ı Hak ona hediye eder. Onunla o zamanın şer ve fitnelerinden
kurtarır." Bu sözden dört sayfa evvel yine demiş:

  

  

yani, "Kim saadete mazhar ise... said ise... şaki değilse... o İsm-i Âzam onun boynunda
mübarek bir gerdanlık hükmünde bir nüsha olur." Sonra diyor

  

  

yani, "O bid'alar ve acemî ve ecnebi hurufunun intişarı zamanı olan o ahirzamanın fena
adamları bir kısım ülemaü's-su'dur ki; hırs sebebiyle batınlarını haramla doldurmak için
bid'alara yardım ve fetva verenlerdir." Sonra bir kısım ülemaü's-su'u tokatlamak için de
birisiyle konuşuyor. Der:

  

  

yani, "Yâ o zamana yetişen ve alimlerden olan insan! Cenab-ı Haktan o fitnenin şerrinden
muhafaza için sana ders verdiğim İsm-i Âzam ile dua et."

  

  

yani "Biz Al-i Beyt'ten her kurbet ve şiddet zamanında birer Gavs çıkıp imdat ediyor."
Esedullahü'l-Galib Hz. Ali (r.a.), İbn-i Ebu Talib keramullahü vechehü ihbarat-ı gaybiyeye
ait şu kasidesinin bir kısmında Risale-i Nur şakirtlerine bilhassa baktığına müteaddit
emareler var. O da Gavs-ı Geylanî gibi Risale-i Nur'un makbuliyetini imza ediyor ve
alkışlıyor.ü
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____________________

  

 H A Ş İ Y E Hz. Ali’nin (r.a.) şu kerameti pek zahirdir. Çünkü: Huruf-u ecnebiyenin İslâm
içinde cebren kabul ettirildiği zamanı "Süttırat testîrâ" cümlesiyle tam tamına aynı tarihini
gösteriyor. Cifirle ve hesab-ı ebcedle fıkranın mânâsını takviye ediyor. Şöyle ki: İki "Sin" 
yüz yirmi (120), iki
"Te"
on sekiz (18), iki
"Te"
sekiz yüz (800), iki
"Re"
dört yüz (400), bir
"Ye"
on (10), bir
"Elif"
bir (1), bin üç yüz kırk dokuz (1349)’dur. Şimdi Arabî bin üç yüz elli üç (1353)’tür. Bu
hurufun cebren kabulü ve Ramazan gecelerinde çoluk ve çocuk ve kadınlara
okutturulması dört sene evveldir.

  

 

  

Birinci emare: Latin hurufunun İslâmlar içinde cebren kabul ettirildiğini teessüfle
bahsedip ve ulemaü's-su'u tokatladığı yerde birdenbire birisiyle irşadkârane konuşuyor
ve diyor ki, "Sana verdiğim ders ile hıfz duasını et." İşte bu "müdrik"
aynen Hz. Gavs'ın kaside-i meşhuresinde "mürîdî" dediği adamın aynıdır. Çünkü ikisi de
aynı fitneden bahs edip umum içinde hususi bir adama iltifat gösteriyorlar. Kaside-i
Gavsiyede "mürîdî" ilm-i cifr ve on yedi emare ile "Molla Said"dir. Hem "el-Kürdî" oluyor.
Tahakkuk etmiş Risale-i Nur'un bir vasıta-i naşiri olan Üstadımızın hem ismi hem lakabı
"mürîdî" lafzında olduğu gibi aynen Hz. Ali'nin (r.a.) HAŞİYE 1

ilm-i cifirle ve hesab-ı ebcedle aynen hem 
hem 
oluyor. Her birisi iki yüz altmış beş ediyor. 
üstündeki tenvin vakfta 
elif
'e inkılap ettiği içi
n 
oluyor. 
lafzı 
mim
'siz yukarıdan okunmasıyla "kürd" olduğu gibi
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lafzı da 
ın bir parçasını okumakla bu emareyi letafetlendiriyor. Demek o zamana yetişenlerin
arasında Hz. Ali'nin (r.a.) hitabına mazhar çok efrad içinde Risale-i Nur naşirine hususi bir
iltifatı var.

  

İkinci emare: Hz. Ali (r.a.) hırs ve tama' yolunda bid'alara tâbi olan bir kısım ulemaü's-su'u
tokatladığı vakit ulema içinde birisiyle merhametkârane konuşmaya başladı. Üstadımızı
bilenlere malumdur ki Ankara rüesası İstanbul'da onu İngilizlere karşı mücahedatını
takdir ederek onu istediler. Ankara'ya gitti. Van'da Medresetü'z-Zehra namında kendi
darü'l-funununa yüz elli bin banknot, iki yüz meb'ustan yüz altmış üçünün imzasıyla i'tası
kararlaştırılan layiha-ı kanuniye kabul edilmekle beraber Şeyh Sinûsî makamında vilayat-ı
Şarkiyeye vaiz-i umumiliği ve hem Darü'l-Hikmetin azaları orada Diyanet Riyasetinin
azaları olmakla, o da içinde bulunmakla beraber meb'us olmak ve daha ne isterse
yapılacak diye teklif ettikleri halde sırf sünnet-i seniyeye muhalif hareket etmemek için o
teklifleri kabul etmeyip on dokuz sene, belki yirmi iki sene işkenceli bir esareti kabul
eden Üstadımıza elbette Hz. Ali'nin (r.a.) ulemaü's-su'a hiddet ettiği zaman ona karşı
hususi iltifatı olacak ve o mânevî mecliste onu okşayacak. Onun için bu hal bir emaredir
ki Hz. Ali (r.a.), Hz. Gavs-ı Geylanî (r.a.) gibi umum muhatapları içinde bu Risale-i Nur'un
bir vasıtası olan Hocamıza işareten iltifat ediyor. fıkrasında gavs lafzıyla
Gavs-ı Geylanî'nin müridine şefkatle bakmasına, Hz. Ali'nin (r.a.) baktığını ima
ediyor.

  

Üçüncü emare: Ulema bahsinin evvelki satırında diyor.

  

HAŞİYE 2
HAŞİYE 3

  

İsm-i Âzam bahsinde

  

  

yani, "Kim inayete ve saadete mazhar ise o ahirzaman fitnelerinden bu altı ismi verdiğim
ders tarzında vird edenler mahfuz kalır."
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Hz. Ali (r.a.) huruf-u ecnebiyi İslâmlar içinde cebren kabul ettirmek hadisesi ile
ulemaü's-su'un bid'alara yardımlarından teessüfle bahsedip bu iki hadise ortasında
irşadkârane bazılarından bahsediyor ki, o Sekine olan İsm-i Âzamla ecnebi

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E 1"Yâ müdriken" tenvin, nun sayılmak şartıyla üç yüz yirmi beş olup "Nursî"
bir fark ile üç yüz yirmi altı e diyor. O fazla elif
bine işaret ettiği için üç yüz yirmi beş kalıp, hem "Müdriken"e tam tevafuk ediyor. Hem
fitnelerin başlangıcı ve o “Nursî”nin mücahedesinin başlangıcı tarihini 
gösteriyor.

  

 H A Ş İ Y E 2 Bu satırda Gavs’ın "Taî'şu saî'den" fıkrasındaki "Saî'den" lafzı "Yuî'nehu" d
ahi aynen
"Sekîne"
yine aynen gösteriyorlar. Her birisi
"Saî'den"
oluyor. Demek Gavs gibi bu fıkra Said ile konuşuyor. "He" harfi beştir. Dördü "Dal" dır.
Biri "Dal" 
üstündeki tenvinden gelen vakf için 
elif
’e mukabildir.

  

 H A Ş İ Y E 3 Cay-ı dikkattir ki: Bu iki satır mânâ itibariyle doğrudan doğruya Risale-i Nur
naşirine baktığı gibi cifir ve ebced hesabıyla yine bakıyor. Çünkü "Ethafehu bi
hâzihi's-sekîne" cifir ve ebced hesabıyla bin üç yüz kırk dokuz (1349) tarihini gösteriyor
ki, Risale-i Nur’un galibane intişar ve tekemmül tarihidir. İkinci satır "Fe küllü men lâhat
lehu's-seâtetu kâne lehu fi'l-cîdi ke'-kılâdeti" yine cifir ve ebced hesabıyla bin üç yüz
yirmi dokuz (1329) ediyor ki, Risale-i Nur naşirinin hakiki mebde-i mücahedesi tarihidir.
Yalnız bu "Esseâdetu" ve "El-kılâdeti" deki iki "Te"vakfa rastgeldikleri için kaideten "He"
sayılırlar. Elhasıl bu iki satır üç cihet ile Risale-i Nur naşirine bakıyor. 
Birincisi: 
İsm-i Âzamı tazammum eden altı ismin ona hediye edildiğini ve onunla muhafaza
edilmesi aynen vakıa olmuş ve olmaktadır. 
İkincisi: 
"Yuî'nehu"c
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ifirce Said,
"Essekîneti"
yine Said
"Es-seâdetu"
mânâ ve lafızca yine Said oluyor. 
Üçüncüsü: 
Evvelki satır Risale-i Nur’la mücahedenin bugününü, ikinci satır mücahedenin mebdeini
tam tamına tarihiyle gösteriyor. İşte bu iki satır Risale-i Nur naşirinin yirmi senelik
mücahedatının biri mebdei, diğeri müntehasını göstermesi elbette tesadüf olamaz. Belki
mücahedenin makbuliyetine bir işaret-i gaybiyedir. Ve Hz. Ali’nin (r.a.) bir sikke-i
tasdikidir.
Süleyman Rüştü, Hüsrev

  

 

  

hurufuna karşı mukabele ediyor. Hem ulemaü's-su'a muhalefet ediyor. İşte bu zamanda o
adamlar Risale-i Nur şakirtleri ve naşirleri oldukları şüphesizdir. Çünkü onlardır ki hatt-ı
Kur'ân'ı muhafaza ediyorlar ve bid'akâr bir kısım ulemalara karşı da mukavemet ediyorlar.

  

Evet biz hocamızdan anlamışız ki, On üç sene evvel Hz. Ali'nin (r.a.) bu kasidesinin sırrını
bilmeden yedi sene evvel bu altı ismi İmam-ı Gazali'den ders alarak ve kendine daima
vird ederek bütün evradları tebeddül ve tahavvül ettiği halde bu Sekine tabir edilen Hz.
Ali'nin (r.a.) verdiği ders tarzında mütemadiyen terk etmeden devam etmiş. Bu tarzda
devam edenleri işitmemişiz. Hem hilaf-ı adet bir tarzda yirmi sene zarfında yirmi fitne-i
azimeye düştüğü gibi ve tesirli bir surette hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye karıştığı halde
harika bir mahfuziyet altında olduğunu gözümüzle gördüğümüzden Hz. Ali'nin (r.a.)
ahirzamandaki hitap ettiği dostları içinde bilhassa ona ruy-i iltifatı olduğunu
hissediyoruz.

  

Hem lafzıyla, yani, Said (r.a.) olmak ve ulema bahsine muttasıl birisine inayete mazhar
olduğunu ve fıkrası hesab-ı ebcedle on üçüncü asrı gösterip o asırda dünyaya gelen
ulemadan Said (r.a.) isminde birisine lâtifane bir îma bu em areyi
zînetlendiriyor.
HAŞİYE 
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Dördüncü emare: Hz. Gavs-ı Geylani fitne-i ahirzamanda sünnet-i seniyeyi ve esrar-ı
Kur'âniyeyi muhafazaya ve neşre çalışan bir mürîdine on beş emare ile iltifat eder. Ve
onunla konuşursa, elbette İslâmiyetin tesisinde Esedullah ünvanını alan ve ulûm-u
esrariyede 1 hadisine mazhar bulunan ve keramat-ı harika ile iştihar
eden ve Vehhabilerin ecdadı olan Haricileri kılıçtan geçiren ve Gavs-ı Âzam'ın ceddi ve
üstadı olan Hz. Ali (r.a.) elbette Al-i Beytine bir cihette düşman olan Vehhabilerin
Haremeyn-i Şerifeyni istilası hengâmında ve Haricilerden daha berbat bir tarzda sünnet-i
seniyeye muhalefet eden bir kısım ulemaü's-su' ve zalimlerin istilası zamanında Risale-i
Nur vasıtası ile Risale-i Nur şakirtleri bütün kuvvetleriyle sünnet-i seniyenin
muhafazasına ve Al-i Beyt'in hürmetine ve meveddetine çalışmaları ve o müthiş mehalike
karşı sarsılmadıkları halde imdad-ı ruhaniye ve kuvve-i maneviyenin takviyesine pek çok
muhtaç oldukları bir zamanda o ulûm-u evvelîn ve ahirîni bildiğini müftehirane iddia eden
Hz. Ali (r.a.) hiç mümkün müdür ki, evladından olan Gavs-ı Geylani'den geri kalsın.
Şeceat-ı Haydaranesiyle Risale-i Nur şakirtlerinin imdadına yetişmesin. Elbette bu suretle
yetişir ve yetişti.

  

Malumdur ki: Meselâ, umum bir cemaat içinde biri hareket etse, biri dese, "Ey insan bana
bak" o insan lafz-ı umumisinde karine-i hal ile o muayyen adama hitaptır. Madem
mukteza-yı hal ve karine-i hal ile Hz. Ali'nin (r.a.) umum muhatapları içinde en ziyade
muhtaç ve en ziyade Hz. Ali'nin (r.a.) maksadı lehinde hareket eden Risale-i Nur
şakirtleridir. Elbette o zat istikbale bakıp tabiriyle konuştuğu cemaat içinde en
ziyade müteharrik ve kuvve-i maneviyenin takviyesine muhtaç olanlara hususiyetle
bakar.

  

Beşinci emare: Ecnebi hurufatını ehl-i İslâmın en mühim hükümeti resmi bir surette kabul
ve neşir ve cebrettiği halde Risale-i Nur şakirtleri bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur'âniyeyi
neşir ve tamim ve muhafazasına çalıştıkları bir zamanda Hz. Ali (r.a.) tarihiyle ondan
haber vermekle gaybî keramatı beyan ettiği yerde ulema içinde birisine iltifat gösteriyor.
Elbette bu iltifatın gerçi çok efradı olabilir. Fakat bu karine-i hal gösteriyor ki Risale-i Nur
şakirtleri bir hususiyet kesbetmiş ki Hz. Ali (r.a.) iltifatla Risale-i Nur'u alkışlıyor.

  

Altıncı emare:... Kuvvetlidir, fakat yazamayız.

  

Yedinci emare:... Zahirdir, fakat gösteremiyoruz.

  

Elhasıl: Hz. Ali (r.a.) keremallahü vechehü ecnebi hurufuna karşı şiddetli teessüf ve
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hiddet ettiği ve bid'aya taraftarlık eden bir kısım ulemaü's-su'a karşı şiddetli nefret ve
hiddet ettiği yerde irşadkârâne bazılarla konuşuyor. Ve Hz. Cibril'in tabiriyle Sekine ismi
verilen ve İsm-i Âzam sandukçası olan Esma-ı Sitteye devam edeni irşad ediyor, taltif
ediyor. İşte o Esma-i Sittenin devamından tereşşüh eden ve Esmanın lemeatı olan
Risale-i Nur, ve o Risale-i Nur kendi şakirtleri ile lâakal yüzer kalemle yüz parça Risale-i
Nur'un eczalarıyla ve intişar eden yirmi bin nüshasıyla lâakal yüz bin adamı huruf-u
Kur'âniye lehine ve sünnet-i seniyeye ittibaa ve imanlarının takviyesine ve Hz. Ali'nin
(r.a.) hiddet ettiği iki cereyana karşı tamamıyla mukavemet ettiklerinden elbette
Hz. Ali'nin (r.a.) tabir ettiği ihvanları içinde hususî bir surette onlara bakıyor.

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E "Yâ Saî'du müdriken li zâlike'z-zamâni" tenvin nun sayılmak şartıyla bin üç
yüz yirmi beş (1325) tarihi olan hürriyetin ikinci ve üçüncü senelerinde hilafet-i İslâmiyeyi
kaldırmaya teşebbüsle o hilafetin kırılmasından fitnelerin kapısı açıldığının zamanıdır. Hz.
Ali (r.a.) o zamana dehşetli bakıyor.

  

1 "Ben ilmin şehriyim. Ali ise, onun kapısıdır." Tirmizî, Menâkıb: 20; el-Hakim, el-Müstedr
ek,  3:126.

  

 

  

Sikke-i Tasdik-i Gaybî - s.2082

  

Evet, Hz. Ali'nin (r.a.) bu zahir keramat-ı gaybiyesi Hz. Peygamberin (a.s.m.) irşadıyla
olduğu için başka şekilde bir mucize-i Peygamberiye olduğu münasebetiyle aynı
keramet-i Gavsiye ve işarat-ı harika-i Aleviye gibi beşinci asırla, on dördüncü asrın fitnele
rine işaret eden ve gizli kalıp mânâsı anlaşılmayan bir mucize-i gaybiye-i Nebeviyeyi
beyan etmeye münasebet geliyor.

  

Şöyle ki: Hadis-i sahihte vardır ki Resul-i Ekrem (a.s.m.) ferman etmiş: 
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evkemakâl...

  

Şu hadis-i şerife her nasılsa kıyamete işaret suretinde mânâ verilmiş, mucize-i Nebeviye
gizlenmiş, anlaşılmamış. Hem Şeyh-i Geylani hem Hz. Ali'nin (r.a.) irşad-ı Nebevi ile
beşinci ve altıncı ve on dördüncü asırların fitnelerinden kerametkârane bahisleri
gösteriyor ki, bu hadis-i şerif onların zamanına bakmak için bir teleskoplarıdır ki bu iki
asra bakıyorlar.

  

Evet hadiste tabiri 1 âyetinin delaletiyle bin seneden ibarettir. Hilafet-i İslamiye ve
hükümet-i Arabiye hadis mûcibince tam istikâmetle gitmediği için tam nısf-ı yevm olan
beş yüz küsur senede HAŞİYE  Hülagû hücumuyla hâtime verildi.
Üç-dört asır zaman-ı fetretten sonra 
2 âyetinin sırrına mazhar olan Osmanlı âdil padişahları hadis-i şerifteki istikâmeti yerine
getirmeye çalıştıklarından hadisin hükmüyle ümmet için bin sene hilafet-i İslâmiyeyi ve
şer-i şerif üzerinde giden hükümetin idamesine vasıta oldular.

  

Hadisin ikinci ciheti ki de tahakkuk ediyor. Ve İstanbul'un fethinden takriben yirmi sene
evvel yine hilafet-i İslâmiyeye zemin ihzar ve tam umum âlem-i İslâmın merkez-i hükümeti
olacak bir vaziyet almaya ve müjde ve sena-i Nebevîye mazhar olan Fatih'in vasıtasıyla
İstanbul'un fethi tarihinden fetret zamanını tayyedip, Abbasiler nereden bırakmışlarsa
oradan başlayarak âlem-i İslâmın bil-istihkak başına geçtiler. Yine hadis-i şerifin
hükmüyle, eğer istikâmetle gitse bin seneden ibaret bir gün, yoksa yarım gün devam
edecek. İşte aynen Abbasiler gibi tam yarım gün, yani beş yüz sene devam ett
i.

  

Bu Mucize-i Nebeviye pek parlak bir surette tezahür ediyor. İşte hilafet-i Arabiye tam
istikâmete mazhar olmadığından yalnız yarım günü aldı. Osmanlı Devleti dahi tek başıyla
ahirlerinde ecnebilerin ve münafıkların müdahaleleri yüzünden tam istikameti muhafaza
edemediği için o da yarım gün olan beş yüz seneyi aldı. Bu iki kardeş olan iki unsurun
ittihadlarından tam istikâmete mazhariyet sırrı vardır ki, bin sene olan bir günü tamam
aldılar.

  

Sual: Rüya-yı sadıka vasıtasıyla veya hakiki keşif cihetiyle, Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-ı Âzam
(r.a.) gibi zevat-ı kudsiye cüz'i işlere dair âmi adamlarla da temas edebilirler ve bazı
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şeyleri haber veriyorlar. Nedendir ki bunların bir işaret-i gaybiyelerini gayet ehemmiyetle
bin keşif ve binler rüya-yı sadıka kadar tutuyo rsunuz, ehemmiyet veriyorsunuz?

  

Elcevap: Sekiz yüz ve bin üç yüz sene mesafede veraset-i Nübüvvet makamında âlem-i
İslâmın istikbali nokta-i nazarında külli bir nazar o uzun mesafede görünen hadisatın
elbette çok ehemmiyeti olacak. Dağ gibi bir büyüklüğü olacak ki o uzun mesafede ve o
küllî nazarda âlem-i İslâmın menfaati nokta-i nazarında uzakta görünsün ve ona dikkat
edilsin ve vücuda gelmeden evvel ondan haber verilsin. Rüya-yı sadıka ve keşif ise cüz'i
ve hususidir. Vücuda geldikten sonra yakından bakmaktır. Elbette böyle keşif cihetinde
ruhani temessül itibariyle yakından bakıldığı vakit zerreler dahi görünebilir. Adi adamlar
da onların ruhani misalleri ile görüşebilirler. Ve gayet ehemmiyetsiz şeyler de medar-ı
nazar olabilir.

  

Evet, bir aynada misalî güneşle münasebettar olmak ve sohbet etmek nerede, hakiki
semadaki güneşle münasebettar olmak nerede? Aynadaki güneşi herkes eline alabilir.
İltifatına mazhar olabilir. Konuşabilse belki konuşturabilir. Fakat semadaki güneşin
iltifatını celbeden ve kendisi ile konuşturan kimse kamere çıkmalı, makamı kamerde
olmalı veya kamer gibi bir vazife görmeli yoksa o Sultan-ı Semavinin haşmetli nazarı
altında hiç görünmeyecek derecede gizlenecektir.

  

Risale-i Nur Şakirtleri namına

  

Kürt Bekir, Asım, Keçeci Mustafa, Mustafa, Ali, Süleyman Rüştü, Abdullah, Hüsrev, Refet,
Süleyman, Sabri, Hulusi, Babacan Mehmet Ali, Mesud, Hüseyin, Galib, Hafız Ali, Küçük
Lütfi, Zekai, Abdülbaki, Şamlı Hafız Tevfik, Yakub Cemal, vesaire...

  

ba

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Hadisin hükmüyle hükümet-i Arabiye beş yüz sene yaşayacak. Halbuki beş
yüzden bir miktar geçer. Bunun sırrı şudur ki: Yezid, Velid, Haccâc-ı Zâlim gibi zalemenin
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ve Ebû Müslim-i Horasâni’nin tahakkümü ve Emevilerin inkirazından sonra Abbâsilerin
tam takarruruna kadar olan zaman hükümet-i Arabiyenin fetret zamanı sayıldığından bu
fetret zamanı tayyedilmekle tam beş yüz kalır.

  

1 "Lâkin Rabbinin katında bir gün, sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir." Hac Sûresi,
22:47.

  

2 "Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı
sever." Mâide Sûresi, 5:54.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

YİRMİ SEKİZİNCİ LEM'A1

  

(Sadâkatte namdar, safvet-i kalbde mümtaz Süleyman Rüştü ile bir muhâvere-i lâtife
münasebetiyle) 

  

Büyük bir âyetin küçük bir nüktesidir.

  

Şöyle ki:
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Güz mevsiminde, sineklerin terhisat zamanına yakın bir vakitte, hodgâm insanlar, cüz'î
tâcizleri için sinekleri itlâf etmek üzere hapishanedeki odamızda bir ilâç istimâl ettiler.
Benim fazla rikkatime dokunmuştu. Odamda çamaşır ipi vardı. Bilâhare, o insanların
inadına, sinekler daha ziyade çoğaldılar. Akşam vaktinde, o küçücük kuşlar, o ip üstünde
gayet muntazam diziliyorlardı. Çamaşırları sermek için Rüştü'ye dedim: "Bu küçücük
kuşlara ilişme; başka yere ser." O da, kemâl-i ciddiyetle, dedi ki: "Bu ip bize lâzımdır;
sinekler başka yerde kendilerine yer bulsun."

  

Her ne ise... Bu lâtife münâsebetiyle, seher vaktinde, sinek ve karınca gibi kesretli küçük
hayvanlardan bahis açıldı. Ona dedim ki:

  

Böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır. Evet, bir
kitap, kıymeti nisbetinde nüshaları teksir edilir. Demek, sinek cinsi de ehemmiyetli
vazifesi ve büyük kıymeti var ki, Fâtır-ı Hakîm, o küçücük kaderî mektupları ve kudret
kelimelerinin nüshalarını çok teksir etmiş. Evet, Kur'ân-ı Hakîmin

  

2

  

yani, "Cenâb-ı Haktan başka, bütün esbab ve ulûhiyetleri ehl-i dalâlet tarafından dâvâ
edilen âliheler içtimâ etse, bir sineği halk edemezler. Yani, sineğin hilkati öyle bir
mûcize-i Rabbâniyedir ve bir âyet-i tekvîniyedir ki, bütün esbab toplansa, onun mislini
yapamazlar, o âyet-i Rabbâniyeye muâraza edemezler, taklidini yapamazlar" meâlindeki
âyetine ehemmiyetli bir mevzu teşkil eden ve Nemrud'u mağlûp eden; ve Hazret-i Mûsâ
(a.s.) onların tâcizlerine karşı müştekiyâne, "Yâ Rab, bu muacciz mahlûkları ne için bu
kadar çoğaltmışsın?" deyince, ilhâmen cevap gelmiş ki: "Sen bir defa sineklere itiraz
ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki: 'Yâ Rab, bu koca kafalı beşer Seni yalnız bir
lisân ile zikrediyor. Bazı da gaflet ediyor. Eğer yalnız kafasından bizleri halk etseydin,
binler lisân ile Sana zikredecek bizim gibi mahlûklar olurlardı"' diye, Hazret-i Mûsâ'nın
(a.s.) şekvâsına bin itiraz kuvvetinde hikmet-i hilkatini müdafaa eden sineğin; hem gayet
nezâfetperver, her vakit abdest alır gibi yüzünü, gözünü, kanatlarını temizleyen bu tâife,
elbette mühim bir vazifesi vardır. Hikmet-i beşeriyenin nazarı kàsırdır; daha o vazifeyi
ihâta edememiş.

  

Evet, Cenâb-ı Hak, nasıl ki deniz yüzünü temizlemek ve her günde milyarlarla vefiyat
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bulunan hayvânât-ı bahriye cenazeleriniHAŞİYE toplamak ve deniz yüzünü cenazelerle
âlûde, müstekreh manzaradan kurtarmak için, sıhhiye memurları nev'inden gayet
muntazam âkilüllâhm bir kısım hayvânâtı halk etmiş. Eğer o bahriye sıhhiye memurları
gayet muntazam vazifelerini îfâ etmeseydiler, deniz yüzü ayna gibi parlamayacaktı. Belki
hazîn ve elîm bir bulanıklık gösterecekti.

  

Hem her günde milyarlarla yabanî hayvanlar ve kuşların cenazelerini toplamakla rû-yi
zemini o taaffünattan temizlemek ve zîhayatları o elîm, hazîn manzaralardan kurtarmak
için, nezafet ve sıhhiye memurları hükmünde olan kartallar misilli, kerâmetkârâne, gizli ve
uzak, beş altı saat mesafeden bir sevk-i Rabbânî ile o cenazenin yerini hisseden, giden ve
kaldıran âkilüllâhm kuşları ve vahşî hayvanları halk etmiş. Eğer bu berriye sıhhiyeleri
gayet mükemmel, intizamperver ve vazifedar olmasa idiler, zemin yüzü ağlanacak bir
şekil alacaktı.

  

Evet, âkilüllâhm hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan
hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler, cezâ görürler. 
3 (ev kemâ kàl). Yani, "Boynuzsuz olan hayvanın kısâsı kıyâmette

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Evet, bir balık, binler yumurta, binler yavru ve bazan bir milyon yumurtadan
ibâret olan havyardan çıkan tevellüdât-ı semekiyeye nisbeten vefiyatları bulunacak-tâ ki
muvâzene-i bahriye muhâfaza edilebilsin. Rahîmiyet-i İlâhiyenin lâtif cilvelerindendir ki,
valide balıkların yavrularıyla nisbetsiz bir tefâvüt-ü cismîde bulunduklarından, yavrulara
valideleri kumandanlık edemiyorlar. Sokuldukları yere giremedikleri için, Hakîm ve
Rahîm, yavrular içinde onlara küçük bir kumandan çıkarıp, validelik vazifesini o küçük
kumandancıklara gördürür.

  

1 Bu lem'anın Birinci Meselesi "İkinci Keramet-i Aleviye"dir ve sikke-i Tastik-i Gaybi'de
yer almaktadır. bk. s. 2072-2078-2-3.

  

2"Ey insanlar, size bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin: Sizin Allah'ı bırakıp da
taptıklarınızın hepsi bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan birşey
kapacak olsa, onu da geri alamazlar. İsteyen de âciz, istenen de..." Hac Sûresi, 22:73.
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3 Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2: 235. 

  

 

  

 

  

boynuzludan alınır" diye ifade-i hadîsiye gösteriyor ki: Gerçi cesetleri fenâ bulur; fakat
ervahları bâkî kalan hayvânât mâbeyninde dahi, onlara münâsip bir tarzda, dâr-ı bekàda
mücâzat ve mükâfatları vardır. Ona binâen, canavarlara sağ hayvanların etleri haramdır,
denilebilir.

  

Hem küçücük hayvanların cenazelerini ve nimetin küçücük parçalarını ve tanelerini
toplamak vazifesiyle karıncaları nezâfet memurları olarak, hem nimet-i İlâhiyenin küçücük
parçalarını teleften ve çiğnemekten ve hakàretten ve abesiyetten sıyânet etmekle ve
küçücük hayvânâtın cenazelerini toplamakla, sıhhiye memurları gibi tavzif olunmuşlar.

  

Aynen onlardan daha mühim, sinekleri dahi, insanın gözüne görünmeyen, hastalıkların
mikroplarını ve madde-i semmiyeyi temizlemekle, sinekler muvazzaftırlar. Değil
mikropların nâkıleleri, bilâkis, muzır mikropları mass, yani, emmek ve yemekle o
mikropları imhâ, o madde-i semmiyeyi istihâleye uğratırlar, çok sârî hastalıkların önünü
alırlar. Hem sıhhiye neferleri, hem tanzifat memurları, hem kimyager olduklarına ve geniş
bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise, onların gayet kesretidir. Çünkü kıymettar,
menfaattar şeyler teksir edilir. HAŞİYE 1

  

Ey hodgâm insan! Sineklerin binler hikmet-i hayatiyesinden başka, sana âit bu küçücük
faydasına bak, sinek düşmanlığını bırak: Çünkü, gurbette, kimsesiz, yalnızlıkta sana
ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder. Ve lâtif vaziyeti ve
abdest alması gibi yüzünü, gözünü temizlemesiyle, sana abdest ve namaz, hareket ve
nezâfet gibi vazife-i insâniyeti ihtar eder ve ders veren sineği görüyorsun.
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Hem sineğin bir sınıfı olan arılar, nimetlerin en tatlısı, en lâtifi olan balı sana yedirdikleri
gibi, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânda, vahy-i Rabbânîye mazhariyetle serfirâz olduğundan,
onları sevmek lâzım gelirken, sinek düşmanlığı, belki insana dâimâ muâvenete dostâne
koşan ve her belâsını çeken o hayvânâta düşmanlığı gadirdir, haksızlıktır. Muzırların
yalnız zararlarını def için mücâdele olabilir. Meselâ koyunları kurtların tecâvüzünden
korumak için onlara mukàbele edilir. Acaba hararet zamanından vücudun idaresinden
fazla olan kanın çoğalması ve bulaşık ve bazı mevâdd-ı muzırrayı hâmil evridede cereyan
eden mülevves kana musallat, belki memur olan sivrisinek ve pireler fıtrî haccâmlar
olmasınlar mı? Muhtemel...

  

  

Nefsimle mücâdele ettiğim bir zamanda, nefsim kendinde gördüğü nimet-i İlâhiyeyi kendi
malı tevehhüm ederek gurura, iftihâra, temeddühe başladı. Ben ona dedim ki: "Bu mülk
senin değil, emânettir." O vakit nefis gurur ve iftihârı bıraktı, fakat tembelliğe başladı.
"Benim malım olmayana ne bakayım? Zâyi olsun, bana ne?" dedi. Birden gördüm: Bir
sinek, elime kondu, emânetullah olan gözünü, yüzünü, kanatlarını güzelce temizlemeye
başladı. Bir neferin mîrî silâhını, elbisesini güzelce temizlediği gibi, sinek de temizliyordu.
Nefsime dedim: "Bak." Baktı, tam ders aldı. Sinek ise, mağrur ve tembel nefsime hoca ve
muallim oldu.

  

Sinek pisliği, tıp cihetiyle zararı yok bir maddedir ki, bazan tatlı bir şuruptur. Fakat sinek,
yediği binler muhtelif muzır maddelerin ve mikropların ve semlerin menşei olmakla,
sinekler küçücük istihâle ve tasfiye makineleri hükmüne geçmeleri hikmet-i
Rabbâniyeden uzak değildir, belki şe'nindendir. Evet, arıdan başka sineklerin bazı tâifeler
i var ki,
HAŞİYE 2

muhtelif ve müteaffin maddeleri yerler, mütemâdiyen pislik yerine katre katre şurup
damlatırlar. O semli, müteaffin maddeleri ağaçların yapraklarına yağan kudret helvası gibi
tatlı, şifâlı bir şuruba tebdil ederek, bir istihâle makinesi olduklarını ispat ederler. Bu
küçücük fertlerin ne kadar büyük bir milleti, bir tâifesi olduğunu göze gösterirler.
"Küçüklüğümüze bakma. Tâifemizin azametine bak, 
'Sübhânallah'
de" diye lisân-ı hal ile s
öylerler.

  

ba
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____________________

  

 H A Ş İ Y E 1 Bir sineğin kanadı ve vücudu ne kadar hârika bir san'at-ı Rabbâniye
olduğuna lâtifâne bir işaret olarak, meşhur Yûnus Emre'nin bu fıkrası ne güzel bildirir: Bir
sineğin kanadını kırk kağnıya yüklettim/Kırkı da çekemedi, kaldı şöyle yazılı.

  

 H A Ş İ Y E 2 Evet, sineğin küçücük bir tâifesini baharın âhirinde, badem ve zerdali
ağaçlarının dallarında, siyah bir kütle halinde halk olunup, dala yapışık olup kalırlar.
Mütemâdiyen, pislik yerine damlacıklar onlardan akıyor. O katreler bal gibi, sâir sinekler
etrafına toplanırlar, emerler. Diğer bir başka tâifesi de nebâtâtın çiçeklerinin ve incir gibi
bir kısım ağaçların telkîhinde istihdâm olunuyorlar. Sinek tâifelerinden yıldızlı, mumlu,
ışıklı olan yıldız böceğin şâyân-ı temâşâ olduğu gibi, sinek tâifelerinden yaldızlı, altın gibi
parlak kısmı da şâyân-ı dikkattir. Mızraklı sinekle, eşkıyaları hükmünde olan yabanî arıları
da unutmamalıyız. Eğer Hâlik-ı Rahmân onların dizginini çekmeseydi, bu mızraklı tâifeler,
pireler gibi insanlara hücum etseydiler, Nemrud'u öldürdükleri gibi, nev-i insanı da
hırpalayacak idiler; "Ve in yeslubhumu'z-zübâbu şey'en lâ yestengizûhu" âyetinin
mânâ-yı işârîsini tefsir ederdi. İşte, bunlar gibi yüz namdar hâsiyetli tâifeleri bulunan
sinek cinsinin büyük bir ehemmiyeti vardır ki, mezkûr azîm âyet onu mevzu yapmış; "Yâ
eyyühennâsu duribe meselun" (ilâ âhir) demiş.

  

 

  

  

1

  

Âyet-i kerîmenin işaretiyle, emir ile îcâd oluyor. Ve Kudret hazineleri kâf, nun'dadır. Bu
sırr-ı dakîkin vücûh-u kesîresinden birkaç veçhi Risalelerde zikredilmiştir. Burada,
hurûf-u Kur'ân'ın, hususen sûrelerin başlarındaki mukattaât-ı hurûfun hâsiyetlerine ve
fezâillerine ve tesirât-ı maddiyelerine dâir vürûd eden hadisleri, şu asrın nazar-ı
maddîsine takrib etmek için, maddî bir misâl üzerinde o sırrın tefhîmine çalışacağız.
Şöyle ki:
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Zât-ı Zülcelâl olan Sahib-i Arş-ı Âzamın, mânevî bir merkez-i âlem ve kalb ve kıble-i kâinat
hükmünde olan küre-i arzdaki mahlûkatın tedbirine medar dört arş-ı İlâhîsi var:

  

Biri, hıfz ve hayat arşıdır ki, topraktır. İsm-i Hafîzin ve Muhyînin mazharıdır.

  

İkinci arş, fazl ve rahmet arşıdır ki, su unsurudur.

  

Üçüncüsü, ilim ve hikmet arşıdır ki, unsur-u nurdur.

  

Dördüncüsü, Emir ve irâdenin arşıdır ki, unsur-u havadır.

  

Basit topraktan, hadsiz hâcât-ı hayvâniye ve insâniyeye medâr olan maâdin ve hadsiz
muhtelif nebâtâtın basit bir unsurdan, kemâl-i intizam ile, vahdetten hadsiz kesret,
basitten nihâyetsiz muhtelif envâ, sade bir sayfada hadsiz muntazam nukùş gözümüzle
gördüğümüz gibi; suyun, hususen hayvânât nutfelerinin su gibi basit bir madde iken
hadsiz mûcizât-ı san'atın muhtelif zîhayatlarda o su ile tezâhürü gösteriyor ki: Bu iki arş
misilli, nur ve hava dahi, besâtetleriyle beraber, Nakkàş-ı Ezelînin ve Alîm-i Zülcelâlin
kalem-i ilim ve emir ve irâdesine, evvelki iki arş gibi, acâib-i mûcizâtının mazharlarıdırlar.

  

Nur unsurunu şimdilik bırakıp, meselemiz münâsebetiyle, küre-i arza göre emir ve irâde
arşı olan unsur-u havanın içinde emir ve irâdenin acâibini ve garâibini örten perdenin bir
derece keşfine çalışacağız. Şöyle ki:

  

Biz nasıl ki ağzımızdaki hava ile hurûfat ve kelimâtı ekiyoruz, birden sünbülleniyorlar.
Yani, havada, âdetâ zamansız bir anda, bir kelime bir habbe olup hâric-i havada
sünbüllenir; küçük büyük hadsiz aynı kelimeyi câmi bir havayı sünbül veriyor. Unsur-u
havâiyeye bakıyoruz ki: O derece emr-i kün feyekûn'a mutî ve musahhar ve emirberdir ki,
güya herbir zerresi bir nefer gibi, muntazam bir ordunun her dakika emrini bekler;
zamansız, en uzak zerreden, emr-i 
kün'
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den cilveger olan bir irâdenin imtisâlini, itaatini gösterir.

  

Meselâ, âhize ve nâkıle radyo makineleri vasıtasıyla, havanın hangi yerinde olursa olsun,
bir nutk-u beşerî bütün küre-i arzın her tarafından-radyo âhizeleri bulunmak
şartıyla-zamansız, aynı nutuk, aynı anda, herbir yerde işitilmesi, emr-i kün feyekûn'un
cilvesine ne derece kemâl-i imtisâl ile h
erbir zerre-i havâiyede itaat ettiğini gösterdiği gibi; havada sebatsız vücudları bulunan
hurûfâtın, kudsiyet keyfiyetiyle, bu sırr-ı imtisâle göre, çok tesirât-ı hâriciyeye ve hâsiyât-ı
maddiyata inkılâb ve gaybı şehâdete tahavvül ettirir bir hâsiyet onla
rda görünüyor.

  

İşte bunun gibi, hadsiz emârelerle gösteriyor ki, mevcudât-ı havâiye olan hurûfun,
hususen hurûf-u kudsiyenin ve Kur'âniyenin, hususen evâil-i sûredeki şifre-i İlâhiyenin
hurûfâtı, muntazam ve nihâyetsiz hassas ve zamansız emirleri dinler ve yapar gibi
göründüğünden, elbette zerrât-ı havâiyede kudsiyet noktasında emr-i kün feyekûn'un
cilvesine ve İrâde-i Ezeliyenin tecellîsine mazhar hurûfâtın maddî hassalarını ve hârika ve
mervî faziletlerini teslim ettirir.

  

İşte bu sırra binâendir ki, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânda bazan kudret eserini, sıfat-ı irâde ve
sıfat-ı kelâmdan gelir gibi tâbirâtı, gayet derecede sür'at-i îcad ve gayet derecede
inkıyâd-ı eşya ve musahhariyet-i mevcudattan başka, ayn-ı emir, kudret gibi hükmediyor
demektir. Yani, emr-i tekvinden gelen hurûfât, maddî kuvvet hükmünde vücud-u eşyada
hükmeder. Ve emr-i tekvînî, âdetâ, ayn-ı kudret, ayn-ı irâde olarak tezâhür eder.

  

Evet, emir ve irâdenin bu gayet hafî ve vücud-u maddîleri gayet gizli ve havayı âdetâ
nim-mânevî, nim-maddî nev'indeki mevcudatta, emr-i tekvînî, ayn-ı kudret gibi âsârı
görünüyor; belki ayn-ı kudret olur. Âdetâ mâneviyat ile maddiyâtın mâbeyninde berzahî
olan mevcudâta nazar-ı dikkati celb etmek için, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın ferman ediyor.

  

İşte, evâil-i sûredeki gibi hurûf-u kudsiye-i şifre-i İlâhiye hava zerrâtı içinde, zamansız
münâsebât-ı dakika-i hafiye tellerini ihtizâza getirecek birer düğüm ve birer düğme harfi
olduklarını ve ferşten Arşa mânevî telsiz telefon muhâberât-ı kudsiyeyi îfâ etmeleri, o
şifre-i kudsiye-i İlâhiyenin şe'nindendir
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____________________

  

1 "Birşeyin olmasını murad ettiği zaman, Onun işi sadece 'Ol' demektir; o da oluverir."
Yâsin Sûresi, 36:82.

  

 

  

ve vazifesidir ve gayet mâkuldür.

  

Evet, havanın herbir zerresi ve bütün zerrâtı, telsiz, telefon, telgraflar gibi aktâr-ı âlemde
münteşir o zerreler emirleri imtisâl ettiklerini ve elektrik ve seyyâlât-ı lâtifeye âhize ve
nâkılelik vazifesi gibi sâir vezâif-i havâiyeden başka bir vazifesini bir hads-i kat'î ile, belki
müşâhede ile ben kendim badem çiçeklerinde gördüm. Ağaçların rû-yi zeminde
muntazam bir ordu hükmünde, havâ-yı nesîmînin dokunmasıyla, bir anda aynı emri o
âhizeler hükmündeki zerrelerden aldığı vaziyet-i meşhûdesi bana iki kere iki dört eder
derecesinde kat'î bir kanaat vermiş.

  

Demek havanın rû-yi zeminde çevik ve çalak bir hizmetkâr olması ve rû-yi zemindeki
Rahmân-ı Rahîmin misafirlerine hizmet ettiği gibi; o Rahmân'ın emirlerini tebliğ etmek
için bütün zerrâtı telsiz telefonun âhizeleri gibi emirber nefer hükmünde evâmir-i
kudsiyeyi nebâtâta ve hayvânâta tebliğ eder. Nefeslere yelpaze, nüfusa nefes, yani, âb-ı
hayat olan kanı tasfiye ve nâr-ı hayatî olan hararet-i garîzeyi iş'âl vazifesini yaptıktan
sonra, çıkıp, ağızda hurûfâtın teşekkülüne medâr olduğu gibi; pek çok muntazam
vazifeleri emr-i kün feyekûn ile icrâ eder.

  

İşte, havanın bu hasiyetine binâendir ki, mevcudât-ı havâiye olan hurûfât, kudsiyet kesb
ettikçe, yani, âhizelik vaziyetini aldıkça, yani, Kur'ân hurûfâtı olduğundan âhizelik
vaziyetini aldığı ve düğmeler hükmüne geçtiği ve sûrelerin başlarındaki hurûfat daha
ziyade o münâsebât-ı hafiyenin uçlarının merkezî ukdeleri, düğümleri ve hassas
düğmeleri hükmünde olduğundan, vücud-u havâîleri bu hâsiyete mâlik olduğu gibi,
vücud-u zihnîleri dahi, hattâ vücud-u nakşiyeleri de bu hâsiyetten hassaları ve hisseleri
var. Demek o harflerin okumasıyla ve yazmasıyla, maddî ilâç gibi şifâ ve başka maksatlar
hâsıl olabilir.
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Said Nursî

  

ba

  

  

1

  

  Şu âyet-i azîme çok büyük ve çok âlî ve çok geniş bir denizdir. Onun cevherlerini
beyan etmek için koca bir cilt kitap yazmak lâzım gelir. Onun o kıymettar cevâhirini başka
zamana tâliken, şimdilik yalnız birkaç gün evvel tahattur-u hakàik noktasında, benim için
ehemmiyetli bir zaman olan namaz tesbihâtında, uzaktan uzağa fikrin nazarına ilişen bir
nüktenin şuâı göründü. O zamanda kaydedemedik; gittikçe tebâud ediyordu. Bütün
bütün kaybolmadan evvel o nüktenin bir cilvesini avlamak için, etrafında dâirevâri birkaç
kelime söyleyeceğiz.

  

BİRİNCİ KELİME: Kelâm-ı Ezelî, ilim, kudret gibi bir sıfat-ı İlâhiye olduğu cihetle, gayr-ı
mütenâhidir. Nihâyetsiz olan birşeye denizler mürekkep olsa, elbette bitiremez.

  

İKİNCİ KELİME: Bir zâtın vücudunu ihsâs eden en zâhir, en kuvvetli eser, tekellümüdür.
Bir zâtın kelâmını işitmek, bin delil kadar vücudunu, belki şuhud derecesinde, ispat ettiği
nokta-i nazarda, bu âyet-i kerîme mânâ-yı işârîsiyle diyor ki: "Rabb-i Zülcelâlin vücudunu
gösteren kelâm-ı İlâhînin adedini, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, yazsalar,
bitiremezler. Yani, bir zâtın böyle bir kelâmı, vücuduna şuhud derecesinde delâlet ettiğine
bedel; Zât-ı Ehad-i Samede, kelâmın mütekellime delâleti ve ihsâsı gibi had ve hesâba
gelmeyen hadsizdir ki, umum denizlerin suyu mürekkep olsa, yazmasına kifâyet etmez"
demektir.

  

ÜÇÜNCÜ KELİME: Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân hakàik-ı îmâniyeyi umum tabakàt-ı beşere
ders verdiği için, tesbit ve tahkik ve iknâ etmek hikmetiyle, bir hakikati zâhiren tekrar
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ettiği için, ehl-i ilim ve ehl-i kitap bulunan o zaman ulemâ-i Yehûd, Peygamber-i Zîşan
Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmîliğine ve kıllet-i ilmine gayet haksız bir taarruz ettiklerine
mânen bir cevaptır. Şöyle ki:

  

Âyet-i kerîme der: "Tahkik ve iknâ gibi pek çok hikmetler için ayrı ayrı faydalar nokta-i
nazarında çok müteaddit neticeleri bulunan bir hakikati, umûmun, bilhassa avâmın
kalbinde yerleştirmek için, erkân-ı îmâniye gibi herbir meselesi bin mesâil kıymetinde ve
binler hakàikı tazammun eden meseleleri ayrı ayrı, mûcizâne tarzlarda tekrarını, hasr-ı
kelâmî ve kusur-u zihnî ve sermâyenin noksâniyetinden değildir. Belki hadsiz, nihâyetsiz
hazine-i ezeliye-i kelâm-ı İlâhîden alınan ve âlem-i gayb hesâbına âlem-i şehâdete
müteveccih olup, cin, ins, ruh, melekle konuşan ve her ferdin kulağında

  

____________________

  

1"De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa, hattâ bir o
kadarını daha getirip ilâve etsek, Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenirdi."
Kehf Sûresi, 18:109.

  

 

  

tanînendâz olan Kur'ân'ın menbaı bulunan Kelâm-ı Ezelînin kelimâtını saymak için
denizler mürekkep olsa, zîşuurlar kâtip, nebâtâtlar kalem, belki zerratlar kalem ucu
olsalar, yine bitiremezler. Çünkü bunlar mütenâhi, o ise nihâyetsizdir."

  

DÖRDÜNCÜ KELİME: Mâlûmdur ki, umulmadık birşeyden kelâmın sudûru, kelâmı
ehemmiyetleştirir; kendini dinlettiriyor. Hususen cevv-i semâ ve bulutlar gibi büyük
cirmlerde tekellümvâri sadâlar dahi ehemmiyetle herkese kendini dinlettiriyor. Hususen
dağ cesâmetinde bir fonoğrafın nağamâtı daha fazla kulağın nazar-ı dikkatini celb eder.
Hususen semâvât tabakalarını plâklar ittihâz edip küre-i arzın kafasına işittirmek için
sudûr eden sadâ-yı semâvî-i Kur'ânîyi, radyo kuvvetiyle, zerrât-ı havâiye o hurûfâta âhize
ve nâkıle oldukları gibi, elbette bu kudsî hurûfât-ı Kur'âniyeye birer ayine, birer lisan,
birer ibre ucu, birer kulak hükmüne geçtiğine remzen, Kur'ân-ı Hakîmin hurûfâtının ne
derece ehemmiyetli, kıymetli, hâsiyetli, hayatta olduğuna işareten, âyet mânâ-yı işârîsiyle
diyor ki: "Kelâmullah olan Kur'ân o kadar hayattar ve kıymettardır ki, onu dinleyen, işiten
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kulakların adedi ve o kulaklara giren o kudsî kelimelerin sayısını, bütün denizler
mürekkep ve melâike kâtip ve zerreler noktalar ve nebatlar ve kıllar kalemler olsa,
bitiremezler."

  

Evet, bitiremezler. Çünkü Cenâb-ı Hak beşerin zayıf, ruhsuz kelâmının adedini havada
milyonlar kadar teksir etse, elbette arz ve semâvâtın Pâdişâh-ı Bîmisâlinin arz ve
semâvâta bakan ve arz ve semâvâtta umum zîşuurlara hitâb eden kelâmının herbir
kelimesi zerrât-ı havâiye adedince kelimeler olur.

  

BEŞİNCİ KELİME: İki Harftir.

  

Birinci Harf: Nasıl ki sıfat-ı Kelâmın kelimeleri var. Öyle de, Kudretin de mücessem
kelimeleri var; İlmin de hikmetli kaderî kelimeleri var ki, bütün mevcudattır. Hususen
zîhayatlar, hususen küçük mahlûklar, herbiri birer kelime-i Rabbâniyedir ki Mütekellim-i
Ezelîye, kelâmdan daha kuvvetli bir surette işaret eder. Ve onların adedini, denizler
mürekkep olsa bitiremezler, demek olduğu mânâsına dahi şu âyet-i kerîme remzen
bakıyor.

  

İkinci Harf: Bütün melâikelere ve insanlara, hattâ hayvanlara gelen umum ilhamlar, bir
nevi kelâm-ı İlâhîdir. Bu kelâmın kelimâtı elbette gayr-ı mütenâhidir. Saltanat-ı Mutlakanın
nihâyetsiz cünûdunun mütemâdiyen aldıkları ilhâm ve o emr-i İlâhiyenin kelimâtı ne
derece çok ve nihâyetsiz olduğunu âyet bize haber veriyor demektir.

  

  

ba

  

  

1
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âyetine dâir gayet ehemmiyet kesb etmiş. Mühim ve mütefennin bir adam bu sual ile bazı
hocaları ilzâm ettiği bir suale muhtasar bir cevaptır.

  

SUAL: Deniliyor ki: "Demir yerden çıkıyor; yukarıdan inmiyor ki 2 denilsin. Neden 3 deme
miş; zâhiren muvâfık görülmeyen 
demiş?"

  

ELCEVAP: Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân, kelimesiyle, demirdeki azîm ve çok ehemmiyetli
nimet cihetini ihtar etmek için demiş. Çünkü yalnız
demirin zâtını nazara vermiyor ki, "ihrac" desin. Belki demirdeki nimet-i azîmeyi ve nev-i
beşerin demire ne derece muhtaç olduğunu ihtar içindir. Nimet ciheti ise aşağıdan
yukarıya çıkmıyor, belki rahmet hazinesinden geliyor. Rahmet hazinesi elbette âlî, yukarı
ve mânen yüksek mertebededir. Elbette nimet yukarıdan aşağıyadır ve muhtaç olan
beşerin mertebesi aşağıdadır. Elbette in'âm, ihtiyâcın mâfevkindedir. Onun için, nimetin
hazine-i rahmetten beşerin ihtiyâcına imdâd için gelmesinin hak tâbiri, 
dır, "ihrac" değildir.

  

Hem tedricî ihrâcat beşerin eliyle olduğu için, "ihrac" kelimesi ihsan cihetini nazar-ı
gaflete hissettirmez. Evet, demirin maddesi murad olunsa, mekân-ı maddî itibarıyla
ihraçtır. Fakat demirin sıfatı ve burada mânâ-yı maksudu olan "nimet" ise, mânevîdir. Bu
mânâ-yı maddî, mekâna bakmıyor, belki mânevî mertebeye bakar. Rahmân'ın hadsiz
mertebe-i ulviyetinin bir tecellîsi olan hazine-i rahmetten gelen nimet, elbette en yüksek
makamdan en aşağı mertebeye gönderiliyor. Hak tâbiri dır. Bu tâbirle nev-i beşere ihtar
eder ki, demir en büyük bir nimet-i İlâhiyedir.

  

____________________

  

1"Biz demiri de indirdik ki, onda hem kuvvet ve şiddet, hem de insanlar için faydalar
vardır." Hadîd Sûresi, 57:25.

  

2"İndirdik."
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3"Çıkardık."

  

 

  

Evet, nev-i beşerin bütün san'atlarının mâdeni ve terakkiyâtının menbaı ve kuvvetinin
medârı demirdir. İşte bu azîm nimeti ihtâr için, makam-ı imtinân ve in'âmda, kemâl-i
haşmetle ferman ediyor. Nasıl ki Hazret-i Dâvud'a en mühim bir mûcize olarak 1 ferman
ed iyor.
Yani, büyük bir peygambere büyük bir mûcize ve büyük bir nimet olarak demiri
yumuşatmasını gösteriyor.

  

Sâniyen: "Yukarı," "aşağı" nisbîdir. Küre-i arzın merkezine göre yukarı ve aşağı oluyor.
Hattâ bize nisbeten aşağı olan birşey, Amerika kıt'asına nazaran yukarı oluyor. Demek,
merkezden sath-ı arz tarafına gelen maddeler, sath-ı arzda olanlara göre vaziyeti değişir.

  

Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân i'câz lisânı ile ifade ediyor ki: Demirin o kadar çok menâfii, o
kadar geniş fevâidi vardır ki, insanın hânesi olan küre-i arzın mahzeninden çıkarılacak âdi
bir madde değildir. Ve rastgele hâcâtta istimâl edilmiş fıtrî bir mâden değildir. Belki
Hâlik-ı Kâinatın tarafından rahmet hazinesinde ve kâinatın büyük tezgâhından ihzâr
edilmiş bir nimet olarak, "Rabbü's-Semâvâti ve'l-Arz" ünvân-ı haşmetiyle de küre-i arz
sekenesinin hâcâtına medâr olmak için demiri inzâl etmiş, indirmiş diye, demirdeki
umûmî menfaati ifade için, güya demirin gökten gelen rahmet, hararet ve ziyâ gibi öyle
şümullü faydaları var ki, kâinat tezgâhından gönderiliyor, küre-i arzın dar anbarından
değil. Belki kâinat sarayındaki büyük hazine-i rahmetten ihzâr edilerek gönderilip, küre-i
arzın anbarında yerleştirilmiş; o anbardan asırların ihtiyâcına nisbeten parça parça ihraç
ediliyor.

  

Kur'ân-ı Azîmüşşân, bu küçük anbardaki parça parça çıkarılan demiri, yalnız "sarf etmek"
mânâsını ifade etmek istemiyor. Belki Hazine-i Kübrâdan o nimet-i azîmeyi küre-i arz ile
beraber indirdiğini ifade etmek için; yani, bu küre-i arz hânesine en lâzım şey demirdir ki,
Hâlik-ı Zülcelâl, güya küre-i arzı güneşten ayırıp insanlar için indirdiği zaman, demiri de
beraber inzâl etmiş ve ekser ihtiyâc-ı beşer onunla temin edilmiştir. Kur'ân-ı Hakîm, "Bu
demirle işlerinizi görünüz ve onu çıkarmaya çalışarak istifade ediniz" diye, mûcizâne
ferman ediyor.
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Bu âyette hem def-i a'dâya, hem celb-i menâfie medâr iki nimet beyan ediyor. Nüzûl-u
Kur'ân'dan evvel demirle ehemmiyetli menâfi-i beşeriye temin edildiği görülmüş. Fakat
istikbalde demirin gayet hârika ve muhayyirü'l-ukùl bir surette, denizde, havada ve
karada gezerek küre-i arzı musahhar edip, mevt-âlûd bir hârika kuvveti gösterdiğini ifade
için, 2 kelimesiyle, ihbâr-ı gaybî nev'inden bir lem'a-i i'câz gösteriyor.

  

ba

  

Geçmiş nükteden bahsederken hüdhüd-ü Süleymandan bahis açıldı. Israrcı ve sualci bir
kardeşimiz:HAŞİYE "Hüdhüdün, Cenâb-ı Hakkı tavsifte 
3 diyerek mühim makamda, mühim evsâf-ı İlâhiye içinde, nisbeten hafif bu vasfın zikrine
sebep nedir?"

  

Elcevap: Beliğ bir kelâmın bir meziyeti şudur ki, söyleyenin ziyade meşgul olduğu
san'atını, meşgalesini ihsâs etsin. Hüdhüd-ü Süleymanî ise, suyu az olan sahrâ-yı
Ceziretü'l-Arabda gizli su yerlerini ferâsetle, kerâmetvâri keşfeden bedevî arîfleri gibi,
hayvan ve tuyûrun arîfi olarak ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâma küngânlık eden ve su
buldurup çıkarttıran mübârek ve vazifedar bir kuş olmakla, kendi san'atının mikyasçığıyla
Cenâb-ı Hakkın semâvât ve arzdaki mahfiyâtı çıkarmakla mâbûdiyetini ve mescûdiyetini
ispat ettiğini, kendi san'atçığıyla bilip ifade ediyor.

  

Evet, hüdhüd pek güzel görmüş. Çünkü, toprak altındaki had ve hesaba gelmeyen
tohumların, çekirdeklerin, mâdenlerin muktezâ-yı fıtrîsi, aşağıdan yukarıya çıkmak
değildir. Çünkü ecsâm-ı sakîle ihtiyarsız, ruhsuz olduğu için, kendi yukarıya çıkamaz;
yukarıdan kendi kendine aşağıya düşebilir. Aşağıdan, hususen toprak sıkleti altında
gizlenen bir cisim, câmid omuzundaki ağır yükü silkip çıkmak, kat'iyyen kendi kendine
olamaz. Demek bir kudret-i hârika ile çıkarılıyor.

  

İşte, hüdhüd, berâhîn-i mâbûdiyet ve mescûdiyetin en gizlisini ve en mühimmini kendi
arîfliğiyle bilmiş, bulmuş; Kur'ân-ı Hakîm onun hakkındaki ifadesine bir i'câz vermiştir.

  

ba
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____________________

  

 H A Ş İ Y E Sual etmekte çalışkan, yazmakta tenbellik eden Re'fet'tir.

  

1 "Demiri de onun için yumuşattık." Sebe' Sûresi, 34:10.

  

2 "Onda kuvvet ve şiddet vardır."

  

3 "Göklerde ve yerdeki bütün gizlilikleri meydana çıkaran." Neml Sûresi, 27:25.

  

 

  

 

  

  

1

  

âyeti,2 âyetinde beyan ettiğimiz nüktenin aynını tazammun edip, hem onu te'yid ediyor,
hem onunla teeyyüd ediyor.

  

Evet, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân Sûre-i Zümer'de 3 demeyip, 4 demesiyle ifade ediyor ki:
"Sekiz nevi hayvânât-ı mübârekeyi size hazine-i rahmetinden, güya Cennetten nimet
olarak indirilmiş, gönderilmiş." Çünkü o mübârek hayvanlar, bütün cihetleriyle, bütün
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beşere nimet olduğundan, saçından bedevîlere seyyar hâneler, elbiseler, etinden güzel
yemekler, sütünden güzel, leziz taamlar ve derilerinden pabuçlar ve saire, hattâ gübreleri
mezrûâtın erzâkı ve insanların mahrûkàtı hükmünde olup, güya o mübârek hayvanlar,
tecessüm etmiş ayn-ı nimet ve rahmettirler.

  

Onun içindir ki, yağmura "rahmet" nâmı verildiği gibi, bu mübârek hayvanlara da "en'âm"
nâmı verilmiş. Güya nasılki rahmet tecessüm etmiş, yağmur olmuş; öyle de nimet dahi
tecessüm etmiş, keçi, koyun, öküz ile manda ve deve şekillerini almış. Çendan cismânî
maddeleri yerde halk olunuyor; fakat nimetiyet sıfatı ve rahmetiyet mânâsı, maddesine
tamamiyle galebe ettiğinden, 5 tâbiriyle, doğrudan doğruya bu mübârek hayvanları
hazine-i rahmetin birer hediyesi olarak, Hâlik-ı Rahîm, yüksek mertebe-i rahmetinden ve
mânevî, âli Cennetinden yeryüzüne indirmiş.

  

Evet, nasıl ki bazan beş paralık bir maddede beş liralık bir san'at derc edilir. O zaman o
şeyin maddesi nazara alınmıyor; san'at noktasında kıymet veriliyor: sineğin küçücük
maddesi ve içindeki pek büyük san'at-ı Rabbâniye gibi. Bazan beş liralık bir maddede beş
kuruşluk bir san'at bulunur; o vakit hüküm maddenindir.

  

Aynen onun gibi, bazan cismânî bir maddede o kadar nimet ve rahmet mânâsı bulunur ki,
yüz defa maddesinden ziyade ehemmiyetli oluyor. Âdetâ cismânî maddesi gizlenir;
hüküm, nimetiyet cihetine bakar. İşte, demirin pek azîm menâfii ve çok semereleri, onun
maddî maddesini gizlediği gibi, mezkûr mübârek hayvanların dahi her cüz'ünde nimet
bulunması, onların cismânî maddelerini güya nimete kalb ettirmiş. Onun içindir ki,
cismânî maddelerinin hükmü nazara alınmış, 
 , tâbir edilmiştir.

  

Evet ,  hakikat itibârıyla sâbık nükteyi ifade ettikleri gibi, belâgat noktasında da
ehemmiyetli bir mânâyı mûcizâne ifade ediyorlar. Şöyle ki:

  

Demir gayet sert fıtratıyla ve gizliliği ve derinliğiyle beraber, her yerde hazır bulunmak ve
hamur gibi yumuşatmak hâsiyetini ihsân ettiğinden, herkes, her yerde, her işte kolayca
elde etmesini ifade etmek için,  tâbiriyle, güya fıtrî ve semâvî nimetler gibi,
demir âletlerini yukarı bir tezgâhtan indirip beşerin ellerine verilmiş gibi kolaylıkla elde
ediliyor.
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Hem hayvânât cinsinden, sivrisinekten tut, tâ yılan, akrep, kurt, arslana kadar insanlara
zararlı vaziyetleriyle beraber, hayvânâtın mühimlerinden olan koca manda ve öküz ve
deve gibi büyük mahlûkat gayet derece musahhar, mutî; hattâ zayıf bir çocuğa da yularını
verip itaat etmek mânâsını ifade için, 6 tâbiriyle, güya bu mübârek hayvanlar dünya
hayvanları değil ki, içinde tevahhuş ve zarar bulunsun. Belki mânevî bir Cennetin
hayvanları gibi menfaattar, zararsızdırlar. Yukarıdan, yani, rahmet hazinesinden
indirilmiştir, diye ifade ediyor.

  

Muhtemeldir ki, bazı müfessirlerin bu hayvanlar hakkında "Cennetten indirilmiştir"
dedikleri, bu mânâdan ileri gelmiştir. ZahrındaHAŞİYE Kur'ân-ı Hakîmin bir harfi için bir
sahife yazılsa, uzun

  

____________________

  

 H A Ş İ Y E Bazı müfessirler, "Mebde'leri semâvâttan gelmişler" demelerinden muradları
şudur ki: Bu en'âm denilen hayvânâtın bekàları rızık iledir ve rızıkları ottur; onların rızkı
da yağmurdur. Yağmur ki, âb-ı hayattır ve rahmettir; ve rızık da semâvâttan gelir. "Ve
fi's-semâi rizgukum" âyeti buna işaret eder. Madem o hayvanların devam eden
müteceddit vücutları semâvâttan gelen yağmur içindedir; semâdan indirilmiş mânâsını
ifade eden "Enzele" tâbiri yerindedir.

  

1 "Sizin için erkekli dişili sekiz çift ehlî hayvan indirdi. Annelerinizin karnında sizi üç
karanlık içinde, bir yaratılıştan diğerine çevirerek yaratıyor." Zümer Sûresi, 39:6.

  

2 "Demiri indirdik."

  

3 "Sizin için erkekli dişili sekiz çift ehlî hayvan yarattı."

  

4 "Sizin için erkekli dişili sekiz çift ehlî hayvan indirdi." 
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5 "İndirdik."

  

6 "Sizin için sekiz hayvan indirdi."

  

 

  

olmuş denilmemeli. Çünkü kelâmullahtır. Onun için tâbiri için iki üç sayfa yazılmakla israf
edilmiş olmaz. Bazan Kur'ân'ın bir harfi, bir hazine-i mâneviyenin anahtarı olur.

  

ba

  

Bir düstur

  

Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'un dâiresi hâricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer
ararsa, Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren mânevî güneşe bedel bir lâmbayı bulur,
belki güneşi kaybeder.

  

Hem Risale-i Nur'un dâiresindeki hâlis, pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran
ve Sahâbenin sırr-ı verâset-i Nübüvvetle meşreb-i uhuvvetkârânesini gösteren "meşreb-i
hıllet ve meslek-i uhuvvet" ise, hâriç dâirelerde o pedere ve o mürşide üç cihetle zarar
vermek suretiyle, bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz; birtek peder yerine, pek çok
ağabeyi buldurur. Elbette büyük kardeşlerin müteaddit şefkatleri, bir pederin şefkatini
hiçe indirir.

  

Dâireye girmeden evvel bulduğu şeyhi, her fert o şeyhini, mürşidini, dâirede dahi
muhâfaza edebilir. Fakat şeyhi olmayan, dâireye girdikten sonra, ancak dâire içinde
mürşid arayabilir. Hem Risaletü'n-Nur'un velâyet-i kübrâ olan sırr-ı verâset-i Nübüvvet
feyzini veren ders-i hakâik dâiresindeki ilm-i hakikat dahi dâire hâricindeki tarikatlere
ihtiyaç bırakmaz. Meğer tarikati yanlış anlayıp, güzel rüyalar, hayaller, nur ve zevklere
müptelâ ve âhiret faziletinden ayrı olan dünyevî ve hevesî zevkleri arzulayan ve merciiyet
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makamını isteyen nefisperestler ola...

  

Bu dünya dârü'l-hizmettir; külfet ve meşakkat ile ücret ölçülür-dârü'l-mükâfat değil. Onun
içindir ki, ehl-i hakikat keşif ve kerâmetlerdeki ezvâk ve envâra ehemmiyet vermiyorlar.
Belki bazan kaçıyorlar, setrini istiyorlar.

  

Hem Risale-i Nur'un dâiresi çok geniştir; şâkirtleri pek çoktur. Hârice kaçanları aramaz,
ehemmiyet vermez, belki daha içine almaz. Her insanda bir kalp var. Bir kalp ise, hem dâi
rede, hem hâriçte olamaz.

  

Hem hâriçteki irşâda hevesli zâtlar, Risale-i Nur'un şâkirtleriyle meşgul olmamalı. Çünkü
üç cihetle zarar görmeleri muhtemeldir. Takvâ dâiresindeki talebeler irşâda muhtaç
olmadıkları gibi, hâriçte kesretli namazsızlar var. Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak
irşad değildir. Eğer bu şâkirtleri severse, evvelâ dâire içine girsin, o şâkirtlere peder
değil, belki kardeş olsun-fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun.

  

Hem bu hâdisede göründü ki, Risale-i Nur'a intisâbın çok ehemmiyeti var ve çok pahalı
düştü. Ve buna bu fiyatı veren ve o yolda bütün âlem-i İslâm nâmına dinsizliğe karşı
mücâhede vaziyetini alan aklı başında bir adam, o elmas gibi mesleği terk edip başka
mesleklere giremez.

  

Said

  

ba

  

Eskişehir Hapishanesinde yazılmış bir parça

  

Kardeşlerim! Müteaddid defa Risâle-i Nur'un şakirtlerini lâyık oldukları tarzda müdafaa
etmişim. İnşâallah mahkemede bağırarak derim. Hem Risâle-i Nur'u, hem şâkirdlerinin
kıymetlerini dünyaya işittireceğim. Yalnız size bunu ihtâr ederim ki: "Bu müdâfaamdaki
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kıymeti muhâfaza etmenin şartı, bu hâdisedeki ağız yanmasıyla Risâle-i Nur'dan
küsmemek ve üstâdından darılmamak ve kardeşlerinden-sıkıntıdan gelen
bahanelerle-nefret etmemek ve birbirine kusur bulmamak ve isnad etmemektir." Yalnız
tahattur edersiniz ki, Risâle-i Kader'de ispat etmişiz ki: "Başa gelen zulümlerde iki cihet
var ve iki hüküm vardır: Biri insanın, biri kader-i İlâhî'nin. Aynı hâdisede insan zulmeder,
fakat kader âdildir, adâlet eder. Bu meselemizde, insanın zulmünden ziyade, kaderin
adâleti ve hikmet-i İlâhiyenin sırrını düşünmeliyiz."

  

Evet, kader, Risâle-i Nur talebelerini bu meclise çağırdı. Ve mücâhede-i mâneviye inkişâf
etmesinin hikmeti; onları, bu hakikaten çok sıkıntılı olan medrese-i Yusufiyeye sevk etti.
İnsan zulmü ve bahanesi bir vesile oldu. Onun için sakınınız; birbirinize; "Böyle
yapmasaydım ben tevkif olmazdım", demeyiniz.

  

Said Nursî

  

ba

  

Kardeşlerim,

  

Kalbime ihtâr edildi ki; nasıl ki, Mesnevi-î Şerif, şems-i Kur'ân'dan tezâhür eden yedi
hakikattan bir hakikatın aynası olmuş, kudsî bir şerâfet almış; Mevlevîlerden başka daha
çok ehl-i kalbin lâyemut bir mürşidi olmuş. Öyle de, Risâle-i Nur şems-i Kur'âniyenin
ziyâsındaki elvân-ı seb'ayı ve o güneşteki renk renk, çeşit çeşit yedi nûru birden
aynasında temessül ettirdiğinden-inşâallah-yedi cihetle şerîf ve kudsî ve yedi 
Mesnevî
kadar ehl-i hakikata bâkî bir rehber ve bir mürşid olacak.

  

ba
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Kardeşlerim, 

  

Maatteessüf başımıza gelen şefkat tokatını, iki üç gündür, kat'i bir kanaatla anladım.
Hattâ, ehl-i isyan hakkında gelen bir âyetin çok işarâtından bir işareti bize bakıyor gibi
hissettim. O da şudur: 1 yâni: "Onlara ihtar ettiğimiz ders ve nasihatı unuttukları ve amel
etmedikleri vakit, onları tutup musîbet altına aldık."

  

Evet, en âhirde sırr-ı ihlâsa dâir bir risâle bize yazdırıldı. Elhak, gayet âlî ve nurânî bir
düstur-u uhuvvet idi. Ve on binler kuvvetle ancak mukabele edilir hâdiselere, musîbetlere
karşı, o sırr-ı ihlâs ile on adamla mukavemet ettirebilir bir düstür-u kudsî idi. Fakat,
maatteessüf başta ben, biz o ihtâr-ı mânevî ile amel edemedik. Bu âyetin mânâ-yı
işârisiyle: cifrî tarihiyle bin üç yüz elli iki eder. Aynı tarihiyle tutturulduk. Bir kısmımız
şefkat tokadına giriftâr olduk. Bir kısmımız hakkında tokat değil, belki tokada mâruz olan
kardeşlerimize medâr-ı tesellî ve kendilerine medâr-ı sevab ve istifade olmak için bu
musîbetin içine alındı.

  

Evet, ihtilâttan men olunduğum için üç aydan beri yeniden üç gündür ben, kardeşlerimin
dâhilî ahvâline de muttâli oldum. Hiç hatır ve hayâlime gelmez en hâlis zannettiğim
kardeşlerimde sırr-ı ihlâsa münâfi hareket vukûa gelmişti. Ondan anladım ki: âyetinin
uzaktan uzağa bir mânâ-yı işârîsi bize de bakıyor. Ehl-i dalâlet için nâzil olan bu âyet
onlara azaptır. Fakat bizim için terbiye-i nüfûs ve keffáretü'z-zünûb ve tezyîd-i derecât
için şefkat tokadıdır. Biz elimizdeki kıymettar nimet-i İlâhiyeyi tam takdir etmediğimizden,
tokat yediğimize bir delil şudur ki: En kudsî bir mücâhede-i mâneviyeyi tazammun eden
ve sırr-ı verâset-i nübüvvetle velâyet-i kübrânın feyzine mazhar ve sahâbenin sırr-ı
meşrebine medâr olan Risâle-i Nur ile hizmet-i kudsiye-i Kur'âniyemize kanâat etmeyip,
menfaatı şimdilik bize pek az ve bu vaziyetimize mühim zararı muhtemel tarikat hevesinin
birkaç defa şiddetle ihtarımla önü alınmasıdır. Yoksa, hem vahdetimizi bozacaktı, hem
dört elifin tesânüdüyle bin yüz on birden dört kıymetine tenzil eden teşettüt-ü efkâr ve bu
gayet ağır hâdiseye karşı kuvvetimizi hiçe indiren tenâfür-ü kulûba uğrayacaktı.

  

Gülistan sahibi Şeyh Sa'di-i Şirâzî naklediyor, der: "Ben bir ehl-i kalbi tekyede, seyr-i
sülûk ile meşgul iken görmüştüm. Birkaç gün sonra onu talebeler içinde, medresede
gördüm. Ne için o feyizli tekkeyi terkedip, bu medreseye geldin, dedim. O da dedi ki:
Orada herkes kendi nefsini-eğer muvaffak olursa-kurtarabilir. Burada ise bu âlî-himmet
şahıslar kendileriyle beraber çoklarını kurtarmaya çalışıyorlar. Uluvv-ü cenâb, uluvv-ü
himmet bunlardadır. Fazîlet ve himmet bunlardadır. Onun için buraya geldim."
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Şeyh Sa'dî bu vâkıayı, kısaca hülâsasını Gülistan'ında yazmıştır.

  

Acaba, talebelerin, gibi sarf ve nahvin küçücük meseleleri tekkelerdeki virdlere râcih
gelirse, Risâle-i Nur'un: 

  

  

deki hakaik-ı kudsiye-i imâniyeyi en kat'î ve vâzıh bir sûrette ders verip, en muannid
zındıkları ve en mütemerrid filozofları susturup ders verirken, onu bırakıp, yahut sekteye
uğratıp, veyahut kanâat etmeyip, tarikat hevesiyle Risâle-i Nur'dan izin almayarak
kapanmış hangâhlara girmek, ne derece yanlış olduğunu ve bizim bu şefkat tokadına ne
derece istihkak kesbettiğimizi gösteriyor.

  

Said Nursî

  

ba

  

____________________

  

1 En'âm Sûresi, 6:44.

  

 

  

TENBİH
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İki küçük hikâye

  

Birincisi: Bundan on beş sene evvel Rusya'nın şimâlinde esir olduğum zaman doksan
esir zabitlerimizle beraber büyük bir fabrika koğuşunda bulunuyorduk. Sıkıntı ve ruh
darlığından çok münakaşalar, gürültüler oluyordu. Umumun bana karşı ziyade hürmetleri
olduğundan teskin ediyordum. Sonra, sükûneti muhafaza için dört-beş zabiti tâyin ettim.
Ve dedim; "Hangi köşede bir gürültü işittiniz, hemen yetişiniz. Hangi taraf haksız ise ona
yardım ediniz." Hakikaten bu tedbir ile gürültünün önü alındı. Benden soruldu: "Ne için
haksıza yardım ediniz, diyorsun?"

  

Cevaben, o zaman demiştim ki: "Haksız insafsızdır. Bir dirhem menfaatını kırk dirhem
istirahat-ı umumiye için bırakmaz. Haklı adam ise insaflı olur. Bir dirhem hakkını,
sükûnet-i umumiyedeki kırk dirhem arkadaşının menfaatına fedâ eder, bırakır. Gürültü
kalkar, sükûnet iade edilir. Bu koğuştaki doksan zât istirâhat eder. Eğer, haklıya
muâvenet edilse, gürültü daha ziyadeleşecek. Bu nev' hayat-ı içtimâiyede, menfaat-ı
umumiyenin ehemmiyeti nazara alınır."

  

İşte ey kardeşlerim! Bu hayatın, bu içtimaımızda, "Bu kardeşim bana haksızlık etti" diye
"küstüm" demeyiniz. Bu pek hatâdır. O arkadaşın sana bir dirhem zarar vermiş ise, sen
küsmekle kırk dirhem bizlere zarar veriyorsun. Belki kırk lira Risâle-i Nur'a zarar vermek
muhtemeldir. Fakat lillâhilhamd pek haklı ve kuvvetli müdâfaatımız, arkadaşların
mükerrer isticvâba gitmelerinin önünü aldığından, fesâdın önü alındı. Yoksa, birbirinden
küsmüş kardeşler, bir sinek kanadı kadar küçük bir çöpün göze girmesi gibi veyahut bir
kıvılcımın baruta düşmesi gibi, az bir garazla büyük bir zarar verebilirdi.

  

ba

  

İkinci hikâye: Bir vakit ihtiyar bir kadının sekiz oğlu varmış. Herbirisine mevcut sekiz
ekmekten birer ekmek verdi, kendine kalmadı. Sonra, herbirisi ekmeğinin yarısını ona
verdi. Onun ekmeği dört oldu; ötekiler yarıya indi.

  

Kardeşlerim, ben de kırkınızın herbirinin musîbet hissesinin mânevî eleminin yarısını
kendimde hissediyorum. Kendi şahsıma âit elemi, aldırmıyorum. Bir gün fazla muztar
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bulundum, "acaba hatamın cezâsı mıdır çekiyorum" diye geçmiş hâleti tetkik ettim.
Gördüm ki, bu musîbeti kaynatmaya ve tahrik etmeye hiçbir cihette müdahalem
olmadığını ve bilâkis kaçmak için mümkün tedbirleri istimâl ediyordum. Demek, bu bir
kazâ-yı İlâhîdir. Ve bil-iltizam bir seneden beri müfsidlerin tarafından aleyhimize ihzâr
ediliyordu. Kaçınmak kàbil değildi. Alâküllihâl başımıza geçirecek idiler. Cenâb-ı Hakka
yüz bin şükür ki, musîbeti yüzden bire indirdi.

  

İşte bu hakîkata binaen "Senin yüzünden bu belâyı çektik" diye minnet etmeyiniz. Belki
beni helâl ediniz. Ve bana dua ediniz. Hem birbirinizi tenkid etmeyiniz. Demeyiniz ki: "Sen
böyle yapmasaydın, böyle olmayacaktı." Meselâ, bir kardeşimiz iki üç imza sahibini
söylemesiyle, müfsidlerin pek çok zâtları belâya atmak için düşündükleri plânı küçültüp,
çoklarını kurtarmış. Değil zarar, belki büyük menfaat olmuş. Çok mâsumların bu belâdan
kurtulmasına bir vesile oldu.

  

Said Nursî

  

ba

  

Kardeşlerimden ricâ ederim ki:

  

Sıkıntı veya ruh darlığından veya titizlikten veya nefis ve şeytanın desiselerine
kapılmaktan veya şuursuzluktan arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözleriyle
birbirine küsmesinler ve "Haysiyetime dokundu" demesinler. Ben o fena sözleri kendime
alıyorum. Damarınıza dokunmasın, bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabeynindeki
muhabbete ve samimiyete fedâ ederim.

  

Said Nursî
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Bu parça çok kıymetlidir. Tâ ikinci Nükteye kadar herkese faydası var.

  

Eskişehir Hapishanesinde, sû-i ahlâktan değil, belki sıkıntıdan gelen nâhoş bazı haller
münâsebetiyle, ahlâka dâir bir nükte ile, meşhur bir âyetin mestur kalmış bir nüktesine
dâirdir.

  

BİRİNCİ NÜKTE

  

Cenâb-ı Hak kemâl-i kereminden ve merhametinden ve adâletinden, iyilik içinde muaccel
bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücâzat derc etmiştir. Hasenâtın içinde,
âhiretin sevâbını andıracak mânevî lezzetler, seyyiâtın içinde, âhiretin azâbını ihsâs
edecek mânevî cezâlar derc etmiştir.

  

Meselâ, mü'minler mâbeyninde muhabbet, ehl-i îmân için güzel bir hasenedir. O hasene
içinde, âhiretin maddî sevâbını andıracak mânevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirâh-ı kalb
derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder.

  

Meselâ, mü'minler mâbeyninde husûmet ve adâvet bir seyyiedir. O seyyie içinde, kalb ve
rûhu sıkıntılarla boğacak bir azâb-ı vicdânîyi, âlicenap ruhlara hissettirir. Ben kendim,
belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki, bir mü'min kardeşe adâvetim vaktinde, o
adâvetten öyle bir azap çekiyordum; şüphe bırakmıyordu ki, bu seyyieme muaccel bir
cezâdır, çektiriliyor.

  

Meselâ, hürmete lâyık zâtlara hürmet ve merhamete lâyık olanlara merhamet ve hizmet,
bir hasenedir, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevâb-ı uhrevîyi ihsâs eder derecede öyle bir zevk,
lezzet vardır ki, hayatını fedâ etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri getirir.
Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükâfat için
hayatını o merhamet yolunda fedâ etmek dereceye gider. Yavrusunu kurtarmak için
arslana saldıran bir tavuk, hayvânât milletinde bu hakikate bir misaldir. Demek,
merhamet ve hürmette muaccel bir mükâfat var; âlihimmet ve âlicenap insanlar onları
hisseder ki, kahramanâne bir vaziyet alıyorlar.
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Hem, meselâ, hırs ve israfta öyle bir cezâ var ki, şekvâlı, meraklı, mânevî ve kalbî bir cezâ
insanı sersem eder. Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel cezâ var ki, o haset, haset
edeni yakar. Hem tevekkül ve kanaatte öyle bir mükâfat var ki, o lezzetli muaccel sevap,
fakr ve hâcâtın belâsını ve elemini izâle eder.

  

Hem, meselâ, gurur ve kibirde öyle bir ağır bir yük var ki, mağrur adam herkesten hürmet
ister; ve istemek sebebiyle istiskal gördüğünden, dâimâ azap çeker. Evet, hürmet verilir,
istenilmez. Hem, meselâ, tevâzuda ve terk-i enâniyette öyle lezzetli bir mükâfat var ki, ağır
bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır.

  

Hem, meselâ, sûizan ve sû-i te'vilde, bu dünyada muaccel bir cezâ var. "Men dakka
dukka" kaidesiyle, sûizan eden, sûizanna mâruz olur. Mü'min kardeşinin harekâtını sû-i
te'vil edenlerin harekâtı, yakın bir zamanda sû-i te'vile uğrar, cezâsını çeker.

  

Ve hâkezâ, bütün ahlâk-ı hasene ve seyyie bu mikyâsa göre ölçülmeli. Ben rahmet-i
İlâhiyeden ümid ederim ki, Risale-i Nur'dan bu zamanda tezâhür eden mânevî i'câz-ı
Kur'ânîyi zevk eden zâtlar, bu mânevî ezvâkı hissederler; sû-i ahlâka müptelâ
olmayacaklar, inşaallah.

  

ba

  

Bazı kısımları buraya derc edilen bu risalenin tamamı teksir Lem'alar mecmuasında
neşredilmiştir.
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