
ALLAHIN      VARLIĞI 

NAKLİ    DELİLLER 

                            

         Allahın varlığı konusunda tek söz sahibi elbetteki Allahın kendisidir. Söz 

odur,onundur ve ona derler. O halde O’nu yine O’ndan dinleyelim: 

            “Acaba onlar herhangi bir yaratıcısız (boşluktan) mı yaratıldılar? Yoksa 

kendileri yaratıcı mıdırlar?”[1] 

            Âyetler ışığında Kur’ana baktığımızda onun dörtte birinin Allahın varlığıyla 

ilgili olduğunu görürüz. 

            O’nun varlığına delalet eden Kur’an âyetlerini de çeşitli açılardan ele alarakta 

incelemek mümkündür.[2] 

            “Allah kime doğru yolu gösterir,imana muvaffak ederse,onun göğsünü İslâm için 

açar.”[3] 

            “Allahın göğsünde müslümanlık için inşirah verdiği bir kimse ki Rabbinden bir 

nur üzerinedir. Kalbini mühürlediği kişi gibimidir”[4] 

            Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:”İnsanlar Allah hakkında her soruyu 

soracaklar. En son olarak,Her şeyi Allah yarattı,ya Allahı kim yarattı? diyeceklerdir. 

            Alemde teselsül batıldır. Yani bunu bir önceki,onu da ondan önceki yapmış ve 

yaratmıştır,diyerek,bir yerde durmayıp sonsuza kadar gitmek batıldır. Çünkü herşey 

için bir baba,bir ilk baba ve ata ve Âdem baba vardır. İnsan için olduğu gibi... 

            Alem hâdistir. Sonradan olmuştur. Her hâdisin bir muhdisi,yapanı,yaratanı 

vardır. Alemin muhdiside Allahtır. 

            Mesela,üç vagonlu bir tren düşünelim. Üçüncü vagon ikinci vagona,o birinci 

vagona bağlıdır. Ve o çeker.Birinci vagonda lokomotife bağlıdır ki buda hepsini çeker. 

Çünkü bu çeken,diğerleri çekilendir. Artık buda nereye bağlı denilmez. Eğer oda bir 

yere bağlı olmuş olsa,ona lokomotif değil,vagon demek lazım gelir. Oysa çekicilik 

lokomotifin bizzat kendi özelliğindendir. 

            Veya M.Eğitim Bakanlığını ele alacak olursak;öğretmen müdüre,müdür İl milli 

eğitim müdürüne,onlarda milli eğitim bakanına bağlı olup,ondan emir alırlar. Emirler 

direk bakandan çıkar. Artık bakanda nereye bağlı dersek,o zaman bakanda bir memur 

gibi emreden değil,kendisine emredilen olması lazım gelir. 

            Bu iki misal gibide,varlıkların oluşumu birbirine bağlı,hepsinin varlığı da birine 

bağlıdır. İşte oda Allahtır. 

            “Allah her an yaratma halindedir.”[5]  

            “Allah üç değildir.”[6] 
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            “Oysa o hristiyanlar,Allah üçün üçüncüsüdür,derler.”[7] 

            “Göklerde ve yerde nice âyetler vardır ki,onlar bu delillerden yüzlerini çevirip 

geçerler.”[8] 

            “Allah,görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten,sonra arş üzerine 

istiva eden (kurulan),güneşi ve ayı emrine boyun eğdirendir. (Bunların) her biri 

muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O,rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak 

inanmanız için (mahlukat ile ilgili) işi düzenleyip âyetleri açıklayandır.”[9] 

            Gökten suyu indiren O’dur. O sudan size hem içecekler vardır,hem de ondan 

ağaç (ve ot) meydana gelir ve orada hayvanlarınızı otlatırsınız.”[10] 

            “Yer yüzünde sizin için rengâ renk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için 

büyük bir ibret vardır.”[11] 

            “Allah gökten bir su indirdi ve onunla yer yüzünü ölümünden sonra diriltti. 

Şüphesiz ki bunda dinleyen toplum için bir ibret vardır.”[12] 

            Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım 

yollarına git. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar. Onda insanlar 

için bir şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için ibret vardır.”[13] 

            “İnsanların anne karnındaki geçirdiği devreler bebeklik,gençlik devreleri ve 

ölümleri,ölü arzın dirilmeleri hep onun varlığının delillerindendir.”[14] 

            “Elbette onların hepsi (hesab vermek üzere) karşımıza dikilecekler.”[15] 

            Ve meâlen:”Onun rahmetiyle varlıklar var ve istifade etmektedir.”[16] 

            “Gece ve gündüz,güneş ve ay onun âyetlerindendir. Eğer Allaha ibadet etmek 

istiyorsanız,güneşede,ayada secde etmeyin. Onları yaratan Allaha secde edin.”[17] 

            “Ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi insanlara göstereceğiz ki o Kur’an) 

ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin herşeye şahid olması yetmez mi?”[18] 

            “Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi) lerde onun âyetlerindendir.”[19] 

            “İşte bunlar,Allahın âyetleridir. Sana bunları doğrulukla okuyoruz. Artık 

Allahtan ve onun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar.”[20] 

            “Söyleyin öyleyse dökmekte olduğunuz meni nedir? Onu yaratıp insan haline 

getiren siz misiniz,yoksa biz miyiz? 

....Peki,yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz?Onun ağacını siz mi yarattınız. 

Yoksa yaratan biz miyiz?”[21] 

“İnsanlar acaba deveye bakıpta biraz olsun düşünmezler mi,deve nasıl yaratıldı? 

Göğe bakmazlar mı nasıl kaldırıldı? Dağlara bakmazlar mı nasıl dikildi? Yeryüzüne 

bakmazlar mı nasıl düz kılındı?”[22] 
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“Ey insanlar. Allahın size olan nimetini hatırlayın. Allahtan başka size gökten ve 

yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilâh yoktur. Nasıl oluyor da 

(tevhidden küfre) çevriliyor sunuz?”[23] 

“İlâhınız bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. O Rahmandır,Rahimdir.”[24] 

“Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. O’ndan başka ilâh 

yoktur.”[25] 

“Söz bakımından O’ndan daha doğru kim vardır?”[26] 

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.”[27] 

“Allahla beraber başka ilâhlarda olduğuna yoksa siz mi şahitlik ediyorsunuz? 

Deki,ben buna şahitlik etmem. O ancak bir tek ilâhtır. Ben sizin ortak koştuğunuz 

şeylerden uzağım.”[28] 

“(Putlarınız) Eğer size cevab vermezlerse,bilin ki o ancak Allahın ilmiyle 

indirilmiştir ve ondan başkada ilâh yoktur. O halde müslüman oluyor musunuz?”[29] 

“De ki:Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki:Allahtır. O halde,de,onu bırakıpta 

bizzat kendilerine fayda yada zarar verme gücüne sahib olmayan dostlar mı edindiniz? 

De ki,körle gören bir olur mu hiç? Yada karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa 

onun yarattığı gibi,yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer 

mi göründü? Deki,Allah her şeyi yaratandır. Ve o birdir,güçlüdür ve kahredicidir.”[30] 

“Fakat ahirete inanmayanlar var ya,onların kalbleri inkârcı,kendileri de 

böbürlenen kimselerdir.”[31] 

“Deki:Eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilâhlarda bulunsaydı,o 

takdirde bu ilâhlar,arşın sahibi olan Allaha ulaşmak (üstün gelmek veya yakınlaşmak) 

için çareler arayacaklardı.”[32] 

“Eğer,yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar bulunsaydı,yer ve gök (bunların 

nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti.”[33] 

“Aksi takdirde her ilâh kendi yarattığını sevki idare eder ve bir gün mutlaka 

onlardan biri diğerine galebe çalardı.”[34] 

Bu âyetler Allahın Vahdaniyetine yani bir olduğuna delalet eden âyetlerdir. 

Vücuduna yani varlığına delalet eden âyetler ise: 

Yer ve göğün muhteşem varlığını gören İbrahim peygamberin istidlal yani delil 

getirme yoluyla yıldıza,aya,güneşe bakıp,bu batanların ilâh olamayacağını 

söyleyerek,ancak batmayan,zâil olmayan,sönüp gitmeyen bir yaratıcının olup,onunda 

Allah olduğunu ifade eder.[35] 

Böylece:”Allah mı hayırlı,yoksa ona koştukları ortaklar mı? Allah onların 

koştukları ortaklardan çok yücedir,münezzehtir.”[36] 
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“(Rasulüm) Deki:Düşündünüz mü hiç? Eğer Allah üzerinizde geceyi tâ kıyamet 

gününe kadar aralıksız devam ettirse,Allahtan başka size bir ışık getirecek ilâh kimdir? 

Hâla işitmeyecek misiniz? 

Deki:Söyleyin bakalım,eğer Allah üzerinizde gündüzü tâ kıyamet gününe kadar 

aralıksız devam ettirse,Allahtan başka,istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilâh 

kimdir? Hâla görmeyecek misiniz? 

Acımasından ötürü Allah,geceyi ve gündüzü yarattı ki,gecele-yin dinlenesi-

niz,(Gündüzün) ise O’nun fazlu kereminden (rızkınızı) arayasınız. Umulur ki 

şükredersiniz.”[37] 

Andolsun ki onlara,-gökleri ve yeri yaratan,güneşi ve ayı buyruğu altında tutan 

kimdir?-diye sorsan,mutlaka –Allah-derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip 

döndürülüyorlar? Andolsun ki onlara,-gökten su indirip,onunla ölümünün ardından 

yeryüzünü canlandıran kimdir?-diye sorsan mutlaka,-Allah-derler. Deki: (öyleyse) 

Hamd'de Allaha mahsustur. Fakat çokları akıllarını kullanmazlar.”[38]  

“O ilktir,sondur,zâhirdir,bâtındır. O her şeyi bilendir.”[39] 

Peygamberimizde:”Allah vardı ve O’ndan önce hiçbir şey yoktu.”(Sahihi Buhari) 

Ve yatarken okunmasını emrettiği duada:”Allahım evvel sensin,senden evvel 

hiçbir şey yoktur.Ahir sensin,senden sonrada hiçbir şey (var) olmayacaktır.”(Sahihi 

Müslim) 

“Kuşları havada tutan O’dur. Deki:Suyunuz çekilecek olsa,söyleyin bakalım,size 

kim bir akar su getirebilir?”[40] 

Allahın yaratıcı olduğuna dair âyetler ise: 

“Hiçbir şey yok,ölü iken dirilten,her şeyi yaratan elbette Allahtır.”[41] 

“Dilediğini yaratan O’dur.”[42] 

“Allah yer yüzündekilerin hepsini imha etmek isterse Allaha kim bir şey 

yapabilecektir?”[43] 

“O,gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün (her şey) oluverir. 

Şüphesiz Allah tohumu ve çekirdeği yaran,ölüden diri,diriden ölü çıkarandır. Gökleri ve 

yeri yoktan var eden O’dur. O’nun eşi olmadığı halde,nasıl çocuğu olabilir?”[44] 

“Yaratmakta,emretmekte O’na mahsustur.”[45] 

“Her varlığı sudan yarattı.”[46] 

“İlkin yaratıpta bu yaratmayı tekrar edecek olanda O’dur.”[47] 

”Her şeyi güzel ve çamurdan yaratan O’dur.”[48] 
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“Her şeyi ölçüye göre ve bir anda yaratır.”[49] 

“Yahut (o kâfirlerin duygu,düşünce ve davranışları) engin bir denizdeki yoğun 

karanlıklar gibidir. (öyle bir deniz) ki,onu dalga üstüne dalga kaplıyor,üstünde de 

bulut... Birbiri üstüne karanlıklar...İnsan,elini çıkarıp uzatsa nerdeyse onu dahi 

göremez. Bir kimseye Allah nur (hidayet) vermemişse,sağır,dilsiz,kör olup hakkı 

görmezler.”[50] 

Ebu Hureyreden rivayet edildiği üzere,sahabeden bir kısım 

peygamberimize:”İçimizde öyle şeyler hissediyoruz ki,onu söylemeyi bile büyük günah 

sayıyoruz.” demesi üzerine peygamberimiz:”Gerçekten böyle bir şey hissettiniz mi?” 

sorusuna;-Evet- dediklerinde,”Bu imanın tâ kendisidir.” 

Abdullah bin Mesudun rivayetinde:”Bu imanın halis 

olanıdır.”buyurmuşlardır.(Sahihi Müslim) 

Yani Allahın varlığı hususunda akla gelen şüphelerde O’nun varlığının 

delillerindendir. Aslında iman insan için kaçınılmaz bir sondur. 

İnsanlar er geç bu meselede,maddi terakkide ilerleyip mânevi boyutlara vararak 

veya aciz kalarakta olsa tasdik etmek ve teslim olmaktan başka bir yol da 

bulamıyacaktır. 

Hadiste:”Yer yüzünün şehrinde ve köyünde hiçbir ev kalmıyacaktır 

ki,müslümanlık oraya girmesin. Bu,kuvvetlinin kuvveti ve zayıfın aczi sayesinde 

mümkün olacaktır. Allah,ya insanları yüceltip İslâma layık kılacak veya zayıf düşürüp 

ona boyun eğdirecektir.[51] 

Üç ilâh inancına gelince;buda ne akli nede nakli hiçbir delile 

dayanmamaktadır.[52] 

Kur’anda:”İsanın (yaratılışının) meseli,Âdemin yaratılışı gibidir.”[53] Belki 

ondan daha da kolaydır. Yani Hz. Âdemi hiçten yaratan Allah,İsa-yı babasız yaratması 

onun kudretinin nişanıdır. Babasız oluşu,ilâh olmasını gerektirmez. 

Her insan babasına nisbet edilirken,Hz. İsa annesine nisbet edilmektedir. 

Meryem oğlu İsa... Bilinende budur. Kişiye kimin oğlusun denildiğinde,babasının 

ismiyle kendisini tanıtır. Buda İsanın doğum neticesinin,Meryem-in oğlu olduğunun bir 

delilidir. 

Hz. İsanın beşikte konuşması,[54] Hz. Meryeminde pâk ve temiz olarak,kimsenin 

kendisine değmediğini ifade edişi,[55] yaratma işinin Allahın kudretiyle olduğunu 

gösterir. 

Allah âyette:”Allah hiçbir evlad edinmemiştir. Ona ortak hiçbir ilâhta yoktur. 

Eğer böyle olsaydı,her ilâh kendi yarattığını götürür,bazısı üzerine üstün gelirdi. Allah 

Taâla,onların vasıfladıkları şirkten münezzehtir.”[56]  
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“Gemiye bindikleri zaman –Dini yalnız kendisine (Allaha) tahsis etmek suretiyle 

muhlisler olarak- Allahı çağırırlar. Fakat biz onları selâmetle karaya çıkarınca da 

hemen Allaha eş katanlar onlardır.”[57] 

Yani,eğer rüzgar durulmayaydı,biz kurtulamazdık,cahilane sözleri gibi. 

Peygamber Efendimiz şair Lebidi tasdik ederek:”Şairlerin söyledikleri sözün en 

doğrusu Lebidin;”Allahtan başka her şey batıldır.”sözüdür.”buyurur.[58] 

Âyette:”Yer ve gökte Allahtan başka ilâhlar olsaydı,yer ve gök fesada 

girerdi.”[59] Yani bir hayatın yaratılışında,biri yaratmayı irade ederken,biride 

etmezse...veya ikisininki de gerçekleşirse,bu ise imkânsızdır. Veya birininki 

gerçekleşir,diğerininki gerçekleşmezse,buda diğerinin mağlubiyetini netice verir ki,oda 

ilâh olamaz. 

Eğer biri diğerine muvafakat edecek olursa,buda ya mecburilikten veya istekten 

olur. Mecburiyetten olsa bu acizliğin ifadesidir. İsteğiyle olsa buda,ihtilafında olabileceği 

ihtimalini doğurur ki,bununda imkânsız olduğunu gösterir. 

Cenâb-ı Hak Kur’an-da:”Gökleri ve yeri yaratıp,melekler ikişer,üçer,dörder 

kanatlı elçiler yapan Allaha hamdolsun.”[60] Bununla varlıkların sonradan var 

edildiğini ve:”Bir şeyede –Ol- demesiyle olduğunu,[61] varlıklarında Esir denilen bir 

maddeden yaratılıp,her şeyinde onun üzerine bina edildiğini ifade etmektedir.[62] 

Peygamberimiz:”Bütün peygamberler anaları ayrı,babaları bir olan kardeşlerdir 

ve dinleri birdir.”(Buhari-Müslim) 

Hepside insanları Tevhide davet etmektedirler. 

“Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona –Benden başka ilâh yoktur,şu 

halde bana kulluk edin- diye vahyetmiş olmayalım.”[63] 

“Elçilerimize senden önce gönderdiklerimize sor. Rahmandan başka tapılacak 

ilâhlar yapmış mıyız.”[64] 

“Andolsun ki biz –Allaha kulluk edin ve putlardan sakının-diye (emretmeleri 

için) her millete,bir peygamber gönderdik. Allah,onlardan bir kısmını doğru yola iletti. 

Onlardan bir kısmı içinde sapıklığa düşmek hak oldu. Yer yüzünde gezinde görün. 

İnkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur”[65] 

Özellikle Kur’an-ı kerimin bütün Mekkî (Mekkede nazil) olan âyetleriyle,Allah 

insanları imana davet eder.[66] 

Ve insanın yaratılıp bu dünyaya gönderilmesindeki gerçek sebebin,hikmet ve 

gâyenin,kâinatın yaratıcısı olan Allahı tanımak ve bilmek ve ona ibadet etmek olduğunu 

açıklar.[67] 

Kur’an-da.”Her kim,Allaha şirk koşarsa öyle olur ki sanki semadan düşmüş 

de,kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu ücra bir yere sürüklüyordur.” 

[68]İnançsızlıkta;boşlukta yürümek,boşlukta yaşamak,her şeyden tecrid edilmiş bir 
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vaziyette büyük bir kopukluk ve boşluk,doldurulması imkânsız bir boşluk... Zira o 

boşluğun sahibi,Allaha imandır. Onun ebediliği,o sonsuz boyutlu insanın boşluğunu 

doldurur. Çünkü onun dışındaki herşey sonlu ve eksiktir. Yok olmaya mahkumdur. 

Sonsuzluk duygusu ancak sonsuzla dolar. Başkaları bir avutmaca,yalancı ve aldatıcı bir 

memedir. 

Âyette:”Kalbler ancak O’nunla mutmain olur,doyar.”[69] 

İnançsız insana her şey düşman,dost durumundaki kuşlar bile,yırtıcı ve 

parçalayıcı,vahşi birer mahlukturlar. 

İnançsız bir kişi yaprak gibi iradesiz,kendi istikameti doğrultusunda 

değil,rüzgarın estiği yöne giden,iradesiz bir kişidir. 

Putları kırılan putperestler Hz. İbrahim yaptıklarını bildiklerinden,neden 

kırdığını sorduklarında cevaben:”Yonttuğunuz (ellerinizle yaptığınız) şeylere mi ibadet 

edersiniz? Oysaki sizi ve yapmakta olduklarınızı (taptıklarınızı) Allah yarattı,[70] 

demiştir. 

Putuna saldırılan putperest,oyuncağı alınan çocuk gibidir. Gerçek bir kayıptan 

dolayı değil,eğlencesini kaybetmeden dolayı feryad eder. Gerçek kaybından habersiz 

olarak... 

Bir gün Hz. Ömer güler ve arkasındanda ağlayınca sebebini sorduklarında şöyle 

cevab verir:Gülmemin sebebi,ticaret için kervanla yola çıktığımızda hanımlarımıza 

hamur yaptırır,onu put yaparak tapar,arkasındanda taptığımız bu hamuru acıkınca da 

yerdik. Ağlamam ise,kızları diri diri gömerde,acımazdık,der. 

Elinle yaptığına tap. İşitmez,anlamaz,bilmez. Akıllı geçinenin taşlardan meded 

umması.İşte cehalet. Ya hiçbir şeyden meded ummayan cahil okumuşlar. İşte en büyük 

cehalet,cehli mürekkeb. 

“Yüzünü (namazda) artık mescidi haram tarafına çevir. (Ey müslümanlar) Sizde 

nerede olursanız olun,(namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin.”[71]  

“Nereden yola çıkarsan (namazda) yüzünü mescidi haram tarafına çevir.”[72] 

“Ve yüzünü muvahhid olarak hak dinine döndür,sakın müşriklerden 

olma,denildi.”[73] 

“(Rasulüm) Sen yüzünü –Hanif- olarak dine,yani,Allah insanları hangi –fıtrat- 

üzere yaratmış ise o fıtrata çevir. Allahın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din 

budur,fakat insanların çoğu bilmezler.”[74] 

Hanif;eğriliğe sapmaksızın doğru yoldan giden demektir. Değim olarak,İbrahim 

peygamberin Tevhid,yani Allahı bir tanıma dini mânasında kullanılır. 

“Allah katından,dönüşü olmayan bir gün (kıyamet günü) gelmeden önce yüzünü 

dosdoğru dine çevir. O gün,(insanlar) bölük bölük ayrılacaklardır.”[75]  
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Allah için yön ve cihette muhaldir. Çünkü bunların varlığı hakiki 

olmayıp,nisbidir. Yani varlıkların durumuna göre nisbetlenirler. Mesela tavanda gezen 

bir karıncaya göre biz altta,o üsttedir. Yerde gezen karıncada bize göre altta,biz ona 

göre üstteyiz. Kâinat ve dünya yaratılmadan önce altı cihet (sağ-sol-ön-arka-üst-alt) 

yoktu. Sonradan insanlar işlerinin düzenlenmesinde onları kendilerine göre 

düzenlediler. Göğsünün hizasında olana ön,onun karşısında olana da arka diyerek ifade 

edildi. 

Allah ise ne varlıklar nede yönler yok iken de var idi. O halde yön onun için 

değil,bizim için geçerlidir. Kul nereye dönerse o oradadır. 

Bir cihetle onun nur isminin bir tecellisi olan güneş gibi ki,insan nereye 

dönerse,güneş nuruyla oradadır. Yani altı cihetinde de vardır. 

“(Rasulüm) Deki,eğer biliyorsanız,(söyleyin bakalım) bu dünya ve onda 

bulunanlar,kime aittir? –Allaha aittir.-diyecekler,öyle ise siz hiç düşünüp taşınmaz 

mısınız,de. Yedi kat göklerin rabbi,azametli arşın rabbi kimdir,diye sor. Bunlarda –

Allahın'dır- diyecekler. Şu halde siz Allah'dan korkmaz mısınız,de. 

Eğer biliyorsanız(söyleyin),her şeyin melekûtu (mülkiyatı ve yönetimi,iç yüzü) 

kendisinin elinde olan,kendisi her şeyi koruyup kollayan,fakat kendisi korunmayan 

(buna muhtaç olamayan) kimdir? diye sor. (Bunların hepsi) Allahın'dır,diyecekler. Öyle 

ise nasıl olup da büyülenirsiniz? de.”[76] 

Neml.59-64. âyetleri arasında sorular halinde;”İnsanları seçilmiş kılan,gökten 

yağmur indiren,bahçeler bitiren,yeryüzünü,nehirleri,dağları yaratan,tatlı su ile tuzlu su 

arasına katılmalarını engelleyen perdeler koyan,sıkıntılının sıkıntısını gideren,insanları 

yer yüzünün hakimi kılan,rüzgarları yağmura müjdeci kılan,devamlı yaratıp 

rızıklandıran Allah mı hayırlıdır,tekdir,ortağı yoktur,yoksa ona koştukları ortak mı 

vardır?... 

Bu kadar varlığına delilden sonra”Siz kesin delilinizi getirin haydi..”âyetiyle akla 

ve düşünceye havale eder. 

İslâm dininde her şey Tevhidin etrafında toplanır. 

Yemin edilirken Allaha yemin edilir. 

Ka’benin Rabbi hakkı için... 

Allah adına kesilmeyen hayvanlar yenilmez.[77] 

Allahtan başka hürmet,saygı ve sevgi beslenenlerin,Allah sevgisini 

arttırmasından dolayı sevilmeye layık olacaktır. (Peygamberimiz gibi.)[78] 

Peygambere itaât,Allaha itaât sayılmıştır.[79] 

Ancak Allaha secde edilip,başka şeylere edilemeyeceği belirtilmiştir. 

Her insanın en büyük özelliğinin Allahın kulu olmasıdır. 
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Ka’be ve mabedler tapacak değil,O’na ibadet edilecek yerlerdir.[80] 

Peygamber Efendimiz:”Her bir taş ve ağaç yanında Allahı hatırlayınız.”buyurur. 

Yani bir ağaç veya taşı gördüğünüzde,yahut varlık alemini okuduğunuzda,onu hiç 

yoktan var eden kudret sahibini düşünmenizdir. Kâinatta bulunan her şey mutlaka 

O’nun varlığına ve birliğine bir delildir. Hâl dili ile onu tesbih eder,noksan sıfatlardan 

tenzih eder. Çünkü var olan her şeyi O yaratmıştır. Yaratılan her şey ise,yaratıcının 

varlığını isbata bir delildir.”[81]  

Bu durum bütün eserler içinde geçerli olup,her şey tevhid gözü ve gözlüğüyle 

okunabilir. 

Hadiste ifade edilen şu mânada –Şiddeti Zuhur- yani nihayet açıklıkta olduğunu 

gösterir. 

Ebu Musa (RA) anlatıyor:”Rasulullah (SAM) aramızda ayağa kalkıp şu beş 

cümleyi söyledi:”Allah Taâla hazretleri uyumaz,zaten ona uykuda yakışmaz.[82]  Kıstı 

(tartıyı,rızkı) indirir ve kaldırır. Geceleyin yapılan amel gündüzleyin yapılandan 

önce,gündüzleyin yapılan amelde geceleyin yapılan amelden önce Allaha yükseltilir. 

O’nun hicabı nurdur. Eğer o perdeyi açacak olsa vechinin sübûhatı (bütün noksan 

sıfatlardan beri oluşu),basarının ihata ettiği bütün mahlukatını yakardı.”[83] 

Hafaza meleklerinin yaptıkları görevle devamlı gözetim altındadırlar. 

Rasulullah (SAM),Allah ile kul veya Hâlıkla mahluk arasındaki perdenin maddi 

olmayıp,nurani olduğunu bildirmiştir. 

Şu halde nur,nar ve hatta madde,müşterek bir özün farklı kesafetteki 

temeyyüünden (akıcılığından),Esmâ-i İlâhiyenin feyzi ilâhi suretinde farklı 

mertebelerdeki tecellisinden ibarettir. Hepsinin aslını,bazı hadislerde geldiği üzere,Nûru 

Muhammedi denilen bir ilk,bir irade-i kün teşkil etmektedir. Öyle ise Hâlıkla mahluk 

arasındaki –Hicab- izafi bir vâkıâdır. Mahluktan Hâlıka perdedir,görülmesine manidir. 

Hâlıktan mahluka nurdur,aydınlıktır,görmesine engel değildir. Allah 

evveldir,ahirdir,zâhirdir,bâtındır,her şeyi bilendir. 

Yani:”Allahı kullara karşı perdeleyen nurlardan bir nur inkişaf edecek olsa,bu 

nur,değeceği her şeyi helak eder,tıpkı böyle bir inkişafta Hz. Musanın bayılıp düşmesi 

ve Allahın tecelli etmesiyle dağların parça parça olması gibi.”[84] 

Peygamber Efendimiz.”Nur,kalbe girince kalb açılır,genişler.”buyurdu. Bunun 

alameti nedir,ey Allahın Rasulü? diye sordular.”Ebedilik yurduna yönelmek,aldanma 

yurdundan yüz çevirmek ve gelmeden önce ölüme hazırlanmak”diye 

buyurmuşlardır.(Tirmizi-Câmi.) 

Hakiki nur ise Allaha imanın vermiş olduğu nurdur. 

Şirk ve küfür bütün kötülüklerin anasıdır. Bundan dolayı:”Putlar için inşa edilen 

şirk yerlerinin yıkılması (küfre götürecek,sevkedecek),meyhane ve diğer batakhanelerin 

yıkılmasından Allaha ve Rasulüne daha sevimli,İslâm dini ve müslümanlar için daha 

faydalıdır.[85] 
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Tevhidin en özlü mânası İhlas sûresinde görülür.”Çünkü İhlas sûresinde ilm-i 

itikadi tevhidin yüceliği,Allahın her ortaklığı reddeden tekliğinin isbatı,mahlukatın 

ulvisinin ve süflisinin daima kendisine muhtaç oluşu ve O’na yönelişiyle birlikte her 

yüceliğin isbatını ihtiva eden Samediyetin ortaya konuluşu,doğmamış ve 

doğurulmamışlığın asıl,füru’ ve eş ve benzerin reddedilmesini ihtiva eden,eş ve 

benzerliğin reddi gibi yalnızca bu sûrede bulunan ve Kur’anın üçte birine denk 

açıklamalar söz konusudur. O’nun Samed isminde,bütün kemâlin ortaya konuluşu yer 

alır. Eş ve benzerinin olmadığının açıklanmasında,benzer ve örnekten uzak oluşu söz 

konusudur. Birliğinde,Celâl sahibi Allaha herhangi bir ortak bulunmadığı belirtilir. Bu 

üç esas,tevhidin özüdür.[86] 

Kalb yaratılmış olduğu gayesi doğrultusunda kullanılırsa,şu hadisi kudsideki 

mâna tezahür eder:”Ben yere ve göğe sığmam,mü’min kulumun kalbine sığarım.” 

Kalb ilâhi bir makamdır. O yer ancak O’nun yeridir. Ve ancak O’nunla tatmin 

olur. Nitekim:”Göz yaratılmış olduğu görme özelliğini,kulak yaratılmış olduğu işitme 

özelliğini ve dil yaratılmış olduğu konuşma özelliğini kaybederse,mükemmelliğini 

kaybetmiş olur. 

Kalb yaratıcısını bilmek,sevmek,tek olarak tanımak,O’nunla sevinmek,sevgisiyle 

coşmak,O’ndan hoşnud olmak,O’na güvenmek,O’nun için sevmek,O’nun için 

düşmanlık etmek,sürekli O’nu anmak,O bütün şeylerden kendisine daha sevgili 

olmak..her şeyden daha çok O’ndan ümid etmek, kalbinde her şeyden çok O’na yer 

vermek, nimet,sevinç ve lezzetin hatta hayatın ancak böylece olduğunu gönlüne 

yerleştirmek için yaratılmıştır. Bu onun için gıda,sağlık ve hayat mesabesindedir. 

Bunları kaybedince üzüntü,gam ve keder her yandan hızla onu sarar,sürekli teslim alır. 

Kalbin en önemli hastalıkları,şirk,günah,gaflet,Allahın sevdiklerini ve hoşnudluk 

gösterdiklerini önemsemeyiş,işi O’na havale etmeme,O’na az güvenme,O’ndan 

başkasına meyil gösterme,takdirine öfkelenme ve verdiği sözde ve tehditte şüpheye 

düşmedir.[87] 

  

                                   AKLÎ     DELİLLER 

Termodinamik kanunu kâinatın belli bir zaman diliminde var edildiğini 

söylemektedir. Bir başlangıcının olması gerekmektedir. Nitekim her sonu olanın birde 

başlangıcının olması gerektiği gibi... 

İlim adamlarının tahminine göre,dünyamız beş milyon sene önce ortaya 

çıkmıştır. O halde bu çıkış ya kendi kendine ve tesadüfen olmalı veya bir ilâhi kudret 

neticesinde bilerek var edilmiş olmalıdır. Aksi takdirde üçüncü bir yol mümkün 

değildir. 

Birinci yol ise tam bir imkânsızlıklar girdabıdır. Çıkışı olmayan bir yol. 

Karanlıklar deryası... 

İkincisi ise gayet kolay ve mantıkîdir. Yunusumuzun dediği gibi:”Yerden göğe 

küp dizseler,altından birini çekseler,seyreyle gümbürtüyü,seyreyle.” 
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Elbette böyle intizamlı,nizamlı,tesbih tanesi gibi dizilen kâinat,kendi kendine var 

olamaz. 

Her sanat sahibi eseriyle tanındığı gibi,Allah da eserleriyle tanınır. Her eser 

kendisini bir yönüyle gösterirse,ustasını ve yapıcısını binlerce yönüyle gösterir. Yani 

O’nun maharetini,ilmini,hayatlılığını,bir çok özelliklere sahib olduğunu ilan eder. 

Elbetteki usta,bir şeyi yapan yaptığı şeye benzemez. Onun cinsinden de değildir. 

Nitekim araba yapan arabaya,sobayı yapan sobaya benzemediği gibi. Bir çok yönleriyle 

onlardan ayrılmakta,ancak özellikleriyle bilinmektedir. 

Yaratıcı olan Allah'ta elbette mümkinat cinsinden değildir. Çünkü biri 

yaratan,öbürü yaratılan. Hiç ölenle öldürülen bir olur mu? Elbette olamaz. Biri hayat 

sahibi,diğeri ölü. Hakikatta ise her şey ölü,ancak hayatı ve ölümü yaratan Allah ezeli ve 

ebedidir. 

Hiçbir şey ezeli değildir. Nitekim fizik ilmi,içerisinde bulunduğumuz galaksinin 

on milyon seneyi aşmıyan bir ömrünün olup,her şeyin mutlaka geçici olduğunu 

söylemektedir. 

Allah ezeli ve ebedidir. Mutlak bir kemâl sahibidir. İnsan ise aciz ve noksan bir 

varlıktır. Elbette mükemmel noksanlarla ölçülmez ve ihata edilip kavranılmaz. Nitekim 

kovayla kuyunun suyunu ölçen birinin,aynı kovayla okyanusun suyunu ölçmeye 

kalkışması abes ve gülünç olacaktır. Zira onun küçük kovası okyanusla boy 

ölçüşemez,ölçüme gelmez. 

Kafasının tası ve hacmi küçük olan bir insanın Allah'ı kavraması ve ihatası 

elbette düşünülemez. Çünkü biri kısıtlı,diğeri ise sınırsız. Elbette sonlu sonsuzu içine 

alamaz,onda aranmaz. İki gözüyle bir akvaryumu kuşatan bir kişi,okyanusu da 

kuşatamaz ve kavrayamaz. 

Varlığının başlangıcı olan insanın sonu da vardır. Allah ise varlığının başlangıcı 

olmadığından sonu da yoktur. O ilkinde ilkidir. Yani zamandan ve her şeyden önce 

vardır. Nitekim üçten önce iki,ikiden önce bir,birden önce ise sayı yoktur. Çünkü sıfır 

sayı değildir. Rakamsal bir değeri olmayıp,başkasıyla bir değer alır. Allah bir ve tekdir. 

Eşi ve benzeri de yoktur. 

Allah aynı zamanda sonunda sonudur. Kendisinden sonraya hiçbir sonun 

kalmayacağı bir sondur. 

Allah büyüktür. Ondan büyük bir şey ise düşünülemez. Nitekim sonsuzdan 

büyük başka bir şey düşünülemediği gibi.  

İki sonsuz düşünülemez. Yani ikisinden biri diğerinden öndedir. Buda öbürünü 

sınırlaması demektir. 

Evet,Allah vardır. Her şey onun varlığının delili ve şahididir. Allah 

yoktur,diyebilmek için,bütün kâinatı ince elekten eler gibi elemek lazımdır ki,yokluğuna 

bir delil olmak üzere bir şahid olsun. Oysa oda en müşkil,imkânsız olmakla beraber,bir 

şahidde bulamaz. Zira varlığının zıddı olan yokluğu yoktur ki,yokluğunun varlığı isbat 



edilsin! O halde şahidsiz bir iddiaya itibar edilmez. Böylece;imansızlık öyle bir 

hastalıktır ki;tedavisi ve devası mümkün değildir. 

Kâinatta görülen eserler fiile,fiiller isimlere,isimler sıfatlara,sıfatlar işlere 

(şuûnata),işler ise mukaddes olan bir zâta zincirleme olarak delalet eder,gösterir. 

Nitekim Selimiye Camii gibi bir şaheser onu yapma fiiline,onu yapma fiili 

ustalığa,ustalık sıfatı o işle uğraştığına dair bir belgeye,diplomaya,daha önce yaptığı 

işlere(şuûna),onun maharetliliğine ve neticede o işi yapanın varlığına ve üstünlüğüne 

delalet edip,göstermektedir. 

Bir köy muhtarsız olmaz,bir iğne ustasız olmaz. O halde nasıl olurda bu koca 

alem ustasız ve sahibsiz olur? Elbette bir ustası vardır. Oda Allah'tır. 

Her sanatın bir sanatkârı,her fiilin bir fâili,yapıcısı olduğu gibi,bu aleminde bir 

yapıcısı vardır. Oda Allah'tır. 

Her kitab bir kâtibin olduğunu gösterdiği gibi,şu koca kâinatta elbette kendi 

kâtibini bizlere ve gözlere gösterir ki;O kâtibte Allah'tır. 

En küçük bir işin dahi yapanı olmaması nasıl mümkün değilse,elbette bu 

intizamlı,büyük,sanatlı kâinatın dahi bir ustası olacaktır. Bir yapıcısı,idare edip 

yaratanı olacaktır ki,Oda Allah'tır. 

Nasıl ki bir evin bir usta tarafından yapıldığını biliriz. Aynen böylede,şu dünya 

evi dahi bir usta tarafından yapılmıştır ki,Oda Allah'tır. 

Basit bir naylon çiçeğinin dahi nasıl ki gören,işiten,hayat sahibi bir ustası var 

ise,baharda açan canlı çiçeğinde bir yapanı vardır ki,Oda Allah'tır. 

Dünyamızı intizamla,güneş,ay ve yıldızları birbirine çarptırmadan idare eden 

elbette birisi vardır ki,Oda Allah'tır. 

Nitekim trafiğin kalabalık olduğu bir yere habersiz yukarıdan bakan başka 

dünyalı birisi,arabaların kendi kendine hareket ettiğini söylemesi nasıl mânasız 

ise,aynen onun gibide,şu uzay boşluğunda gezen binlerce gezegenlerde kendiliklerinden 

hareket etmemektedirler. Elbette onları hareket ettiren bir güç ve kuvvet vardır ki,Oda 

Allah'tır. 

Dünyada bulunan ağaç ve meyve gibi şeylerin birbirine benzemesi,hayvanlardaki 

benzerlik yani Türkiye'deki koyunlar ile Mekke'deki koyunların bir olması,onlara 

basılan mührün aynı oluşu,onların yaratıcılarının da bir olmasını gerektirir. Yani 

Türkiye'deki meyveleri yaratan kim ise,dünyanın diğer yerlerindeki meyveleri de 

yaratan O’dur. İşte Oda Allah'tır. 

Nasıl ki bir fabrikadan çıkan malların üzerinde nereye ait olduğunu belirten 

‘Made in Türkiye’ gibi –Türk malı- yazılı ise;her göz sahibi ibretle baktığı zaman 

toprak gibi basit bir fabrikadan çıkan,tabiattaki bütün maddelerin üzerinde de ‘Made 

in Allah’ –Allah yapısı’ yazdığını akıl,kalb,vicdan gözüyle görebilir ve anlayabilir. 



Her bir varlığın diğer varlıklarla sıkı ilgisi vardır. Yani insan her şey ile 

alakalıdır. O halde insanı yaratan kim ise,baharı,dünyayı,güneşi,havayı,yıldızları ve her 

şeyi yaratanda o olması gerekir. Oda Allah'tır. 

Her ne kadar bir insan:”Beni yaratan yoktur,beni yaratan yoktur. Kabul 

etmiyorum.” dese de,bu şuna benzer:Bir soba insan gibi akıllı,konuşabilir olsa;-Beni 

yapan bir usta yoktur.- diye tekrar be tekrar bağırsa da,o ancak kendi kendini 

yalanlamış olur,yapanını değil... 

Veya bir robot içinde öyle. İstediği kadar, ben kendi kendime oldum,beni yapan 

yoktur,dese de ancak ona gülünür,geçilir. Veya düğmesine,fişine basılarak kapatılır ve 

susturulur. 

İnkârcı insanın durumu da bundan farklı ve geri değildir. Belki ileridir. Oysa o 

insan hiçbir şeye engel olamamakta,müdahale edememekte,en önemlisi kabir kapısını 

kapatamamaktadır. 

Senelerden beri güneşi gaz yağsız,bitmeden,tükenmeden yandıran,onu boşlukta 

döndüren elbette birisi vardır ki,Oda Allahtır. 

Nasıl ki bir duvar ustası,duvar cinsinden olmayıp,duvarda kendisi 

değil,kendisinin bilgisi,hüneri,ustalığı görünüyorsa,aynen böylede,bizi yaratan Allahın 

bizim cinsimizden madde olması da düşünülemez. Ancak Allah'ında bizde 

sanatkârlığı,ustalığı,bilgisi ile bilinmesi söz konusudur. 

O halde diyebiliriz ki,Allah'ı tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa 

bahtiyardır,talihlidir,huzurludur. Onu unutan saraylarda dahi olsa 

zindandadır,bedbahttır,talihsiz ve mutsuzdur. 

Kimya ilmince de tesbit edilmiştir ki,bazı maddeler zevale doğru gitmektedirler. 

Buda maddenin ebedi olmadığını,ebedi olmayanın ezelide olamayacağını gösterir. 

Ancak sonradan yaratılanlara benzemeyen ezeli ve ebedidir. 

Her insan vicdani olarak,vicdanen onun varlığını içinde hissetmesi bile yeterli bir 

delildir. 

İnsanda duyuların ötesinde akıl vardır,bununla mücerred hakikatları anlıyabilir. 

Bu hakikatlar her düşünülebilen insan için aynıdır,değişmez. İnsan,bilgilerinin hepsini 

dış eşyadan almaz. Bunların bir kısmını o feyizli kaynaktan,Allah Taâladan alır ve bu 

bilgiler onun saadetinin vesilesidir. 

Allah'ı tanıdığın takdirde bütün eşyanın hakikatlarına vakıf olabilirsin,fakat 

dünya hayatında Allahın tam olarak bilinmesine imkân yoktur. İbadetler ve dini hayat 

bu yoldaki basiretimizi arttırır.[88] 

Elbetteki ğayri mütenahi,mütenahiyle kavranmaz. Sınırlı sınırsızı ne derece 

anlayabilir,kavrar? 

Tabiatta tesadüfe tesadüf edilmez. Mesela,canlı hücrelerin temel maddelerinden 

olan protein beş elemandan oluşur. Karbon,hidrojen,Azot,Oksijen ve kükürt. Bir ünite 
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proteinde kırk bin kadar molekül bulunur. Şimdiye kadar bilinen yüz küsür element 

tabiatta ğayrı muntazam olarak serpiştirilmiştir. Bu durumda tesadüf yoluyla bu beş 

elemanın bir araya gelerek sadece bir ünite protein meydana getirmesi ihtimali 

matematikçilere göre,on üstü yüz altmışta bir olduğunu ifade etmişlerdir. Yani on 

rakamı yüz atmış defa kendisiyle çarpılarak meydana gelen sayıya nisbetle bir ihtimal. 

Bu rakamı kelimelerle yazmak ise zordur. Birde bu iş için gerekli zaman on üzeri 

ikiyüzkırküç yıl olarak hesab edilmiştir. Bu kimyevi olayın  tesadüfen meydana gelmesi 

için yer yüzünü birkaç milyon defa doldurup boşaltan maddeye de ihtiyaç vardır.[89] 

O halde tesadüf bunun neresinde? Birde bunların birleşme şekilleri de var 

ki,değişik birleşimle zararlı ve zehirleyici olabilir. İngiliz alim J.B. Leathes bir ünite 

proteinin meydana geliş şekillerini hesapta,on üzeri kırksekiz olduğunu 

bulmuştur.Proteinde hayatlı olmadığı halde,bu kimyevi maddede bir hayatiyet 

görülür... 

İnsanda bulunan güzel ahlak,vakar,şeref,cömertlik,fazilet,inkârdan değil,hep bu 

yüce varlığın mevcudiyetinden doğar. Fıtri olarak insanın içinden gelen Allaha yalvarış 

hissi,ondan yardım dileme ihtiyacı ve ona yaklaşma arzusu,dindarlığın insanda 

yaratılıştan mevcud olduğunu gösterir. İlimde bunu kabul etmek mecburiyetindedir.[90] 

İnsanın kendisini bilmesi,kendisine dönmeyi düşünmesi,meselenin kilometrelerce 

uzağından değil içine girmesi,sathi olmayan her şeyi ince elekten eler gibi tefekkür edip 

düşünmesi,ben kimim? Neyim? Nasıl var oldum? Beni gönderen kim? Ben ve alem nasıl 

meydana geldi? Nedir bu işler? Nedir bu geliş gidişler? Bu insanlar neden ve nasıl 

doğdu? Niçin ölmektedirler? Bu işlerin bir sonu var mı? O sonunda bir sonu mu,bir 

başlangıcı var mı? Nedir bu dolup boşalmalar? Yoksa tecrübe mi oluyoruz? Yapan 

kim? Neden şu insanlar hep ondan bahsediyor,bende düşünüyorum? Neden içinden 

çıkamıyorum? Yoksa çıkılmaz mı? Oysa inkâr öyle bir çıkılmaz ki,bir anlık değil,her 

anlık bir ölüm ve bocalama hali. Acaba inanmakla bazı sorumlulukların  yüklenilmesi 

mi ağır geliyor? Yoksa hayvanca yaşayıp da,zahiren bir lezzet mi aranıyor? Peki ebedi 

bir azab için değer mi bu geçici lezzetler? Lezzet gitmekle şimdiden yerini eleme terk 

etmektedir. Hiçbir şey kendiliğinden olur mu? O halde ya bu koca alem?  

Tabiat ki,oda aciz. İnsanın derdine derman olabilir mi? Kendisine olamazken??? 

İnsan kendine bu benzeri soruları sorsa,şeytanı ve nefsini kendisine tam bir üstad 

ve öncü kabul etmedikçe,ölçüsüzlüğü ölçü bilmedikçe,hak ve hakikatı araştırma isteği 

olduktan sonra kabul etmemesi imkân haricidir. Kabul etmese bile aciz kaldığını 

anlayacaktır. 

Zira şeytan bile bu hakikatlara karşı aciz kalmış,Kur’an hakikatlarının ışığından 

gözleri kamaşarak kör ve lâl olmuştur. 

Ama inad ve kibir onu bırakmamaktadır. 

İnsanın gerek kendisini,gerekse de yaratıcısını bulup anlıyamamasındaki en 

büyük sebeb,kendisini yüzeysel,,sathi olarak ele alıp düşünmesinden ileri gelir. 

Derinlemesine,ruh alemini,iç alemini,iç duygularını,hatta ebedi istek ve 

arzularının boyutlarıyla düşünecek olsa,kendisine bu duygularıda koyanı anlayacaktır. 
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Maddesinin maddi alemden geldiğini düşünelim. Ya bu görünmeyen manevi duygular? 

Onları ona kim koydu? Kim taktı? 

İnsanların Âdemden beri maddi yapıları birbirine benzememekle 

beraber,manevi yapıları ve duyguları da birbirine benzememektedir. Yani her bir insan 

başlı başına bir alem. Bunları birbirinden ayırıp,farklılığı yapan kim? 

Yağan bunca kar tanelerindeki bu nakışlar kim tarafından işlenmekte? Çünkü 

her biri diğerinden farklı özellikler taşımaktadır. 

Yağmur taneleri birbirine çarpıp,büyük kütleler halinde neden inmemekte? 

Atmosfer bir süzgeç olarak kim tarafından yerleştirilmiştir? 

Güneş nasıl dengeli bir yere oturulup,kim tarafından dünya tavanına lamba 

olarak çakılmış? 

Aya takvimcilik kim tarafından öğretilmiş? Gece lambası olarak kılınmış? 

Nedir bu sayısız,hesabsız güzel görünümlü yıldızlar,gezegenler,görevliler 

mi,yoksa onlarda mı bizim gibi başıboş? Yoksa başlarında birimi var? İdaremi 

ediliyorlar? 

Yaratılalı beri milyonlarca yıldır,bir çok yıldızın yeni yeni dünyamıza ışığı 

gelmekte,acaba niçin geliyor? Bir ihtiyacımız mı var? Yoksa bilen biri tarafından mı 

gönderiliyor? 

Gök yüzüne baktığımız zaman bir çatlak,bir eğri büğrülük,bir düzensizlik ve 

intizamsızlık ve nizamsızlık göremiyoruz. Oda boşlukta duruyor,ama nasıl? 

Akıllı ve düşünebilen insanlar bir iş için bir araya geldiklerinde,bir karar 

vereceklerinde,sayının çok olması nisbetinde isabetli karar almak zorlaşıyor.Bir 

ihtilaf,gürültü ve patırtılar oluyor. Bazen kabul edilse de uzun ömürlü olmayıp 

aksamalar görülüyor. 

Ya alem? Acaba bunlar nasıl anlaştılar? Nasıl karara vardılar? Bizlerin 

gelmesine ve ihtiyaçlarımıza atomlar ve elementler nasıl karar verdiler? 

Yoksa onların ötesinde bir karar veren mi var? 

Yer ile gök arasında tam bir denge ve bir alış veriş, sanki  bir anlaşma var...Gök 

yüzü her yönüyle muhteşem ve muntazam... 

Elbette bir yerde nizam,intizam ve asayiş varsa,onu tesis edende vardır. 

Alemdeki nizamda onu koyanı göstermektedir. 

Gök yüzü böyle muhteşemde,yer yüzü değil mi? Oda ondan geri kalası değil... 

Mevsimlerin düzenli bir şekilde gidip-gelmeleri,asla şaşırmamaları... 



Bitkilerin karbondioksit alıp oksijen vermeleri,insanların oksijen alıp 

karbondioksit vermeleri. İki zıd şeyde hayat... 

Hidrojen,oksijen,karbondioksit ve azotun tabiattaki dengeli dağılmaları,fazlası 

ve azının da ölüm oluşu. O halde kimdir bunu ayarlayan? 

Yazın sıcağında yaprakların yem yeşil ve taze kalması,yanıp sararmaması,işlerin 

tabii olmadığını gösteriyor. 

Meyvelerin tat ve renkleri hiç toprağın işi olabilir mi? Yoksa boya ve şeker 

fabrikaları mı var? 

Canlılar içerisinde her canlı hayatından memnun görülmektedir. O halde bunları 

kim memnun etmektedir? 

Canlıların doğup ölmelerinde yine bir düzensizlik görülmemektedir. Ne bir aşırı 

artma,nede azalma. Tam bir denge... 

Dünya sanki bir depo. Her ihtiyaç sahibi ihtiyacını alırken bitmemekte... 

Bu kâinat sahifesinde yazılan bu yazılar,kağıt durumunda olan tabiatın işi 

olmadığı gibi,kaleminde işi değil. Belki kalemi tutan el sahibinin işidir ki,böyle 

mükemmel olarak yazmıştır. 

Alem sahifesine baktığımızda devamlı yazılıp değişmekte,silinmekte,her ân ve 

saniye farklılaşmaktadır. Buda onun maddi olup değişme özelliğindendir. Ancak bu onu 

yazanında değişmeye maruz olmasını gerektirmez. Hele o cisim değil,maddenin üstünde 

bir kudret ise! 

İnsanların iman etmemelerinde en büyük sebeblerden biride; 

Allahın sıfatlarını bilememekten ileri gelmektedir. 

Kişi bunca işleri bir kudrete verememenin sıkıntısını yaşıyarak kendisince kısa 

olan inkâr etme yoluna sapmaktadır. 

Burada iki yol bulunmaktadır:1)Kabul etmemek.(Ademi kabul) 

2)Yokluğu kabul.(Kabulü adem) 

Birincisi körü körüne bir iş yapmamaktan ve inkârdan doğar. Ancak 

ikincisinde,olmayan bir şeyin varlığını kabullenmekle beraber,kabul ettirme 

düşüncesinden ileri gelir. Olmayan bir şeyi kabul etmek. Oysa Allahın varlığının zıddı 

olan yokluk yoktur ki,varlığı isbat edilsin,varlığı kabul edilsin. 

“Allahın bütün sıfatları ezelde vardır. Yaratıkların sıfatları böyle değildir.Allah 

bilir,fakat bizim bilgimiz gibi değil. Allahın gücü yeter,fakat bizim gücümüz gibi değil. 

Allah görür,fakat bizim gördüğümüz gibi değil. Allah konuşur,fakat bizim konuşmamız 

gibi değil. Bizler âletler,uzuvlar ve harfler yardımıyla konuşuruz. Allah Taâla ise,âletsiz 



ve harfsiz olarak konuşur. Harfler yaratılmıştır. Allah kelâmı ise yaratılmış 

değildir.”[91] 

Âyette:”İnsanlar bilgi bakımından Allah-u Taâlayı ihata edemezler.”[92] 

Peygamberimizde:”Senin kendini medhettiğin gibi bir senâ 

bilmiyorum.”(Müslim) 

Âcizlik ve künhüne varamamak ifade edilmektedir. Âcizliktede büyük kudret ve 

bilgi vardır. Nitekim her hangi bir şeyin künhünü idrâkten âciz kaldığını kavramak bir 

nevi idrâk,zâtullahın sırrını araştırmak bir nevi işraktir (şirktir)” Ve Ziya Paşanın: 

İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez. 

Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.[93] 

Buda her şeyin ilmimize münhasır olmadığını gösterir. Bilmemek 

anlaşılmamasını,anlaşılmazlığını gerektirmez. 

Kişi Allah'ı hakiki yönüyle tanımasa bile,mefhum itibariyle zihninde bir ilâh 

tasavvur eder. Ve yanlış olarak o putu kendine ilâh edinir. 

Kur’an burada zihinlerdeki sahte,asılsız ve köksüz,hakikatı olmayan,bir 

mefhumdan ibaret olan ilâh inancını yıkarak,yerine hakiki tevhidi tesis etmiştir. 

Öyle ki,şairin dediği gibi:”Üzerine tilkilerin bevletmekle zelil ve aşağı 

kıldığı,başına tilkilerin bevlettiği rab olur mu?” Elbette olmaz ve olamaz. 

Zira o put ki kendisinin üzerine bevleden,küçük abdestini yapan,tilkiden 

kurtaramamaktadır. 

Kendisi muhtâcı himmet bir dede  

Nerde kaldı ğayre himmet ede. 

Bu durum yaratıcıyı bulamamanın vermiş olduğu bir şaşkınlığın ifadesidir 

ki,firavun bile Mûsayı öldürmeye gittiğinde,denizde boğulacağı zaman:”Biz,İsrail 

oğullarını denizden geçirdik. Ama firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere 

arkalarından onlara yetişti. Nihayet denizde boğulma haline gelince-Gerçekten İsrail 

oğullarının inandığı ilâhtan başka ilâh olmadığına bende iman ettim. Bende 

müslümanlardanım,dedi. Cenâb-ı Hakta cevaben:Şimdi (iman ettin) halbuki daha önce 

isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.”[94] 

Bununla da kalmayıp:”Ben sizin en büyük rabbinizim.”[95] demişti. Ve 

sihirbazları da iman edip,ancak:”Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. 

Harunun ve Mûsanın rabbine iman ettik,dediler.”[96] 

Kendi bilip inandıklarına değil,gerçeğe,Mûsa ve Harunun inandığına...[97] 
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Çünki doğru olan tevhidde budur. Oysa gerek Fir'avn,gerekse müşrikler Allaha 

âid hiçbir isimle onu çağırmamaktadırlar. Oysa iman edenlerin durumu:”Deki,ister 

Allah deyin,ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona 

hastır.”[98] 

İslâm alimleri Allahın varlığını isbat ederken,iki isbat tarzını 

uıygulamışlardır.Birisi,Bürhan-ı İllette denilen Bürhan-ı Limmi. Yani 

sebebiyyet,niçinlik ve nedenlik ifade eder. İkincisi,Bürhan-ı Delalette denilen Bürhan-ı 

İnni. Yani tahkik ve kuvvetliliği ifade eder. 

Bürhan-ı Limmi:Kanunlardan hadiselerine,sebeblerden neticelerine ve 

müessirden esere olan istidlal. Yani eseri meydana getirenden esere olan delil. Kabli 

değil. Ateşin dumana delil olması gibi... 

Kelime-i Şehadetin iki kelâmı birbirine şahittir. Birincisi ikincisine Bürhan-ı 

Limmidir. İkincisi birincisine Bürhan-ı İnnidir. 

Bürhan-ı İnni: Hadiselerden kanunlarına,neticelerden sebeblerine ve eserden 

müessire olan delil. Dumanın ateşe delil olması gibi.[99] 

Bu alem umumen onun yaratmasıdır. Her bir varlık onun varlığına delalet eden 

bir delildir. 

İkinci yol yani eserden müessire,birinci yoldan daha geniştir. 

Tasavvuftaki Vahdetül Vücud ise,”tevhidde istiğraktır ve nazara sığmayan bir 

tevhidi zevkidir.”[100] Bir meşreb ve bir hal ve nakıs bir mertebedir. Fakat zevkli,neşeli 

olduğundan,seyri sülukte o mertebeye girdikleri vakit çoğu çıkmak istemiyorlar. Orada 

kalıyorlar. En münteha mertebe zannediyorlar.[101] 

Vahdetül Vücud namı altında Vahdetüş Şühud yani Vacibul Vücuduna hasrı 

nazar edip,sair mevcudatı o vücubu vacibe nisbeten o kadar zayıf gölge görür ki,vücud 

ismine layık olmadığına hükmedip,hayal perdesine sarıp,terki mâsiva makamında 

onları hiç saymak,hatta madum (yok) tasavvur etmek,yalnız cilve-i esma-i ilâhiyeye 

hayali bir ayne vaziyeti vermek.[102]  

Ehli Vahdetül Vücudun dedikleri gibi mevcudat,evham ve hayalat değil,görünen 

eşya dahi,Cenâb-ı Hakkın âsârıdır.”Heme Ost” değil,”Heme Ezost”dur. Yani her şey 

O’dur,değil,her şey O’ndandır. Çünki hadisat,aynı kadim olamaz.[103] 

Her şey O’dur,diyen eğer istiğrak halindeki kişi ise o  mazurdur. Ve şuna 

hamledilir:-Mevcudat yok ancak görünen eşya hep onun esma ve sıfatının tecellisinden 

ibarettir Yani eserden müessire intikal eder. Doğrudan müessire,Allaha,yaratana geçer. 

Müessiri düşününce eseri unuturuz. Eser yok olmaya mahkumdur.”Yer yüzünde 

bulunan her şey fânidir.”[104] Biz ise bâki ile alakadarız. Ne fâniler nede dâr-ı fena bizi 

ilgilendirmez. Bu suretle her yerde hep onu görürüz.[105] Şeyh Galib-de: 

Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin. 

Tenlerde vü canlarda nihân hep sen imişsin. 
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Senden bu cihan içre nişan ister idim ben. 

Ahir şunu bildim ki cihan hep sen imişsin. 

Ve Şairin: 

Her neye baksa gözün,sırrı sübhan ondadır. 

Her ne işitse kulağın,mağz-ı Kur’an ondadır. 

Her neye mahluk gözüyle baksan ol mahluk olur. 

Hak gözüyle bak ki,bîşek,nûr-i yezdan ondadır. 

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. 

Teselsül batıldır. Gazalinin de ifade ettiği üzere,bir şey sonsuzsa o tekdir. Ondan 

başka son yoktur. Başkası onu geçiyorsa,o sonlu demektir. O halde sonsuz tek 

olduğundan ona bir şeyde ilave edilmez. İlave ancak sonlu için geçerlidir. 

Mesela,sonsuz olan bir deryaya bir damla su eklense artmayacağı,bir damla su 

alınsa eksilmeyecektir. Sonsuz için artı bir veya eksi bir söz konusu değildir. 

Bir şeyden (toprak gibi) her şeyi,(çeşitli meyve,sebze,insan) ve her şeyden de 

(yenilen çeşitli yiyeceklerden de et,kemik,kan olması gibi) bir şeyi yaratmak,her şeyin 

yaratıcısı olan Allaha mahsus bir iştir. 

Bir şeyin yaratılmasında takib edilecek yollar dörttür:1)Sebebler neticesinde: O 

sebebler ki,her şeyden önce kendileri yaratılmış olup,yaratılanda yaratıcı olamaz. 

Çünkü her şeyden önce kendisi muhtaç durumdadır. 

Bunlar ki akıl ve şuurdan nihayet uzaktadırlar. Bir kasab ki ancak dükkanında 

olanı verebilir. Dükkanında bulunmayan kumaşı,elektronik cihazı veremez. Çünkü o et 

satmaktadır. Elbette şuursuz sebebler de kendilerinde bulunmayanı varlıklara,özellikle 

insana veremezler. 

Mesela,birden yüze kadar karışık sayıların ard arda gelmesinin imkânsızlığı 

zâhirdir,bilinir. 

Veya bir eczanedeki ince ölçülerle alınan raflarda bulunan ilaçların bir rüzgar ile 

veya bir hastanın içeriye girmesiyle devrilip,maddelerin bir araya gelerek ilaç olması 

elbette mümkün değildir.  

A-dan Z-ye kadar karışık harflerin tesadüfen yan yana dizilip yedi harfli bir 

‘Tesadüf’ yazılması bile imkan haricidir.. 

2)Kendi kendine meydana gelmesi: Dağınık bir vaziyette bulunan atom 

parçalarının bir araya gelip de insan veya insanın bir âzasını oluşturması düşünülemez. 



Atomlar içerisinde özel seçilmiş atomlar ayrı ayrı insanları oluştururken,burada 

bir seçilme olayı görülmektedir. Buda bir irade sahibinin seçmiş olduğunu 

göstermektedir. Hiçbir insan birbirine benzememektedir. Bununla beraber esas 

organlarda bir benzerlik oluşu,sonsuz bir ilmin işi olduğunu göstermektedir.  

Akıllı bir insanın bile işi olmayan bu iş,bir atomun hiç mi hiç işi olamaz. 

3) Tabiat neticesinde olması: Tabiat yaratıcı değildir. Tabiat bir kanun 

olup,kudret sahibi olmadığından kanun koyucuda değildir. 

Suç işleyen insanı bile,kanunlar bilfiil,kanunun kendisi yakalayarak,kişiyi 

cezalandırmaz. Cezalandıran kanun koyucudur. Güç kanunun kendisinde değil,kanun 

koyucudan gelmektedir. 

Nitekim kanun koyucular o kanunu değiştirmeleri halinde o kanununda bir 

fonksiyonu kalmaz. İcradan menedilmiş olduğundan anlamsızlık ifade ederler. İşte 

tabiatta böyle bir kanundur. Kanun koyucu değildir. 

Tabiat bir matbaadır. Matbaacısız bir matbaa tasavvur edilemez. 

Milyonlar senede kalsa kağıt,mürekkeb bir araya gelerek matbaada kitab 

olamaz. İllâki bir matbaacının varlığıyla mümkündür. 

Tabiatta mükemmel olarak harflerin dizilmesiyle var olan bir matbaadır. 

Harflerde birbirini icad edip yaratamıyacağına göre,hepsini yaratan bir ilim ve kudret 

sahibinin olması gerekir ki,oda ancak ve ancak Allahtır. 

4) Yukarıda sayılanların hiç biri neticesinde olmıyacağına ve olamıyacağına 

göre,gerçek güç ve kudret sahibi Allahın yaratmasıyla var olabilir. Atomdan güneş 

sistemine kadar,silsile halinde yaratılan her şey bunun isbatıdır. 

Varlığına delil gayet çok,yokluğuna ise hiçbir delil yok. 

En büyük deliller,Allahın kitabı Kur’andır ki,kendisi kendisinden haber 

vermektedir. 

Peygamberler gibi güvenilir ve doğru olan o insanlar,O’ndan haber 

vermektedirler. 

Tabiat kitabı ki,onun sahifeleri olan insan,hayvan ve bitkiler O’ndan haber 

vermektedirler. 

Mükemmel bir saraya giren bir insan,saray hakkındaki malumatları içine alan 

bir defteri görüpte,saray sahibini tanımayan ve bilmeyen o insanın,sarayın tanzimatını o 

deftere vermesi,elbette mantıklı bir iş değildir. 

Kâinatta;elsiz,ayaksız,akılsız,kalbsiz,ruhsuz,göz ve kulaktan mahrum olan 

varlıklara verilemez. 



Allah ancak O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Şairin ifadesiyle:”Aşk başka 

değil,ebedi olan tek sevgiliden gayri her şeyi yakan bir şûledir.(ışıktır) Allahdan 

gayrısını yok etmek için –Lâ- ‘yoktur’ kılıcı sallandı.-Lâ- dan sonrasına bak,ne 

kalmıştır. Müjdeler olsun dostum,geri kalan hep yandı,yaratan Rabbimizden başkası 

kalmadı.”[106] 

Çünkü ilahlık tek hakimiyeti ister. 

Varlıklar üç kısma ayrılır:1)Vacib : Varlığı kesin olan. Varlığı başkasının 

varlığına var olmayıp,bizâtihi var olan. Varlığı kendinden olan. Bu Allah için kullanılır. 

Vacibul Vücud,varlığı kesin olan demektir. 

2)Mümteni’ : Var olması imkânsız olan yani var olmayan demektir. 

3) İmkân : Olması da olmaması da mümkün olup,bir tercih ve tahsis edicinin 

tercihi neticesinde var olan demektir. İnsan ve alem gibi. Allahın dışındaki her şey. 

Böylece varlığı kesin,Vacib-ul Vücud olan Allah var olup,varlığı ne kül,ne cüz,ne 

zarf (içine alan),nede mazruf,(mektub gibi) olmaksızın vardır.[107] 

Balık su ile vardır. Susuz balığa ne derece var denilir. O ancak kokmuş ve 

kokuşmuş bir varlık olur. 

Havasız insan da öyle değil midir? O halde balık için suyu yaratan kim ise,insan 

içinde havayı yaratanın aynı olması gerekir. 

İnsanın hakiki,mânevi havası –balığa nisbeten su mesabesindeki durumu da- 

ancak iman ile olur. 

İnsanların susuzluğu ancak Allaha iman ile giderilir. Mânevi hayatı ve duyguları 

da yine ancak onunla tatmin olur. 

İnsanın diğer cansız,akılsız ve şuursuz varlıklardan farklı olması gerek. 

Onlar kendilerini yapan sanatkârın farkında değiller. İşte insanın farklılığı 

buradandır ki,kendisini yaratanı bilmesiyle olur. Bilmediği takdirde diğerlerinden ne 

farkı kalır? 

Varlıklara baktığımızda her şeyde bir birlik eseri görülmektedir. Elbette bütün 

bunlar bir bir-e delalet eder ve gösterir. Yani elma kimin işi ise,ağaçta,bahçede,baharda 

ve neticede umum kâinatta onundur. 

Peygamber Efendimiz:”Allahın kürsisine nisbeten,bütün kevnü mekânlar,arşına 

nisbeten kürsi,çöle atılmış bir halka gibidir.”[108] İşte haşmet... İbrahim Hakkı da: 

Sığmam dedi Hak,arzu semaya 

Kenzen bilindi,dil ma’deninden. 
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“ Nitekim Muhyiddin-i Arabî, 

hadîs-i şerifinin beyanında: "Mahlukatı yarattım ki, bana bir âyine olsun ve o âyinede 

cemalimi göreyim." demiştir.”[109] 

Her sanat sahibi yaptığı eseri hem kendi görmek hemde başkasına göstermek 

ister. Kıymetli bir şey ki gizli kalıp bilinmezse,anlaşılmaz. İçerisinde her çeşit 

antikaların bulunduğu bir müze gizli kalırsa,içerisindeki harikalıklar,güzelliklerde gizli 

kalacaktır. Bir ressam yaptığı resme hem kendi bakar,hem de başkalarına gösterir. 

Onların Mâşaallah ve Bârekâllah ile takdir etmelerini ister. Güzellik haddi zatında 

görünmek ister. 

Allah ise varlıkların tebrik ve takdirine muhtaç değildir. Ancak bütün kemâlatı 

kendisinde bulunduran,bin bir isim ve sıfatla vasıflanmış olan Allahta yaptığı eserlerine 

hem kendi bakmak,hemde mahluklarına göstermek ister.İnsan bir ayna gibi Cenâb-ı 

Hakkın bin bir ismini gösteren mükemmel bir yansıtıcıdır. İnsanda Allahın 

Cemâl,Kemâl,Rahman,Rahim gibi isimleri tecelli etmekle,o gizli hazine açığa 

çıkmaktadır. İnsan konuşmakla,Allahın Kelâm sıfatına mazhar olduğunu gösterip,o 

ismin açığa çıkmasına sebeb olmaktadır. Aksi takdirde o isim gizli bir hazine gibi,açığa 

çıkmamış, gizlenmiş olacaktı. 

Eski filozofların,-Görmediğim şeye inanmam.-hasta görüşünü bu zamanda 

savunmak akıllıca bir iş değildir. Bu kör olanın bir çok şeyi inkâr etmesine benzer. 

İlmin ortaya koyup,insan gözünün idrâk edemediği hususları inkâr ilimle 

bağdaşmaz. 

Normal durumda bile insan kâinata bir anahtar deliğinden bakmaktadır. 

Gözümüz milyonlarca farklı dalga boylarına sahib ışının çok az bir kısmına 

hassastır. 

Gama ve X ışınlarının çok azını görmekteyiz. Mesela güneş,gördüğümüzden 

hariç başka ışınlarda,ışıklarda neşreder.Bunlar gözün hissedemiyeceği uzunluktadırlar. 

Fakat deri onların etkisini sıcaklık olarak duyar. 

Bunun gibi gözümüzle göremediğimiz halde tesirlerinden dolayı varlığını 

kabullendiğimiz ışınlar sayısızdır. Mesela bulunduğumuz yerdeki radyo,tv,telsiz vs. 

dalgalar ve ışınlar gibi. Bu dalgaları göremediğimiz halde,radyoyu açtığımızda 

duyacağımız seslerle radyo dalgalarının varlığını anlayabiliriz. Ve göz yanılması da 

böyle. Mikropları çıplak gözle göremeyiz. Mimari bir şaheserde mimarını 

göremememiz,mimarsız olmasını gerektirmez. 

Bir meçhulü çözmek,bin yeni meçhul getiriyor. İlmin ve insanın kaderi bu. En 

büyük meçhul Allah..Ona sığınmaktan başka çaremiz yok. Meçhuller meçhulünü 

malum hale getiren bu gerçeği kabul etmeden hiçbir şey halledilemez. Meçhulleri 

aramakta Allahı aramaktır. Onun içindir ki bu tarz bir ilim ibadetle eş 

tutulmuştur.(Prof.R.Doksat) 
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“Cenab-ı Hakk'a malûm ve maruf ünvanıyla bakacak olursan, meçhul ve menkûr 

olur. Çünkü bu malûmiyet, örfî bir ülfet, taklidî bir sema'dır. Hakikatı i'lam edecek bir 

ifade de değildir. Maahaza, o ünvan ile fehme gelen mâna, sıfât-ı mutlakayı beraberce 

alıp zihne ilka edemez. Ancak Zât-ı Akdes'i mülahaza için bir nevi ünvandır. Amma 

Cenab-ı Hakk'a mevcud-u meçhul ünvanıyla bakılırsa, marufiyet şuaları bir derece 

tebarüz eder. Ve kâinatta tecelli eden sıfat-ı mutlaka-i muhita ile, bu mevsufun o 

ünvandan tulû' etmesi ağır gelmez.”[110] 

            Diğer taraftan bir kimseye çorbanın tadına bakması söylendiğinde bu şahıs 

görmediği şeye inanmama hurafesiyle başını çorbaya batırıp gözleriyle tat 

arasa,gözlerini kör edecektir.Buradaki –bak- emri, -tat- mânasınadır. 

            Aynı şekilde bir şeyin sıcaklığına bakarken elimizi istimal ediyoruz. Ve hâkeza. 

Zahiri duygularımız böyle olduğu gibi,batini duygularımızda da durum aynıdır. 

Şefkatin,çekme,itme kanunlarının,bir sanatdaki mimar,bir harfteki kâtibin 

görülmemesi gibi.[111]  

Sütün içerisindeki yağ,yoğurt ve ayranın 

görülmemesi,aklın,kalbin,ruhun,vicdanın,kablolardaki elektriğin,sesin,ısının 

görünmemesi... 

Yani görmediğimiz şeyler,gördüğümüz şeylerden gayet çoktur. 

“Gözümün görmediğine inanmam.”diyenler,dilin vazifesini yapamayan 

göze,aklın vazifesini yüklemekte,böylece hem nefislerine zulmetmekte,hemde ehli 

hakikat nazarında maskara olmaktadırlar.[112] 

Bir şeyki kendisinde olmayanı veremez. Kendisi noksanlıklarla yoğrulmuş olan 

kâinatta,elbette mükemmeli veremez ve yapamaz. Hele bu mükemmel varlık insan ise... 

O halde eşyadaki mükemmellik,mükemmel olan birisinin eseri ve sanatıdır. 

Arı mükemmel yaratılmış,balı da... Gel her yönüyle mükemmel,harika ve şifa 

olan bu balı, akılsız bir arıya ver. Hiç mümkün mü? Arı nerde,bal nerde? 

Şuursuz varlıklarda,şuurluca iş...Bu şuursuz varlıkların değil,bir bilen 

yaratıcının işidir. 

Hiç merkebden küheylan beklenir mi? Milyon senede kalsa? 

Kuşun yumurta yapıp,içinden kuş çıkmasında ne gibi rolü vardır? 

İntizamla dönen kâinatın bir hesabı mı var? Hedefi nedir? Nereye gitmektedir? 

Belki gitmekte değil,götürülmektedir... 

Bütün varlıkları gözümüzün önüne getirdiğimizde hiç birisinin bir hesabının 

olduğunu göremeyiz.Olan işler,akıllı denilen insanın bile iradesinin dışında cereyan 

etmektedir... 
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O halde bütün bunların üzerinde bir irade eden zat vardır ki,oda Allahtır. 

Allah için yok diye bir şey yoktur. Yokluk insan içindir. Allahın ilim ve 

kudretinin sonu yoktur ki,varlıklar onun dışına gidip yok olsun,kaybolsunlar? 

Yokluk insan için geçerlidir. Bu nisbi olup,nisbetle bilinebilir. Yani bende şu 

var,şu yok. Diğerinde ise bende olmayan var,var olan yok. Hakikatta ise Allah için 

yokluk düşünülemez. Onun varlığının sınırı yok ki,varlıklar onun dışına gidip 

de,yokluğa karışsın. Yokluğa gittiğini düşündüğümüz bir çok şey,Allah için var ve 

mevcuddur. 

Sadece varlıklar Allahın ilim dairesinden,kudret dairesine geçmiş olmaktadırlar. 

Kâinat ve her şey var olmadan önce Allahın ilminde mevcud iken,şimdi 

kudretiyle,onları yaratmasıyla vücuda çıkıp var olmuşlardır. 

İnançsızlığın kaynaklandığı noktalardan biriside:”Düşüncede neslin 

ilhadı,tamamen bilgisizlikten,terkib kabiliyetine sahib olamamadan,kalb ve ruh 

gıdasızlığından kaynaklanmaktadır. Zira insan,çok iyi bildiğini – ve hele meziyetleri de 

varsa- sever,bilmediğine karşı ise,düşman kesilir,en azında alakasız kalır. [113] 

“Kişi bilmediğinin düşmanıdır.”kuralı gereğince,bilmediği ve eli yetişmediği şeye 

düşman olur. Bildiği şeyde,kalbin tasdik ve onayından geçmedikçe o ilim,kişi için bir 

yük ve belâ olur. 

Kabukla uğraşmak ilim değildir. O uğraşma insanı öze götürdükçe o ilim ilimdir. 

Kâinattaki ilimlerde insanı marifete,Allahı bilmeye götürmedikçe,o ilim denilen şey bir 

kışır,bir kabuk ve bir iskeletten ibaret,ruhsuz bir mahiyete sahibtir. Yunusun dediği 

gibi: 

İlim ilim bilmektir. 

İlim kendin bilmektir. 

Sen kendin bilmezsen 

Ya nice okumaktır. 

Hedef insanın kendisini bilmesidir. Kendisini bilen Rabbisini de bilir. Yine 

gençlik ve delikanlılığın vermiş olduğu deliliktir ki,tam serbestlik,istediğini yapma,helal 

haram dinlememe,kısaca bir kayıt ve bağ altına girmeme düşünce ve sevdasıdır 

ki,inkârda önemli rol oynamaktadır. 

Yani eğer Allaha inanırsa,kitaplarına,meleklerine ve peygamberlerine de 

inanacak. Onlara inanmak demek,kendisinin devamlı bir murakabe ve gözetim altında 

olup,hareketlerinin,ğayrı meşru zevklerinin sınırlandırılmasını gerektirecek. İnsan ise 

fıtratı gereği,hazır bir dirhem lezzeti,ilerde verilecek batmanlarla elem ve ızdıraba 

tercih eder. 
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Sade insanlar Allahı,güneşin harareti ve bir çiçeğin kokusu kadar tabii olarak 

hissederler.  

Nefsin,şeytanın,kötü insanlarında yardımıdır ki,inkârda diretmesine sebeb 

oluyor. 

İşe kader açısından bakacağımız zaman şu da vardır:Yılandan hiçbir zaman bal 

beklenemez. Çünkü yapısı ve kabiliyeti müsaid değildir. Efendimizin de buyurduğu 

gibi:”İnsanlar tıpkı madenler gibidirler. Cahiliyede hayırlı olanı,İslâmiyette de 

hayırlıdır.” Yani bir kişi altun ve elmas madeni ise,işlemekle o hali alır. Ancak kömür 

madeni bin yılda kalsa altın madenliğine yükselmez. Âyette de:”Deki,herkes yapısı,tineti 

üzere hareket eder.” [114]Böylece insanlar ayar ayara. İnkârcı ise,ayarsız... 

İnsanlar ilmen perdeyi yırtıp,bu perde atom olur,atmosfer olur,gezegenler olur 

ve uzayda gezme olur. Civciv misal kabuğunu kırıp geniş alemde gezdiğinde hakiki 

hakikat olan Allahı görecektir. Kabuğunu kırmayan ve kıramayan civciv için gerçek 

alem kabuğun içidir. 

Fiziği metafizikten ayıramayız. 

Paul Davies:”Mutlak Vakum (kesin boşluk) da yeni ve güçlü kuantların yeniden 

doğmasıyla”Allahın varlığı fizik olarak kesinleşti.” demiştir.[115] 

Fizikte Allahın varlığına şehadet etmektedir,her ilim gibi... 

Peygamberlerin gösterdikleri mucizeler,keramet ehli olan evliyaların kerametleri 

de Allahın varlığının delillerindendir. Zira bu zatlar Allaha dayanarak o işi 

yapmaktadırlar.[116]  

Ve ekseriyetle ehli imanın galibiyet ve üstünlükleri de Allaha güvenmenin 

neticelerindendir. 

Öyle ki küfür ehli bütün güç ,kuvvet ve saltanatları olduğu halde zayıf olan 

peygamberlere ve Allaha iman edenlere mağlub olmaktadırlar. 

İşte bütün bunlarda onun varlığına,kendisine iman edenleri bu dünyada da rezil 

ve rüsvay etmiyeceğinin alametlerindendir. 

Ehli küfrün teknik ve teknolojisi var ama bir şeyi yok;imanı... Ehli imanın ise bir 

şeyle her şeyi var;Allahı...İşte kimmiş üstün? 

“O’nu bulan neyi kaybeder.O’nu kaybeden neyi bulur.” 

En büyük şahid Kur’andır. Eşi ve benzeri yapılmayan,her yönüyle mucize 

olup,beşer tâkatinin fevkinde olan Kur’an'da her bir âyetiyle onun varlığına şehadet 

eder. 

Maddi ve mânevi huzur O’nda...Alemin tılsımı ve şifresi O’nda...O kitab 

yaratıklarla bir uyum arz eder. O halde bu kâinatta her halde kitab sahibinin eseri 

olacaktır. 
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Aynı zamanda meyve kimin eseri ise,ağaçta onundur. Ağaç kimin ise,baharda 

onun eseridir. Bahar kimin ise,güneşte onundur. Güneş kimin ise,gezegenler ve umum 

kâinatta elbette ve elbette onun sun’u ve eseri olacaktır. Zira bir şey her şeyle,her şeyde 

bir şeyle bağlantılıdır. 

Allahın sanatı karşısında hayran kalan insan oğlunun,Allaha hayran kalmaması 

cidden şaşılacak bir durumdur. 

Mümkün olsa da insan her varlığın içerisinde sultan Ahmed Camiini,Selimiyeyi 

gezer gibi gezse. Hatta değil her şeyin,bir insanın içerisinde gezebilse,değil 

sanata,sanatkâra olan hayranlığını,-Mâşaallah,Bârekallah- larla ifade edecektir. Hz. 

Alinin dediği gibi:”Sen kendini küçük bir cirim zannedersin. Oysa büyük alem sende 

toplanmıştır.” Sen küçük bir alem,alem ise büyük bir insandır. Yani insan büyütülse 

kâinat,kâinat küçültülse insan olacaktır. İşte böyle bir insanın içerisinde gezmek,onu 

keşfetmek,esrarını çözmek,asırlara dar gelecektir. Her bir yapı hayranlık,işleyişi 

şaşkınlık,düzeni hayret,noksanlık ve mükemmelliğiyle insana Allahu 

Ekber,Sübhanallah dedirtecektir. 

“Vücudumuz yan yana dizilmiş atomlardan müteşekkildir.O halde biz boşluk 

içinde yüzen son derece küçük maddi parçacıklardan başka bir şey değiliz. İşte bizi 

şaşırtan bir keyfiyet... 

Prof. Joliot Curie:”Eğer vücudumuzun atomlarını,çekirdekleri arasında boşluk 

kalmayacak kadar sıkıştırabilseydik,vücudumuz mercekle zorlukla görülebilir bir toz 

zerresine müncer olacaktı. Fakat bu toz zerresi tabii yine 72 kilo ağırlığında olacaktı. 

Aynı zamanda gözle görülemeyen bir amipe bakın ki,yaşıyor,hareket 

ediyor,beslenip teneffüs de bulunuyor ve artıklarını da dışarı atıyor. Gelişmesi 

tamamlanınca da yeni bir canlı meydana getirmek için iki kısma ayrılıyor.[117] 

Aynı zamanda bütün bu varlıkların uykuya da ihtiyaçları var. Gecenin 

insana,varlıklara istirahat vesilesi kılınması lazım. Onu da bizler kılmış değiliz.”Gece 

gündüz uyumanız ve fazlından rızık aramanızda O’nun alametlerindendir. Şüphesiz ki 

bunda dinleyen bir kavim için ibretler vardır.”[118] 

Tesadüf mü? Hangi şey tesadüf? H.Nurbâki-nin naklettiği üzere;bir İngiliz ilim 

adamı şöyle diyor:10 tane düzgün taş alın.Üzerlerine birden ona kadar yazıp kapalı bir 

torbaya atın. Şimdi 7 numaralı taşı görmeden çekmek ihtimaliniz yüzde kaçtır? Bu 

ihtimal,ihtimali hesab kaidesine göre yüzde ondur. Yine aynı riyazi kaideye göre bu 

ihtimal yüzde birdir. Aynı usulle beş,altı,yedi numaralı taşları sıra ile çekebilmek 

ihtimali on milyarda birdir. On tane taşın şuursuz olarak ardarda sıralanması ihtimali 

on milyarda bir olduğuna göre,insanı meydana getiren tek bir hücrenin otuz trilyon 

adedine kadar sıra ile dizilmek ihtimali yüzde kaç olur? 1/00=0 

Demek ki insan neslinin şuursuz olarak meydana gelebilmek ihtimali sıfırdır. Bu 

hale nazaran eğer kâinatta bir şuur olmasaydı ve nesiller tesadüfen meydana gelseydi 

milyarlarca gebe kadından ancak iki üç tanesi çocuk doğurabilirdi. Her gebe mutlaka 

yakın bir ekseriyetle doğurduğuna göre kâinatta şuur,mutlak bir şuur âhengi vardır. 

Buda Allahın –ol- emrinin ikâmesinden ibarettir.” 
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Allah hiçbir şeyle ölçüye girmez.”Malumdur ki,iki şeyin birbiriyle mukayese 

edilebilmesi için,aralarında müşterek noktalar bulunması lazımdır. Mesela insanın 

mahiyeti,nebatat ve hayvanatın mahiyetleriyle hiçbir cihetle kıyasa girmez. Farklı 

mahiyetteki iki varlık dahi birbiriyle kıyasa girmezken,vacib mümkin ile,Hâlık mahluk 

ile,mutlak mukayyed ile nasıl mukayese edilebilir?”[119] 

Kendini kavrayamayan bir insan ne derece rabbini idrâk eder? Nitekim bir eser 

ne derece sanatkârını idrâk edebilir? 

 Elmalı-lı Allahın ezeldeki durumu hakkında:”Allahu Azimuşşan ezelde-inayeti 

ezeliyesini,yani alemi takdir,halk ve icad fiillerini isdar ediyordu. Diğer bir tabirle –

Kün- emrini veriyordu. Alemin yaratılması bunu takib etti. Binaenaleyh halk (yaratma 

fiili) ezeli,mahluk (yaratılma ise) zamanî (zamana bağlı,mukayyed) oldu.” 

Şu anda ne yapıyor?: denilecek olursa;İmamı Âzamın bir Dehriyyuna,yani 

tabiata tapan birisine verdiği cevabla cevab veririz;Kapının önünde oturan imam ona 

sen buraya gel,bende oraya geleyim,orada cevabını vereyim,deyince,Dehriyyun kabul 

eder ve onun bulunduğu yere geçerek o Dehriyyuna:”Şu anda Allah senin gibi bir 

inançsızı buradan indirerek,beni çıkartmaktadır ve çıkarmıştır.”der. 

Cenâb-ı Hak devamlı tasarrufta ve tecellidedir. Bir an varlıklar onun 

tecellisinden hariç kalacak olsalar,yok olurlar... 

  

                        İSLÂM  ALİMLERİNDEN  DELİLLER 

Allahın varlığı konusunda en muteber olanı,bu konuda mütehassıs ve yetkili olan İslâm 

alimlerinin görüşüdür. 

Zira onlar bu hak olan iddialarına binlerce de delil getirmişlerdir. Sadece bir 

iddiadan ibaret olmayıp,bir isbattır. Kaynağı ilâhi kaynaklıdır. Selim,istikametli ve 

ölçülülüğün ürünüdür. Kalbin tasdikiyle sabit olup,umum iman edenlerin akıl 

süzgecinden süzülmüş hakikatlar topluluğudur. 

İmamı Şâfiî hazretlerine Allahın varlığının  delili nedir? dediklerinde  şöyle 

cevab vermiştir:Dut yaprağıdır. Çünkü aynı yaprakları koyun yer süt yapar. Arı yer bal 

yapar. Geyik yer misk yapar. Tırtıl yer ipek yapar. Tadı,rengi,kokusu ve maddesi bir 

olan şeyden bu kadar farklı güzellikleri yaratmak,ancak Allaha mahsustur.” 

Hamdi Yazır:”Bizce gayb,görülmeyen demektir. Biz delilsiz olan gayba 

değil,delili olan gaybı mâkule iman ediyoruz. 

His ile bilme hayvanların sahası. Hissini akla hizmet ettirip anlama,kavrama ve 

nihayet inanma ise,insanın vazifesi.” 

3 kişi gelerek İmamı Âzama 3 soru sorar. Bunlar:1)Allahı göstermesini. 2)Cin 

ateşten olduğu halde,cehennem nasıl yakar? 3) Her şey kader diyorsun,oysa herkes 

mecbur olarak yapıyor. 
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İmamı Âzam onların yüzüne toprak atarak üç soruya birden cevab 

verir.Onlarda Kadıya şikâyet edince,cevaben der: 

1)Topraktan gözün acıdığı halde,acıyı görmüyorsun. 

2)Topraktan olduğun halde,toprak seni rahatsız etti 

3)Benim atmamda bir mecburilik görmeyip,beni Kadıya şikâyet 

ettiniz.”der.[120]                                                                           

Yine İmamı Âzam bir Dehriyyunla yapacağı münazaraya belirlenen saatten 

sonra gelir.Adam gururlanır ve korktuğunu söyler. İmam gelir ve geç kalışının 

sebebini şöyle anlatır:Bizim ev nehrin öbür tarafındadır. Sabah kalkıp 

geleceğimde,baktım ki köprü yıkılmış. Birden orada bulunan ağaçlar devrildi. 

Bir araya gelerek sal oldu. Bende ondan dolayı biraz geç 

kaldım,der.                                                                                               

            Adam ise alaycı bir ifadeyle;akıllı dediğiniz bilgin çocuk bu mu? Baksanıza 

söylediklerine? Hiç ağaçlar devrilip de bir araya gelerek sal olur mu?Buna nasıl 

inanılır? İnanacağımı mı sanıyorsunuz? 

            Kasıtlı olarak geç geldiğini söyleyen imam,her şeyi tabiata ve tesadüfe veren o 

inkârcıya cevaben,taşı gediğine koyarak der:Madem bu işler kendi kendine olmaz. 

Mümkün değil diyorsun.O halde nasıl olurda şu muntazam ve mükemmel alem kendi 

kendine olabilir? Madem olmaz,o halde elbette bir yapan vardır. Oda Allah'tır. 

            Dehriyyun cevabını almıştır,geriye sıvışmak kalmaktadır. 

            Gazaliye göre:”Allahın varlığını bilmek için,ilk istifade edilecek nur ve takib 

edilecek isabetli yol,Kur’anın gösterdiği delillerdir. Âli ve münezzeh olan Allahın 

beyanının ötesinde bir beyan yoktur.”[121] 

            Maturidiye göre:”Kişi aklı ve düşüncesiyle alemde Allahın varlığını,eşyanın 

yaratılışını düşünerek bulması zaruridir ve vacibdir.” 

            İmamı Âzam şöyle der:”Engin bir denizin ortasında,azgın dalgaların ve sert 

rüzgarların çevrelediği yük dolu bir gemiyi düşünelim. Bu geminin idare edici bir 

kaptanı olmaksızın,kendi başına selametle seyredebileceğini akıl kabul eder mi? Aynen 

öylede,çeşitli halleri ve değişik hadiselerle birlikte şu kâinatında bir yaratıcısı,bir idare 

edici ve koruyucusu olmadan varlığını devam ettirebileceğine aklımız hiçbir zaman 

ihtimal vermez.”[122] 

            Eş’aride yine mantık yoluyla:İnsanın bir meniden kendiliğinden insan haline 

gelemeyeceği,işlenmemiş bir pamuğunda yine kendiliğinden kumaş olamayacağı,bir 

arazide tuğlaların bir araya gelip de ev olamayacağını da mantık açısından isbat 

etmektedir.[123] 

            Maturidide de hakezâ aynı sistemle Allahın isbatına gider. 
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            Bediüzzamanın ifadesiyle:” Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. 

Göz ise mâneviyatta kördür,görmez.” Her şeyi maddede arayan maddiyyun 

maddecilerde Allahı ve maddenin dışındakileri inkâr etmekle her şeyin halledileceğini 

zannetmekle hata etmektedirler. Oysa hayat ne demektir? Ne ile izah edilecektir? Nasıl 

bir kılıf uydurulacaktır?  

            Nitekim maddeci Spinoza şöyle itiraf etmektedir:”Hayatı tarif etmek lazım.Ama 

bunun imkânsız olduğu kanısındayım.” 

            Bire nâdân,bir hayatı inkâr edemezken,onu ifadeden aciz kalırken,heyhat ki ilâhi 

kudreti,o hayatı vereni inkâr etmektesin. Bir Allahı kabul etmeye bedel,hem 

dünyada,hem ahirette seni rezil edecek zor ve çıkmaz bir yola girmektesin. 

            Oysa bugün materyalistlerde artık iflas durumundadırlar. Zira pozitif ilimler 

Allahın varlığını incelemekte ve o yola gitmektedir. 

            Dünyadaki görünmeyen kanunları inceler. Kanun varsa,kanun koyucuda vardır. 

Kanunlar kuvvetini,kanun koyucudan alırlar. Nasıl ki kanunlar bulunmadan öncede 

var idiyse,inkârcının aklında bulunmayan Allahın varlığı onun tarafından 

bulunmadığından yokluğunu gerektirmez. Hariçte ve hakikatta var olup,her ne kadar 

onun boş zihninde olmasa da... 

            Fizik metafizikle var ve kâimdir. Kişi tabiata tabiat penceresinden 

bakarsa,Allahın varlığını görür. Ancak tabiat penceresine bakarsa,sadece maddeyi 

görür. Böyle bir kişi ise sadece bakmaktadır,ancak görmemektedir. Bakar kör... 

            İbni Haldun Mukaddimesinde:”Sağır bir insan kulakla,körde gözle idrâk 

edebilen şeyleri kabul etmiyerek duyu vasıtalarını nasıl dörde indiriyorsa,kendi idrâk 

sahasının dışında varlık tanımayanlar da büyük gerçeğin kör ve sağırıdırlar.[124] 

Tıpkı kör bir insanın gündüz vakti güneşin varlığını inkâr etmesi gibi. Ona itibar 

etmek ise kör olmak demektir. 

            İhata ettiklerinin dışındakileri inkâr eden insanlar,kısır anlayışlı ve dar sahanın 

insanlarıdırlar. 

            İmamı Gazaliye göre Tevhid,sahili bulunmayan uçsuz bucaksız bir deryadır. 

            İnsanında bu deryada şu dört aşamayı aşması,bulması gerekir. Öz,özün 

özü,kabuk,kabuğun kabuğu. Ceviz misalindeki cevizin iki kabuğu ve bir özü vardır. 

Özününde yağı var ki,özün özü budur. 

            Gerçek Tevhid her şeyin özünün özüne inmek ve onu bulmaktır ki gerçek 

Tevhidde budur.[125] 

            Gazali özetle şunu der:”Her şeyde faili hakikinin Allah olduğunu 

bilmendir.Yaratıklar rızık,atâ,men’,hayat,ölüm,zenginlik,yoksulluk ve benzeri 

kendisine isim verilen her mevcudun icad ve ihtira ile teklesen,Allah-u Taâladır. Onun 

bu işlerde ortağı yoktur. Bu hal sana keşfolup açıklandığı vakit,artık başkasına bakma. 

Korkun ondan,ümidin ona olsun. Ondan kuvvet al ve ona dayan. Çünki tek başına 
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gerçek yapıcı odur,başkaları değildir. Ondan başka her şey onun emrine 

musahhardır.Onun iradesi olmadan kimsenin bir zerre kımıldama imkânı yoktur. 

Mükâşefe kapısı sana açıldığı vakit,gözünle gördüğünden daha açık ve net bir şekilde bu 

gerçeği anlarsın.[126]  

            Mânevi meseleleri madde ile ölçmek kıyasa girmez. Zira değeri,takdiri hangi 

maddi terazi tartabilir. Mânevi değerlerde maddi kefelerde ölçülmez. 

            İmamı Şâfiî:”Kim Allahı aramaya kalkışırda kendi düşüncesine kadar varan bir 

varlığa ulaşırsa,bu kimse Allahı yaratıklara benzetmiş olur.Eğer bu arama sonunda sırf 

yokluğa varırsa,Allahu Taalayı muattal (terkedilmiş,boş) kılan kişidir. Eğer bir varlığa 

dayanırda bu varlığı anlamaktan aciz kalırsa,bu kimse Allahı birleyen bir 

muvahhiddir.” 

            Hz. Aliye Tevhid nedir,diye sorulunca cevaben:Hatırına gelen,yahut hatırına 

getirdiğin,yahut herhangi bir halde düşündüğün varlıklar Allahtan başkadır. Yahut 

Allah onlardan başkadır.”der. 

            Cüneydi Bağdadi de:”Tevhid kadimliği (ezeli oluşu) hâdislikten (sonradan 

yaratılmış olmaktan) ayırmaktadır. Çünki senin hatırına hâdis,yani yaratılmıştan başka 

bir şey gelmez. Kadimliği tecrid etmek,Allahın ne zâtı,nede sıfatı hakkında 

yaratıklardan hiç birine benzeme hükmünü vermemendir. Zira Allahın zâtına hiçbir şey 

benzemez. Sıfatlarına da hiçbir sıfat benzemez. Kur’anda:”Allah gibi hiçbir varlık 

yoktur. O,her şeyi işiten,her şeyi görendir.”[127] 

            İbni Subki:”Allah Taâlanın hakikatı,diğer varlıkların hakikatına 

muhaliftir.”der.[128] 

            Buda bize Allahın bilinmesi hususunda şu hadisi hatırlatır:” Her şey hakkında 

düşünün,fakat Allahın Zâtı hakkında düşünmeyin.” 

            Bir şair:”Allaha giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır.”der. 

            Belki atomlar,varlıkları sayısınca Allahın varlığına bakan pencereler vardır. 

            Ebu Hanife de:”Gökleri ve yeri,kendi yaratılışını görüp düşünen kimse için 

Allahı bilmemek konusunda bir mazeret yoktur.”der. Delil olarak:”Gökleri ve yeri 

yaratan Allahın varlığında şüphe mi vardır?”[129] 

            Ve:”Onlara gökleri ve yeri kim yarattı,diye sorsanız,elbette Allah 

yarattı,derler.”[130] 

            Hadiste de:”Her doğan İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra ana babası onu 

yahudileştirir,hristiyanlaştırır,yahut mecusileştirirler.”(Buhari) 

            Maturidi:”Anlama (rüşd)çağına gelen çocuk hakkında,böyle kimse üzerine 

Allahı tanımak farz olur.”  

Eş’ariye göre ise:”Bir duyurucu olmadıkça farz olmadığını” söylemektedir.[131] 
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Bize göre amelden sorumlu değil. Çünki dağ başında,ücra bir yerde,peygamber 

dâveti ulaşmamıştır. Eş’arilere göre ise,imandan da sorumlu olmaz. 

Taftazaniye göre Tevhid üç şekilde gerçekleşir: Allahın ulûhiyetini kabul 

etmek,Birliğini tasdik etmek ve her türlü şeriki ondan nefyetmektir.[132] 

Nitekim İbrahim (AS) böyle bir tevhide ulaşmak için şöyle bir delile baş 

vurmuştu. Bununla uzakta yaşayıp,Keldanilerden olan kavmini kınayıp,onları 

düşünmeye davet ediyordu.”Böylece biz (birlik ve kudretimize) kesin iman edenlerden 

olması için İbrahime göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını gösteriyorduk. Gece 

karanlığını üstüne örtünce bir yıldız gördü. –Rabbim budur-dedi. Yıldız batıncada –

Batanları sevmem,sevilmeye de layık değildir.-dedi. Ayı doğarken görünce –Rabbim 

budur.-dedi. Oda batınca;-Rabbim bana doğru yolu göstermezse,elbette (doğru yoldan) 

sapanlardan olurum,dedi. 

Güneş doğarken görünce-Rabbim budur,zira bu daha büyük-dedi. Oda 

batınca,dediki,-Ey kavmim. Ben sizin (Allaha) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. 

Çünkü ben yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allaha çevirdim ve ben ona ortak 

koşanlardan değilim.”[133] 

Böylece ilâh olsa bunlar olabilir. Bunlar da sönüp,batıp,kaybolduğuna göre,hiç 

yok olan ilâh olabilir mi? O halde ancak ilâh bunları da,her şeyi de doğurup,batırandır 

ki,oda her şeyin yaratıcısı olan Allahdır,demektedir. 

O halde ilâh öyle bir zat olmalıdır ki,her şey son bulsa da o son bulmamalı. 

Kur’anın ifadesiyle:”Onun zatından başka her şey helak olacaktır.”[134]  

Ve:”O,her şeyden öncedir,kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı sondur. 

Varlığı aşikârdır,gerçek mahiyeti insan için gizlidir.”[135] 

Âyetin tahliline gelince: 

a)Evvel ancak odur. İnsan zihni ne kadar evveller düşünürse 

düşünsün,düşündüğü ve düşünülen evvellerden evvel ancak odur. Evvel olmakla bir 

sınırı ve başlangıcı yoktur. 

b)Sonda odur. Aynı şekilde insan sonun kim olacağını düşünürse 

düşünsün,düşünülen sonlardan en sonraya kalacak olan Allahdır. Ondan sonra gelecek 

bir son olmadığı için onun sonu yoktur. 

c)O aşikârdır. Onun apaçıklılığı varlık aleminin yaratanı olması ve alemin onun 

varlığına en açık delil bulunması ve onu göstermesidir. 

d)O gizlidir. Onun gizli oluşu hakikat,mahiyet ve künhünün ne olduğunun 

bilinmemesidir.[136] 

Yani şiddeti zuhurundan gizlenmiştir. Gizliliği nihayet açıklığındadır. 

Şairin dediği gibi:”Her şeyde onun varlığına deliller vardır.”,(Ve fi külli şey’in 

lehû âyetün tedullü alâ ennehu vâhid.”[137] 
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Nitekim Şinasi: 

Varlığın bilmeye ne hâcet kürre-i âlem ile. 

Yeter isbatına halkettiğin bir zerre bile. 

İstanbul Üsküdarda medfun Meşhur mutasavvıf Aziz Mahmud Hudâ-î-de: 

Hudâya hamdu minnet evvelu âhir 

Ki oldur zâhiru batında zâhir  

Zuhûru perde olmuştur zuhûra 

Gözü olan delil ister mi nûra 

Güneş zâhir değil midir karındaş? 

Ne var görmezse ânı çeşmi huffaş 

Hudâ zâhir durur,mahluk mestur 

Hilafı anlayıp olma haktan dûr... 

Acaba gizli olan Allah mı,yoksa insan ve mahluk mu? Kimmiş perdeli? Kimmiş 

mestur? İşte bizi perdeleyenler;maddi olan her 

şey.Bunlar;atmosfer,dünya,gece,gaflet,dalâlet,duyu organlarımızın sınırlılığı... 

Onun varlığına ise milyonlarca delil...Dünyada,gece de ,madde de...Nerde,hani 

münkirin elinde bir delil? O halde ya iman etmeli veya ebediyyen olmalı zelil ... 

İman insanı insan eder,belki de insanı sultan. Küfür insanı eder,canavar hayvan. 

Aman Allahım! Ne büyük bir vahşet ki,O’nun mülkünde yaşa,O’ndan haberdar 

olma? 

Cihan ârâ cihan içredir,bilmezler 

Ol mahiler ki derya içredir,deryayı bilmezler... 

Dünyada yaşa,dünyayı bilme. Denizde yaşa suyu bilme... 

Herkes er geç bilecek...ölünce...Balığın sudan çıkınca bildiği gibi. 

Hiç uykudaki uyanık gibi olur mu? Mü’min uyanık,münkir uyumakta... 

Hadiste:”İnsanlar uykudadır,ölünce uyanırlar.” 

Yine gaybi ses imdada yetişiyor:”Ölmeden evvel ölünüz.”  



Ölmeden evvel gaflet ve dalâlet uykusundan uyanınız. Onlar sizi pâyimal 

etmeden..güneş batmadan..haydiyin denilmeden... 

Hüseyini Cisrinin dediği gibi,âsarı medeniyetle müzeyyen ve bütün zinetlere 

müştemil bir eve giren bir zât,ev sahibini göremediğinden,o zineti,o esasatı,tesadüfe ve 

tabiata isnad etmeye mecbur olmuştur. 

“Kezalik nizam-ı âlemdeki bütün hikmetlerin, faidelerin tam bir ihtiyara ve 

şamil bir ilme ve kâmil bir kudrete yaptıkları şehadetten gaflet eden gafiller, sathî 

nazarlarınca, tesir-i hakikîyi esbab-ı camideye vermeye mecbur kalmışlardır.”[138] 

O kudreti ilâhiyeye bak ki,Yenişehirli Avni Beyin de ifade ettiği gibi:”Yüz 

binlerce taneden bir harmanı teşkil eden kudreti ilâhiye,bir taneye bir harman 

sığdırmıştır.” 

Kelâmcılar:”Aklına her ne gelirse,Allah ondan başkadır.”derler. 

Tasavvuf ehli de:”Aklına ne gelirse o onun verâsının verâsının verâsında 

(ötesinde) dır. Ve sen daima perdelerle mahcubsun.(perdelenmişsin)”der. 

Alman edibi Geothe:”Seni bin bir isminle anıyorlar,ey mevcudu meçhul! Bin 

değil,seni binlerce isminle ansam,yinede seni senâ etmiş sayılmam. Çünkü sen her türlü 

tavsifin verâsındasın.”[139] 

İmamı Gazali:”Leyse fil imkâni ebdeû mimma kâne”(Mümkinat,varlıklar 

aleminde var olandan daha harika bir şey yoktur.) der. Alemin yaratılışı nihayet 

kemâl,mükemmellik ve sanattadır. 

Peyami Safa-nın.”Sizde mi Allaha inanıyorsunuz? Diyen bir ateiste (inançsıza) 

verdiği cevabta:” Ey koca kafalı,dünyanın Eflatundan Farabiye,İbni 

Sinaya,Mevlânaya,Newtona,Hegele,Einsteine,Bergsona ve bu gün hayatta bulunan 

doğulu,batılı meşhur ilim adamları ve filozoflara varıncaya kadar ‘Kafası işleyen’ ve 

‘Mantıkları sağlam’ yüz binlerce dâhi ve mütefekkir,Allaha inanır. 

Kafası dalâvereden başka bir şeye işlemeyen 

karaborsacılar,vurguncular,düzenbazlar ve çeşit çeşit günahkârlar arasında Allaha 

inanmayanlar pek çoktur. 

Allahı körü körüne inkâr etmek kolaydır ve çok kârlı görünür. İnsanı hesab 

vermekten,mesuliyetten,vicdan azabından,ceza korkusundan kurtarır. 

Fakat Allahı,metafizik,felsefi ve ilmi delillerle inkâr etmek,isbat etmekten daha 

zordur. Allaha inanmak değil,inanmamak insanın boyunu aşar. Allah fikri öyle bir 

güneştir ki,onsuz bir izah karanlıkta kalır. Allah-sız filozoflar bile hedefini şaşırmayan 

karanlık bir tabiat şuuruna inanmışlardır. Arada bir kelime ve derece farkından başka 

bir şey kalmaz. Mahiyet aynıdır. 

Unutma ki,insanlar arasında Allaha inanan dehâlar ve büyük zekâlar pek çoktur. 

Eşekler arasında ise,hiç yoktur.” 
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Yani bu inkâr fikrini kabul etmek üzere,eşek kat kat eşek olsa,sonra dönse insan 

olsa,-Eğer insan olmak bu fikri kabul etmek ise,ben bu fikri kabul 

etmiyorum,insanlıktan istifa ediyorum.-diyerek kaçacaktır. 

Eşekler arasında bile bu inkâr fikri barınamaz. Böylece inkârcıya eşekler 

arasında bile yer yoktur. Bundandır ki dünyadan,insanlıktan ihracına karar verilmiştir. 

Bediüzzamanın ifadesiyle:Kâinattaki şu görünen mütemadiyen değişmeler,ilâhi 

bir tecellinin yansımalarıdır. Cenâb-ı Hak her gün bir kâinat götürür,bir kâinatı getirir. 

Varlıkların –mesela insan gibi- bu mütemadiyen farklı farklı,çeşit çeşit 

olmaları,tecellilerin farklılığından ileri gelmektedir.[140] 

Âyette:”O,her ân kâinata tasarruf etmektedir.”[141] 

Kâinat bir sinema perdesi gibi,Allahın isimlerinin tecellileri ise,devamlı 

değişmekte ve varlıkları değiştirmektedir. 

Peygamber Efendimize:”Külle yevmin hüve fi şe’nin”(Cenâb-ı hak her gün bir 

iştedir.)[142] âyeti sorulduğunda,yani ‘Ya Rasulallah o şe’n,o iş,o güç nedir?’ 

cevaben:Günahları mağfiret etmek,hüzünleri feraha tebdil eylemek,bir kavmi yükseltip 

başkalarını alçaltmak Şuûnu İlâhiyye cümlesindendir.”buyurmuşlardır. Yani:”Allah 

her ân başka bir tecelli ile mütecellidir..tecelli etmektedir.” Nitekim denilmiş:Allah bir 

sûrete iki  defa tecelli etmediği gibi,iki sûrete bir tecellide bulunmaz.” 

Bu hususta Mevlâna der:”Şuûnatın en hafifi,her gün üç ordu sevk etmesidir. O 

üç ordunun biri;rahimlerde nebat, hayat yetişsin diye,babaların belinden analara sevk 

edilen nutfelerdir. (Bütün canlı hayvani babalar ve analarda düşünülsün) 

İkinci bir ordu;Dünyanın erkek ve dişi ile dolması için rahimlerden cihana sevk 

edilen çocuklar ve yavrulardır. 

Üçüncü bir orduda;amellerinin mükâfat ve mücâzatını ahirette görsünler diye 

dünyadan ukbâya gönderilenlerdir. Kısaca Şuûnatı İlâhiyyenin sonu yoktur.”[143] 

Bunları görmemek ise aklın hastalığındandır. Şairin dediği gibi:”Kişi gözünün 

hastalığından dolayı güneşin ışığını inkâr eder. Ağızda hastalığındandır ki,yemeğin 

tadını inkâr eder.” 

İnkâr da devasız bir hastalıktır. Öldürmez,sahibine çektirir. 

“Sür,çıkar hatırdan inkârı,tecelli ede hak.. 

 Padişah konmaz saraya hâne mamur olmadan. 

İnkârcıya son olarak söylenecek söz,İbrahim Edhemin şu sözü olsa gerek: 

Devrin zalim kişilerinden biri,artık hayatının son günlerinin yaklaştığını 

düşünerek öğüt ister. Adamın mânevi inancının olmadığını anlayan İ. Edhem hazretleri 

ona şu altı öğüdü verir: 
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1)Allaha isyan edip,karşı gelme fikri içinden gittikçe,Allahın yarattığı rızıklarıda 

yememeyi kararlaştır. Allaha isyan ettiğin gibi,yarattığı rızıklarınada isyan et,der. 

Adam irkilerek;peki Allahın rızıklarını yemeden,içmeden nasıl yaşayacağım? 

İ.Edhem:Öyle ise yaşamana vesile olan,rızıklarını ihsan ve ikram eden Rabbına 

isyan edip,onu inkâr etmek revâmıdır? 

2)Allaha isyan edeceksen,onun yarattığı dünyasında oturma. 

Bu birincisinden de kötü ve güç. Çünki bütün dünya onun,nereye gideyim ya 

İbrahim? 

O halde rızkını yediğin,dünyasında yaşadığın,yurdunda barındığın kudret sahibi 

Rabbine isyanı nasıl revâ görüyorsun? 

3)Üçüncüsüne gelince:Ey Hâlıkını inkâr eden kişi... Allaha isyan edeceksen,seni 

görmesin. 

İnkârcı irkilerek,bu mümkün mü? Her şeyi görüyor,iç yüzünü biliyor. 

-Peki..rızkını yediğin,dünyasında yaşadığın kudret sahibini göre göre isyan etmen 

doğru mu? 

4)Allahı inkâr edip,isyan edeceksen ve onun emirlerine karşı gelip gizli bir şey 

söyleyeceksen,öyle yerde söyleki,Rabbin duymasın ve görmesin. 

-Adam irkilip,Allahın duymadığı,işitmediği,görmediği hiçbir şey yok ki... 

-Mademki bunu bilirsin,neden isyan edip inkâr edersin? 

5)Dinle beni,bak,bana geldin neden? Ömrün bitip,hayatın sona ereceğini 

anladığın için. Son anda ruhunu teslim edeceğin zaman,Azraile deki,Ey Azrail,bana 

biraz mühlet ver de tevbe edeyim. 

-Adam irkilip,Vermez ki...demiş. 

6.Öğüdüm)İsyan ettiğin Allahın havasından hiç teneffüs etmeyip,onun yarattığı 

havasının haricinde hava ile teneffüs edip yaşamaya devam et. 

-Adam:Buna imkân yok ki... 

İbrahim Edhem hazretleri sormuş:Bütün bunları bildiğine göre,neden nefsine 

uyup,Rabbına isyan edip,nefsini nedâmetle tevbe için yetmeyecek kadar günahlarla 

doldurdun ey zalim kişi?... 

Hisse alabilene ne mutlu...[144]   

Muhyiddini Arabi:Meydana gelebilme onun sırrıdır. Asıl olan teklik alemi yani 

odur. Çokluk onun yansıyan,devam eden alternatif bir hikmetidir. 
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Necmeddini Kübrâ:Allah gönüllerde yine kendi sırrıyla sezilir,bilinir. 

Feridüddin Attar: O çokluğa yansıdı,maddeye bile kendi güzelliğini seyretme 

yolu açtı,toprağa imar verdi. 

Abdulkadiri Geylani:O karşı konulamayan bir emir,nazarda sevgi ve 

mekânlarda ilim gibi yansır. Her şeyin mutlak gerçeği odur. 

Hacı Bayram:O varlığını hissettirince,var gibi görülenler yok olur. 

Onu inkâr ile devleşen nice Fir'avun,Nemrud,Şeddad,Ebu 

Cehil,Lenin,Marx,Mao,daha nice bilmem kimseler cüceleşir. 

Cüce ve küçük görülen,hakir zannedilenler ise devleşir. Akıl ve hayal bile 

kuşatamaz,onlara yetişemez. 

Hz. Ali:Organsız işiten,araçsız gören,dokunmayan duyan,ara bırakmadan belli 

olan,görüntüsüz gören odur. 

Abdurrahman Câmi:O,kendini arayanla beraber elini tutmuş yürür,berikide onu 

bulacağım diye aranıp durur. 

Elmalıya göre:Marifetullah matlubunda ilk vazolunacak sual şudur:”Ey 

imansızlar,ey likâullaha  ümidi olmayan,ey mahluka Hâlık rütbesi vermek istiyen 

müşrikler! Sizin Allaha karşı kendilerinde bir tesir ve kudret,menfaat ve 

mazarratınızda ona mukabil bir hakimiyet farz-u tahayyül edipte,tapındığınız birer ilâh 

gibi ümidler bağladığınız ve mahlukiyette şerikiniz olan yani sizin gibi mahluk bulunan 

esbab ve avâmil silsilesi içinde aklu idrâkten nasibleri olmadığı cihetle zevil ukul 

üzerinde hükmü tasarrufa kudretleri bulunmadığı aşikâr olan putlar gibi suveri 

cemâdat mâkûlesi şeyler şöyle dursun,zevil ukulden bulunanlarında bile bir halkı tâ 

mebdeinden yapacak,sonrada onu ifnâ edip tekrar yani baştan halk ile iâde edecek ferd 

veya cemaat hiç kimse var mıdır? Yani ne mümkün...[145]  

Ve”Haydi,de,getirin bürhanınızı.”[146] Âyetin tefsirinde de:”Yani Allahtan 

başka ilâh ittihaz edenlerin dâvalarını isbat edebilecek aklî ve naklî hiçbir delilleri 

yoktur. Halbuki umûru diniye de ve bahusus böyle en hatarlı bir dâvada delilsiz 

söylenen sözlerinde hükmü yoktur. Binaenaleyh bu beyandan sonra dillerini 

boğazlarına tıkmak ve hadlerini bildirmek için Ya Muhammed,onlara deki,haydi o 

dâvanıza bir bürhan getirmek mümkün ise,getirin bakayım.”[147] 

İmamı Âzamın ifadesiyle:”Bütün âfak-enfüs Cenâb-ı hakkın varlığına delalet 

ettiği için,[148]Hak taâlayı bilip tasdik etmemek hususunda hiçbir kimse için bir 

mazeret dermeyân etmeğe imkân yoktur.”[149] 

Manzume halinde yazılan,aynı zamanda tevhidi işleyen Manzum -Emâli- 

kitabının başlangıcında,Ebul Hasan Siracuddin,tevhide inci gibi şu nazımlarla 

başlar:”Bütün varlıkların,mahlukatın ilâhı,yegâne Hâlıkı olan Mevlâmız kadimdir ve 

kemâl vasıflarıyla muttasıftır. O,hayat sahibidir. Her şeyi tedbir,idare eden O’dur.Hak 

olan ve her şeyi belli bir ölçü ile takdir eden,Celâl sahibi bulunan ancak O’dur.” 
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Her şeyde bir münasebet var. Nitekim konfeksiyona gidip enva-i çeşit 

giyeceklerden birisini beğeniyor,diğerleri hoşunuza gitmiyor. Ruha cesed elbisesi 

giydirilmeden önce,insan ruhu da varlıklar pazarında gezseydi,parça parça her bir 

hayvana nasıl,özellikle kendisine nasıl bir model seçerdi? Kediye arslan,arslana kedi 

kafası mı giydirirdi? Kendisine nasıl bir kafa,vücud,el ve ayak gibi organlar seçerdi? 

Tabiatta,varlıklarda hiçbir rolümüz yoktur. Burada insanın hiçbir fonksiyonu 

olmazken,bu işleri iradesiz varlıklara isnad,mesnedsiz bir iddia olmaz mı? 

  

                                   BATILILARDAN    DELİLLER 

Batıda akıl hakimdir. Bundan dolayıdır ki,ekser filozoflar batıdan çıkmıştır. 

İşte sadece aklı kendisine rehber edip,dinden istifade yönüne gitmeyen 

batılılar,selim bir düşünce neticesinde Allahı bulmuşlar,anlamışlar ve varlığının 

gereğine inanmışlardır. İşte bunlardan: 

Paul Davies:”Kâinatı doğuran bütün kanunlar son derece ince bir nizamın 

sonucudurlar. Her hadisenin bir sebebi olmalıdır. Sebebler zincirini düşünecek 

olursak,sonsuz bir zincir tasavvur edemeyiz. Her şeyin bir ilk sebebi olmalıdır. 

Eğer Allahı bulacaksak,bu ancak kâinatta keşfettiğimiz şeyler yoluyla 

olmalı,keşfedemediğimiz şeyler yoluyla değil...” 

Zeno Bucher:Bir hayvan,bir bitki veya bir kimyevi bileşik gibi,atom dahi 

tesadüfen meydana getirdiği bir teşekkül olmayıp,ziyadesiyle plânlıdır. 

Atomlar aleminde bin bir defa kırılan ve yansıyan ilâhi ışınlar,bir körü bile görür 

hale getirebilir. 

Allahın büyüklüğü en küçük şeyde de tecelli eder. 

Nobel ödüllü Fizikçi Alfred Kastler:”Kâinatın tek başına ve kendiliğinden 

meydana gelmiş olduğu yolundaki fikirler,son derece saçmadır. Dünyanın varlığı,ancak 

bir yaratıcı ile tasavvur edilebilir. Hele bir fizikçi için tek bir atom dahi o kadar 

karmaşık ve mükemmeldir ki,sadece maddeye dayalı bir kâinatın varlığı asla tasavvur 

edilemez.” 

Vietnamlı astrofizikçi Yhuan ise:”Kâinat son derece dakik bir şekilde 

yaratılmıştır. Bu haliyle şu koca alem,çok hassas bir saatten farklı değildir. Her hangi 

bir tesadüfün eseri olamayacak kadar kusursuz olan karşılıklı yardımlaşma sırrı ise,bu 

nizamın en hayret verici yanıdır.” 

Fransız yazar Jacgues Duguesne:”Artık ilim adamları,din adamları gibi Allahın 

mutlak varlığından söz ediyorlar.” 

Prof. George Gamow:”Tutabildiğimiz en ufak madde (atom) parçasında büyük 

okyanusun sahillerindeki kum tanelerinden daha fazla sayıda atom vardır.” 



Prof. James Jeans.”Ayasofya camisinin kubbesini bir atom farz ediniz. Buna göre 

bir elektron,ancak mercekle görülebilen 0,2 mm. Çapta bir toz zerresinden ibaret 

olacaktır.” 

Elbette bunlarda bir ilim ve kudreti ve arasındaki münasebeti tesis edecek bir 

zatın varlığını gerektirir. 

Emerson:”Gördüklerim,görmediğim yaratıcının varlığına inanmaya beni mecbur 

ediyor.” 

Descartese göre:”İnsanda bir sonsuzluk mefhumu vardır. Bu,ne insanın bizzat 

kendisinden,nede dış alemden gelebilir. Çünki bunların her ikiside sonludur. O halde bu 

sonsuzluk mefhumunun (Ma’lülünün) ilk illeti,nâmütenahi olan 

Allahdır.”der.[150]            

Kanta göre:”Allah vicdanen bilinir.” 

Hegele göre:”İç alemimizle hissedilebilir.”[151] 

İstikametle hareket eden batılı Allahın varlığına ulaşmıştır. Ancak batının fikir 

ve düşünceye vurduğu pranga ve baskı,teslis inancıyla halıkı mahlukla 

karıştırması,materyalizm ve kapitalizm esaslarıdır ki,onlar için hakikata kalın bir perde 

oluşturmuştur. 

C.Morrison:”İlim arttıkça iman kuvvetlenir. İlim ilerledikçe dinin değeri 

artacaktır.”[152] 

Elektronik beyinin yapıcısı,yaptığı elektronik beyin ile tabiat arasında şöyle 

dengeli muvazeneyi kurar:”Yıllarca çalıştım,yüzlerce kablo ve diğer elektrik malzemesi 

kullanmak suretiyle,büyük bir piyanonun üç misli hacmindeki bir sandukaya 

sığdırabildiğim elektronik beyni meydana getirdim. Şimdi ben,böyle bir 

cihazın,akıl,zekâ ve plân kullanılmadan meydana gelebileceğine hiç ihtimal verebilir 

miyim? Halbuki etrafımızı saran tabiat büyük bir plân,icad ve nizam mecmuasıdır. 

Tabiatın her parçası müstakil olmakla beraber parçalar kendi aralarında âhenk içinde 

bir münasebet ve bağlılık hali arz eder. Kâinatın her zerresi benim icad ettiğim 

elektronik beyinden çok daha girift bir yapıya sahibtir. 

Bu cihazın  plâna ihtiyaç hissettirince fizyolojik,kimyevi ve biyolojik bir cihaz 

olan cisminde bir plâna ve plânı yürütecek bir yaratıcıya ihtiyaç hissettirmez mi? 

Cismim ki şu ucu bucağı bulunmayan kâinatın basit bir zerresinden ibarettir.”[153] 

Allahın varlığının matematiksel hesabların hesabı ve isbatından daha kolay 

olduğunu söyleyen Descartes bunu”Bir üçgenin iç açıları iki dik açıya eşittir. Ve 

dairenin çemberi üzerinde bulunan bütün noktalar merkezden eşit uzaklıktadır.”diye 

ifade etmiştir. 

Buna rağmen neden inkâr edilmekte olduğunu ise şöyle açıklar:”Allahı 

tanımakta,hatta ruhlarının ne olduğunu bilmekte güçlük bulunduğuna inanan bir 

çoklarının mevcud olmalarına sebeb,ruhlarını asla duyulur şeylerin (mahsusatın) 

ötesine yükseltememeleridir. Hiçbir şeyi,maddi şeyler için yaratılmış özel bir düşünme 
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tarzı olan muhayyile ile hayal etmeden incelemeye alışkın olmamalarından,hayal 

edilmeyen her şey onlara göre anlaşılır görülmüyor. Onlara göre his ve duyuda olmayan 

bir şey,düşüncede de olmaz. 

Bir şey evvela histe olmalıdır ki,sonra düşüncede olsun.Allah ve ruh fikirleri ise 

asla histen ve duygudan gelmemiştir. Bana öyle geliyor ki,Allah ve ruhu anlamak için 

muhayyilelerini kullanmak isteyenler,tıpkı sesleri duymak veya kokuları koklamak için 

gözlerini kullanmak isteyenlere benzerler. Yalnız gene şu fark var ki,görme duyusu 

gördüğümüz şeylerin hakikatından,koklama veya işitme duyularından daha emin 

kılmaz. Gördüklerimizin doğruluğuna,işittiklerimizin doğruluğundan daha fazla 

güvenemeyiz. Halbuki düşüncemiz işe karışmasaydı,ne muhayyilemiz,nede 

duygularımız bizi hiçbir şeyden emin kılmazdı.”[154] 

Deve kuşunun başını kuma sokması,avcıyı görmemesi,avcının da onu 

görmemesini gerektirmez. 

Özellikle ve özellikle asrımızda bunun ayyuka çıkması,hiçbir asırda benzeri 

görülmeyen asrımızdaki ilhad ve inkâr ise,beşerin maddede daha fazla 

tevağğulü,dalması,imana vesile olması gerekirken,fennin inceliklerine vâkıf olduğu 

halde,yine fenler eliyle inkâra sapmaktan kaynaklanmaktadır. Dinsizliğine fen kılıfı 

giydirmektedir. Aklını aydınlatırken,kalbini zulmette bırakmasıdır. Yarı münevver... 

Ve bir sebebi:”İnsanların kendilerini bilmemekten kaynaklanır. Oysa-kendini 

bilmek basiret,kendini görmek ise körlüktür. Kendini bilen hem hakka,hem halka 

yaklaşır. Kendini gören ise benliğinden başka her şeyden uzaklaşır.”[155]  

Kant:”İllet ve sebebler silsilesinde yükselirken,fikrin her yerde durma 

ihtiyacı,aklın kanunlarından bir kanundur.” 

Thomas.”Sebebler serisinde sonsuza yükselmek imkânsızdır. O halde ilk bir illete 

varmak lazımdır ki oda Allahdır.” 

Fransız filozoflarından Jules Simon:”Din hissi,kuvvetli içtima-i bağdır. Bir 

milletten Allah fikrini kaldırırsanız o zaman onlar ancak menfaat ve korku tesiri altında 

bir toplulukturlar. Burada vatandaşlar kardeş değiller. Menfaatları müşterek 

ortaklardır.”der. 

Tarihte çıkan firavun,lenin,mao gibi zorbalar insanlığın bu boşluğundan istifade 

ederek,kendilerine karşı halkı korku içinde yaşatarak sindirmişler ve onlara yapılması 

güç en zor işleri yaptırmışlardır. Kendi boyundurukları altında varlıklarını 

sürdürmüşlerdir. 

Ancak bu inançlı toplumlarda doğrudan hakimiyet mümkün olmamıştır. Ya 

halka dini yönünden yaklaşıp taviz verir gibi davranarak veya dini yönünü zaafa 

uğratarak hakim pozisyonunda olmuş ,insanların üzeri betonlanmıştır. Ancak imanın 

var oluşu –toprağın altında buğdayın sünbül vermesi gibi- küçük bir kıvılcımın 

çakmasıyla alevlenmesini sağlamış,mevcud betonu bir bomba gibi alemin etrafına 

saçmış,târumar etmiştir. 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn154
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn155


Hayat damarları kesilen milletler,yine hayat damarlarının bağlanmasıyla hayat 

bulabilirler. 

Dinlerde milletlerin hayat damarlarıdırlar. Milletler dinin hayat 

bulmasıyla,hayata nur,ışık ve temel olmasıyla hayat bulabilir. 

İngiliz filozof Bacon:”Allahı inkâr etmek,nevi beşerin asaletini yıkmak olur.”der. 

Asalet ve şerefin kaynağı Allaha imandır. 

Albert ve Saint Thomas.”Mahlukat bize bir Allah var diye bağırıp duruyorlar. 

Zira güzel şeyler en güzele,leziz şeylerde lezzetliye,âli şeyler âlâya,sâfi şeyler daha sâfiye 

şehadet ediyorlar. Eşyada az çok hayır,az çok hak,az çok asil olanlar var. Lakin bu az 

veya çok tasdikleri bunların mutlak olan bir şeye derecatı kurb ve buûdları itibariyle 

yapılabilir. O halde bütün eşyadaki hayır ve kemâlin illeti olan bir mevcud bulunmak 

lazım gelir ki,oda Allahdır.” 

Elbette ki kemâl bir kemâlden,bir kemâl sahibinden ileri gelir. Kâinatta görülen 

kemâllerde elbetteki o yaratanın kemâlinden ileri gelir. Nitekim sanatın 

mükemmelliği,sanatkârının mükemmelliğinden ileri geldiği gibi... 

Sir James Jeans:”Modern ilim teorisi,bizi zaman ve mekân dışında çalışan bir 

Hâlık fikrini beslemeğe mecbur ediyor. Öyle bir zaman-mekân ki,bir ressam tablosunun 

dışında olduğu gibi,Hâlıkın mahluklarıdır.”der. 

Ey kudreti ilâhiyyeyi inkâr eden ahmak. Bazuyu metinin mi eder alemi tedvir? 

Elbette alem bir insanın bilek kuvveti ile değil,ilâhi kuvvetle dönmektedir. 

Yapılan her esere bakan kişi,altında o eseri yapanın imzasını görür ve okur. 

Kâinat ve içerisindeki her şey Allahın atılmış bir imzasıdır. Decart-ın 

deyimiyle:”Allah beni yaratırken,sanatkârın eserine koyduğu imza gibi kendi varlığının 

fikrini zihnime koymuştur.” 

Silinmez,sindirilmez,taklid edilmez bir imza... 

Ne zihninden çıkarmak,ne zihnini çıkarmak,nede zihnini susturmak,varlığının 

fikrini iptal etmez,isbat eder. Ölümle sustursa bile yine onu isbat eder. Zira ancak 

hayatı yaratan,ölümü yaratabilir. Doğum gibi ölümde varlığına delil. Belki daha 

kuvvetli bir delil. Artık inkâr ettiği şeyleri bizâtihi görmekle karşı karşıya. Belki ölmekle 

bir çoklarından bağlantısını koparmış,bir olan Allah ile bağlantı kurmuştur. Vâ 

hasretâ... 

Uzun müddet inkâr girdabında yüzen batılı Oscar Wilde şöyle diyor:”Şimdi çok 

mutluyum. Allaha inanıyorum. Meğer onu fikir bunalımları içinde tartışmak ne 

cinnetmiş ve O’na inanmak,ne güzelmiş.”demekle şu özlü duayı hatırlatır:”Küfür ve 

dalaletin dışında her hâl-u kârda Allaha hamdolsun.” 



Sokrat:”Ey Aristo,gözlerin en yüksek noktada evreni seyrettiğini,yaratılışındaki 

hikmeti görmüyor musun? Ey Aristo,büyük yaratıcı her hadisede sanat ve intizamı ile 

kendini haykırıyor. 

O olmasaydı ağzın besinlerin çıkış noktasına yakın olurdu. 

Ey Aristo,ben görünmeyen mutlak yaratıcıya inanıyorum.” 

Prof. Fılkenstein (Fizyolojist):”Zekâ kendini inkâr edemez. Son noktasındaki 

idrâkide idrak edecek bir zekâ lazım. Ancak bizden üstün evren zekâsı bu sırrı çözebilir. 

Zekâdan üstün bir kudret Allahın kendisidir.” 

Einstein:”Sonsuz boyutları bilmedikçe Allah görünmez ve bilinmez. Ancak o 

vardır ve insanları evrende bir görevle yaratmıştır.” 

Şu uçsuz bucaksız denizde insan mikroskobla görülemeyecek kadar gayet küçük 

bir varlıktır. Ancak o sonsuz zâtı bilip,onu bulup,onunla olması halinde,kendi damlasını 

o sonsuz okyanus olan zâtta fâni etmekle var olur. 

Dırac:”Evren çok üstün bir matematik nizam içindedir,bu nizam yaratıcının 

üstün bilincinde şekillenir.” 

Edison:”Hiçbir keşif,otun toprağı yarıp çıkması kadar üstün olamaz. Zira otu 

Allah yaratmıştır.” 

Schıwartz:”Allah evrenin her zerresinde gizli,kendinden kaçılamayan âhengin 

ruhudur.” 

Fermı:”Gerçek bir bilinmezi çözmek için onun bilinçle kurulduğundan yola 

çıkarak mantık silsilesi kurarak çözüme gidilebilir.” 

Reynaud.”Eğer bir tarafta Allahı bulmayı ümid ediyorsak,onu,nâmütenahiliğin 

var olduğu yerde,benliğimizin derinliklerinde aramak gerektir.” 

A.Carrel:”Sevmesini bilene,çok yakın olan Allah,aklı ile anlamak isteyene de o 

kadar uzaktır,gizlidir.” 

İnsan,Allaha su ve hava kadar muhtaçtır. 

Pascal:”Allahdan uzaklaşan,Allahı aramayan insan,ne kendinde,nede kendi 

dışında hakikatı ve saadeti bulamaz.” 

Maria Mıtchell:”Bir tabiat kanununu izah eden her formül,Allahı öven bir 

ilâhidir.” 

Yunan filozofu Pythogore (Pisagor.M.E.600):”Kâinatta yalnız bir vardır. Bir 

nâmütenahi,mükemmel ve ebedidir. Bir-in mükemmel oluşu,tek oluşundandır. Bu 

sebebten dolayı her tek,çiftten mükemmeldir. Zira her çift bire muhtaçtır. Vahidi teşkil 

edecek hiçbir cüz mevcud olmadığından,bir kendi kendisinin hâlıkıdır.”der. 



Hypocrate(Tıpta üstad.M.Ö.460):”Allah vardır. Tababetin babası Allahdır. 

Hastaların şifa bulması,Allahın kudret ve lutfu ile olur. Hekim ve ilaç birer 

sebebtir.”der. 

Aristo(M.Ö.384-322):”Hareket eden bir alem ve o alemi hareket ettiren fakat 

kendisi hareket etmiyen bir varlık vardır ki o Allahtır. Varlık mükemmele erişmek için 

daima değişmektedir. Allah ise,mükemmeldir,hareket etmez.” 

Bediüzzaman:“Şu mevcudat-ı seyyale, şu mahlukat-ı seyyare, Vâcib-ül Vücud'un 

envâr-ı icad ve vücudunu tazelendirmek için müteharrik âyineler ve değişen 

mazharlardır.”[156] 

“Yerdeki âyinelerin tegayyürü, gökteki Güneş'in tegayyürünü değil, bilakis 

cilvelerinin tazelendiğini gösterir. Hem ezelî, ebedî, sermedî, her cihetçe kemal-i 

mutlakta ve istiğna-yı mutlakta, maddeden mücerred, mekândan, kayıddan, imkândan 

münezzeh, müberra, muallâ olan bir Zât-ı Akdes'in tegayyürü ve tebeddülü muhaldir. 

Kâinatın tegayyürü, onun tegayyürüne değil, belki adem-i tegayyürüne ve gayr-ı 

mütehavvil olduğuna delildir. Çünkü müteaddid şeyleri intizamla daimî tağyir ve tahrik 

eden bir zât, mütegayyir olmamak ve hareket etmemek lâzım gelir. Meselâ; sen çok 

iplerle bağlı çok gülleleri ve topları çevirdiğin ve daimî intizamla tahrik edip vaziyetler 

verdiğin vakit, senin yerinde durup tegayyür ve hareket etmemekliğin gerektir. Yoksa o 

intizamı bozacaksın. 

            ...Meşhurdur ki: İntizamla tahrik eden, hareket etmemek ve devam ile tağyir 

eden, mütegayyir olmamak gerektir; tâ ki o iş intizamla devam etsin.”[157] 

            Bacon:”(1560-1626):”Az ilim bizi Allahtan uzaklaştırır. Çok ilim ise Allaha 

yaklaştırır. Felsefi bir mevzu olarak Allaha inanmak ile iktifa etmeli,Allahın ne 

olduğunun takdirini de ilâhiyata terketmelidir. İnsan,hayvanlıktan uzaklaşmak için 

manevi bir istinadgâha muhtaçtır. Köpek nasıl ki insanla münasebeti dolayısıyla 

yükselirse,insanda ulûhiyet ile münasebet kurarsa,yükselir ve asâlet kazanır.” 

            Lord Calwin:”(Fizik alimi):”Derinliğine düşündüğünüzde ilimlerin sizi Allahın 

varlığına inanmaya zorladığını göreceksiniz.” 

            Prof.Claude :Hatavai:”İşte biz bu sonsuz nizam okyanusu içerisinde Allahın 

varlığını itiraf etmekten başka bir şey yapabilecek durumda değiliz.” 

            Wilfrondil:”Gerçek bir ilim anlayışı insanı daha çok Allaha inanmaya sevk 

eder.” 

            Prof. Edwin Faust:“ Bu kâinatta meydana gelen her olayı işte o yaratıcı takdir 

buyurmuş ve yürümesi gereken plânı o çizmiştir.” 

            Abraham Lincoln:”Ben göklere bakıp varlıkların azametini görüp sonra Allaha 

inanmayanlara hayret ediyorum.” 

            Evet,kâinatta hayret edilecek bir şey varsa oda inkârdır. 
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Prof. Will Draper:“Şurası muhakkaktır ki,gerek üstümüzdeki muazzam gök 

yüzünde olsun,gerek bize göre altımızdaki yer yüzünde olsun,her şeyde bir plân,maksad 

ve gâye vardır. Binaenaleyh,bu maksadı ve plânı meydana getiren sonsuz bir kudret 

sahibi yaratıcının varlığını inkâra kalkışmak akıl ve mantık kurallarıyla çelişir.” 

Prof. Cecil Hamar:”İnsanoğlu ne zaman yeni bir kanunla karşılaşırsa,duyacağı 

ses sadece-Beni yaratan Allahtır.- İnsanoğlu sadece Allahın yarattığı-beni  

keşfedebilmektedir.-sadâlarıdır.” 

Prof. W.Oscar Linderg:”Bu akılları durduran nizamı yaratan ve tanzim eden bir 

yaratıcı olmadan bunca nizamın ve intizamın olması nasıl mümkün olabilir?” 

Prof. Edward Luther Kissel(Biyalog):”Tabiat üzerindeki bilgim ve 

araştırmalarım geliştikçe,derinleştikçe imanım daha arttı ve kuvvetlendi.” 

“Açık ve serbest kafayla incelendiği zaman ilimler,insanı Allahın varlığına 

götürür.” 

Zeno Bucher.”Şekiller Allahın maddeye basılan mühürleridir.” 

Ressam imza ve mühürünü vurup kendi ustalığını-eksikliğine rağmen-gösterir 

de,Allah kendi sanatını başkasına mâl etmemek için vurmaz mı? Her şey onun 

mührüdür. 

Albert Einstein:”Ben Allahın bu dünyayı nasıl yarattığını bilmek isterim. Ben şu 

veya bu olayla,şu veya bu elementin spektrumu ile ilgili değilim. Ben O’nun kâinata 

koyduğu hikmetleri bilmek istiyorum. Geriye kalan şey teferruattan ibarettir.” 

Prof. Andro Cınovayivi(Fizyoloji alimi):”Allaha iman insan denilen 

varlığa,madde ve enerji yığını olmaktan çok daha büyük bir mâna katar.” 

Prof.M.S.Congolen(Fizik alimi):”İlim,Allahın yarattığı şeyleri ve kudretinin 

eserlerini incelemekten başka bir şey yapmaz.” 

Alan Bean(Apollo 12 Astronotu):”İnsan uzayda uçarken pek az kimseye nasib 

olan bir fırsat elde ediyor. Ufkunu genişletmek arzusu. Gerçekten bu yolculuktan 

sonra,içimde insanları,Allahı,kâinatı ve bunlar arasındaki alakayı daha iyi 

öğrenmek,anlamak arzusu doğdu.” 

Tabiattaki her bir fen Allahı gösterir ve onun bir ismine dayanır. 

Max Planck:”Hangi sahada olursa olsun ilimle ciddi şekilde meşgul olan 

herkes,ilim mabedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır:İman et. İman,ilim adamının 

vaz geçemeyeceği bir vasıftır.” 

Dr. Charles Stamimitis:”İleride meydana gelecek en büyük keşifler,ruhi yönden 

olacaktır. İnsanlar bir gün maddi şeylerin saadete vesile olamıyacağını,erkeklerin ve 

kadınların ibda etme (yapma) gücüne sahib kılmakta çok az faydası dokunacağını 

anlayacaklardır. İşte o zaman dünya bilginlerin laboratuarı Allaha yönelecek ve ilâhi 



hakikatlar araştırılmaya başlanacaktır. O gün geldiği zaman alem geçmiş asırlarda 

görmediği ilerlemelerin en hızlısına şahid olacaktır.” 

İlim ve fen Allaha hizmet edecek,Hicri 3. asırdan daha büyük bir patlama ile 

İslâmın –tabiri caizse- rönesansı olacaktır. Asır İslâm,Allah,din,mukaddesat asrı 

olacaktır. 

Meşhur filozoflardan Sent Anselem şöyle diyor:”Mülhidlerin en akılsızlarının,en 

gafillerinin bile zihninde behemahal bütün mevcudattan büyük ve daha mükemmel bir 

zat tasavvuru mânası vardır. Bu zât,yalnız zihnen mevcud değil,zihin haricinde de 

mevcuddur. Eğer öyle olmasaydı,ondan daha büyük,daha mükemmel bir şey tasavvur 

olunabilirdi. Binaenaleyh,fevkinde başka bir şey tasavvuru kâbil olmayan o 

zât,hakikaten ve bilfiil mevcud olan Allahu Azimuşşandır.” 

Fransız tabiiyyunun muhakkiklerinden olan Edward derki:”Acaib ve bedayiiyle 

sâniin kemâli hikmetine,Hâlıkının azamet ve kudretine delalet eden bu meşhudâtı 

kevniyeyi bazı kimselerin,tesadüfe haml veya maddenin asûrundan addetmeleri 

hakkındaki sözlerinden âkil ve bâsir olan her insan taaccüb eder,utanır.” 

Fransız edib ve filozofu Lamennais şöyle der:”İnanmıyorum diyen,çoğunlukla 

yanılır. Çünkü ruhun içinde,tâ derinliklerinde hiçbir zaman kurumayan bir iman 

kaynağı vardır. Allahı inkâr eden kelimeler geçtiği dudakları yakar. Mukaddes 

değerleri küçültmek için açılan ağızlar,cehenneme açılan pencerelerdir.” 

           Bediüzzamanın ifadesiyle:” Cehennem-i cismanî, ârif olan mü'min için, âsiye 

kâfirin cehennem-i manevîsine nisbeten cennet gibidir.”[158] 

            Diğer bir ifadeyle:” Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. 

Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır.”[159] 

            Felsefeci William James der:”Bütün sıkıntıların,şokların şüphesiz ki en büyük 

çaresi imandır.” 

            Amerika'da yapılan istatistiklere göre;her 35 dakikada bir intihar olayı vuku 

bulmakta ve her iki dakikada bir delilik olayı meydana gelmektedir. Hekimlerin 

belirttiklerine göre,intihar olaylarının ve deliliklerin yegâne çaresi iman,ruh emniyeti ve 

huzurudur ki,ancak buda din sayesinde elde edilebilir. 

            Yine psikologların ifadesine göre;sinir gerginlikleri,ruhi bunalımlar bir hadde 

kadar dost ve arkadaş edinmeyle önlenebilir. Kişinin Allahdan daha yakın ve daha 

samimi dostu var mıdır? Bu buhranları Allaha yaklaşmakla önlemekten başka bir çare 

var mıdır? Mü’min kendini hiçbir zaman yalnız hissetmez,her zaman Allahın yanında 

ve ona her şeyden daha yakın olarak kabul eder.”[160] 

  

                                   TABİATTAN       DELİLLER 

İnsanlar maddeleri yönüyle birbirlerine bağlanmayıp,aralarındaki bağlayıcı unsur olan 

mânevi bağlantılar vardır. Bir annenin evladına şefkatiyle,bir zenginin bir fakire 
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merhametiyle ve insanların insanlara bağlantısı sevgiyle olmaktadır. Aksi takdirde bu 

duyguların olmayışı,varlıklar arasındaki câzibe ve çekiciliğin,dâfia ve iticiliğe 

dönüşeceği malumdur. 

Alem de,tabiatta hâkezâ öyle... 

Maddelerin arasında mânevi bir câzibe onları ayakta tutmaktadır. Yer çekimi 

gibi... Fizikçilere göre,maddeyi bir arada tutan,kuvvetli,zayıf ve elektromağnetik 

kuvvetler ile gravitasyonun (kütle çekiminin) nasıl birbirlerini etkilediklerini bir tek 

‘Büyük Birleşik’ model içinde izah ediyor. İşte eşyanın dayanağı ve onu ayakta tutan 

kayyum olan zât ise Allahdır. Ve onun isimleridir ki,eşyaya,varlıklara isimlerini tahşid 

eder.Bütün isimler onun arkasında olur. Esma ve tecellisini çek,geriye hiçbir şey 

kalmayacaktır. 

Her ismi olsa da Hakim ismi olmasa,her şey abesiyete ve mânasızlığa 

dönüşecektir. 

Her şeyin iki ciheti bulunmaktadır:Biri âfâkî,diğeri enfüsî. Yani bir iç 

yönü,diğeri ise dış ciheti. 

Her şeyin batını,içi,dışından daha harika...Her şeyden bir nizamı çıkar,at,gerisi 

bomboş olacaktır. Bütün ilimlerde varlıklardaki bu nizam ve intizamı arar. Nizamın 

nâzımına ve devamına çalışır. 

Her şeyde onun Rezzak,Rahman ismi görülür. Çünki kâinat kendine münasib bir 

şekilde beslenmektedir. Her varlığa münasib bir sofra serilmektedir. 

Öyle sofralardır ki,varlıkların bütün duygularına hitab etmede..Mesela,insanın 

hem midesini,hem de ruh,akıl,kalb gibi duygularına Kur’an sofrasını serer. Ona gıda 

olur. Göze;yer ve gök,denizler bir sofradır. Kulağa;güzel sesler,nağmeler ayrı bir 

sofra...İnsan kendisine serilen sofradan, kelb kendisine verilen kemik sofrasından 

memnun... 

İnsan için o sofranın en güzelini cennet ve cemalullah sofrası oluşturur. 

O halde sorarız,evimizdeki mütevazi sofra rast gele kurulmadığına göre,tabiat 

sofrası hiç kendiliğinden kurulur mu? 

O’dur Rahman,O’nundur sofra... 

Her şeye Rahmetiyle rahmet eden yine O... Yoksa hiç vahşi bir canavar 

yavrusunu şefkatle kucaklar mıydı? 

Kim kimin imdadına koşar? Kim kime yardım eder? Alem hiç mümkün 

mü,insanların ayakları altında toprak olsun? 

O rahmet olmasaydı;insan mı deveye binerdi,yoksa evet yoksa devemi? İnsan mı 

varlıkları sağardı,yoksa varlıklar mı? 



Böylece efendi kölesine hizmet edecekti. Ama o rahmettir ki,her şeyi insana 

musahhar kılmıştır. 

Yoksa akıllı olan biz mi kılıyoruz? Yoksa,evet yoksa tabiat mı? 

Öyleyse anne karnında ve de dünyada rahmete mazhar oluyor.,bundan sonrada 

olacaksak,elbette bu bir rahmet edicinin olduğuna delildir. 

Çocuk dünyaya gelmeden önce annede süt yoktur. Çocukla beraber sütte 

gönderilmektedir. Çünkü çocuk süte muhtaç. Hayır,hayır,o rahmete muhtaç... 

Çatlamış,susuz toprakta onun rahmetiyle dirilmekte. Kendisine atılan,kendisinde 

diriltmekte... 

Rahmeti olmasaydı;hayatta,varlıklar ve tabiatta var olmayacaktı. Onun 

rahmetidir ki,basit bir suya hayat,her şeye bir varlık vermiştir. 

Çocuk annenin rahmet karnında var olup,şefkat kucağında büyüdüğü 

gibi,varlıklar onun rahmet kucağına muhtaçtırlar. Ona iltica ederler. 

Her şeyde kerem-kârane bir ikrâm görülmekte... 

Her şeydeki izzet,şeref,muhteremlik bir kerimin ikrâmıdır... 

O kerem sahibi zâtın sofrası öyle bir sofradır ki,o sofrada dost ve düşman ayırt 

edilmeksizin herkes istifade etmekte... 

İşte Allahın yer yüzü sofrası... 

Her şey O’na senâ,övgü ve hamdle mükellef. Nimetin gelmesinde aracı olan 

zahiri vasıtaların arkasında hakiki hamde,ezelden ebede kadar hamde ancak ve ancak 

O’dur layık. 

Her şeyi hikmetle yaratmıştır. Yarattıklarında hikmetsizlik,abesiyyet ve çirkinlik 

görülmemektedir. Yarattıklarında tam bir maslahat ve yarar göze çarpmaktadır. 

Çarpıklık varsa oda ancak bakanın nazarındadır. 

Her şey ona mensubiyetin şerefiyle şereflenmekte,aksi takdirde,Nemrud,Fir'avun 

gibi ilel ebed sukut etmektedir. 

Her şeyin saltanatı,güç ve kuvveti onun elinde,hiçbir şey onun saltanatının 

haricine çıkamaz. An şart ki,onun gibi kudret sahibi ola... 

Her şeyden mukaddes ve müberra,noksan ve kusurlardan beri,tam bir kemâl 

sahibi ancak odur. 

Her şey onun varlığıyla selamet ve emniyet bulur. Alem vahşet ve yalnızlıktan 

kurtulur. Korkulardan emin olur. 



Her şey hıfz ve muhafazası altında aziz olur,onsuz her şey zillete mahkumdur. 

Her şeyi dilediği gibi yaratmaya kadir,gerçek ululuk ve celâl sahibidir. 

Her şeyi yaratıp şekillendiren odur. 

O’dur her şeyin ilkini,sonunu,dışını,içini bilen... 

O’dur ki her şeyi tenvir edip nurlandıran tek ve yektâ zât... 

Şefkatiyle kucaklar,rıfk ve yumuşaklığıyla affeder. Cemâliyle günahları setreder. 

Her şeyin yanında hazır,her şeyden yüce...Lutfuyla mükâfatlandırır,adâletiyle 

cezalandırır. 

Her şeye yakın,her şey ise ona nihayet uzak... 

Her hak sahibine hakkını verir. Her zorda olana imdad eder. 

Her şey ona muhtaç,o ise hiçbir şeye muhtaç değildir. 

Her şey onunla hayat bulur,her şeyin kayyumu da odur. 

O’dur gerçek sığınılacak ve sahib. 

Mesela,çağ açıp çağ kapatan Fatihi ele alalım. 2-3 yaşlarında iken haramilerce 

çalınsa,sahib olacağı şeyler gayet mahduttur. 25 yaşlarına geldiğinde kendisine Padişah 

Muradın oğlu olduğu söylense ve bilse,bir anda babasına mensubiyetle koca Osmanlı 

mülkünün bir meliki ve sahibi olacaktır. Birincisinde sahib olduğu şeyler gayet basit ve 

âdi,kıymetsiz ve birkaç şeyden ibaret. İkincisinde ise,koca bir saltanat... 

Bunun gibide,Allaha mensub olmayan bir insanda hiçtir,fakirdir. Değil 

varlıklara,kendisine bile sahib değildir. Ancak ona bağlılığını ifade etmekledir ki,bütün 

kâinata bir anda sahib olur. Yani o kişi diyebilir:Benim yaratıcım bu dünyayı bana bir 

ev,güneşi bir lamba,ayı gece lambası ve her şeyi emrime vermiştir. 

Allahın sadece Rab yani terbiye edici ismi açısından tabiata baktığımızda,her 

şeyde mükemmel bir terbiye sistemi işlediğini görürüz. 

Güneşi biz mi terbiye ettik? Fazla ışık,ısı,renk göndermesin diye? 

Ayı,yıldızları,dünyamızı,gökteki cirimlerin terbiyesinde ne gibi bir terbiye 

ediciliğimiz var? 

Toprağı biz mi ettik terbiye? 

Büyük hayvanları biz mi emrimize râm ettik? 

Kendi organlarımızın terbiye ve tanziminde kimin terbiye ediciliği vardır? Yoksa 

anne ve babamızın mı? 



Su ile hayat buluyoruz ve hayat bulunuyor. Ona o hayatı veren biz miyiz? 

Ağaçlara meyveyi verdiren,susuz yerde yetiştiği halde sulu kılan kimin 

terbiyeciliğidir? 

O’nun terbiyesi olmasaydı alemi,kendini nasıl terbiye edecek,düzenleyecektik? 

Yoksa ağzımızı karnımıza yakın mı koyacaktık? 

Güneş insanı yakıp sarartırken,neden bitki ve yaprakları sarartmıyor,yeşil 

kalıyorlar? 

Kâinatta seni efendi,diğer varlıkları sana hizmetkâr kılan sebeb nedir? 

Bu durum senin üstünlüğün,kuvvetin mi? Yoksa bir kurra eseri mi? Oysa 

Einstein-in dediği gibi:”Allah hiçbir şeyi tesadüfe bağlamaz. Çünki  Allah zar atmaz.” 

İnsanlardaki bu sevgi neyin eseri,kimin hibesi? Hatta hayvanlarda dahi... Ya 

olmasaydı? Kim kimi yiyecek? Kim kime hizmet edecek? Kim kimin her emrine râm 

olacaktı? Her şey sanki bize düşman gibi iken,kimdir bize şefkat eden ve ettiren? 

Develer,inekler,varlıklar mı? Yoksa onların sahibimi? 

Her sene baharı getirip,dolu dolu ihtiyaçlarımızı kim gönderiyor? 

Kör,sağır,dilsiz ve akılsız tabiat mı? Yoksa her şey emrinde olan zât mı? 

O toprak,o taş ve odunki,odun ve taş kafalı münkir gibi elinden bir şey gelmez. 

Hem tabiat denilen nedir ki? Hakikatı yok,yaratıcılık vasfı yok. Su ve topraktır 

yaratıcı,denilebilir mi? 

Tabiat,canlı ve cansız varlıkların tümüdür. O halde ya tümüdür yaratan,yada 

içlerinden biridir. Kimdir? Bu ise hayali,hakikatta varlığı olmayan bir şeydir? 

Oysa her şeyi akla veren filozof,aklını inkâr eden sofesta-i bile,onlardan biraz 

akıllıca bir iş yapıp,Allahı kabul etmese de,biri aklı ilâh,diğeri Allahı inkâr 

edemiyorum,-evet,etmiyorum değil, edemiyorum diyerek- aklını inkâr etmekle,akla 

yanaşmış olmaktadırlar. 

Tabiatta boş ve israf bir şeye rastlanılmaz. Her şey ölçülü. Elbette ölçüyü koyan 

bizler değiliz. 

Alemi soğan gibi yaratan yani her tabakayı diğerinden ayıran zar misali,alem 

alem içinde,binlerce alemi iç içe yaratan kimdir? 

İnsanlar alemi. Her bir insan bir alem. Hayvanlar alemi,her bir hayvan bir alem. 

Bitkiler alemi,her bir bitkide başlı başına bir alem. Hepside kendi aleminden memnun. 

Mikrobu da,insanıda. Kimdir bunları böyle memnun eden,bunlara ev sahibliği yapan? 

Elbette Allah diyeceksiniz... 



Kur’an sık sık akla,düşünceye,tefekküre,tedebbüre havale etmekte,hâla 

düşünmeyecek misiniz,diye... 

O Allah ki insana kendisini düşünsün diye ona aklı o vermiştir. 

Kalbide o vermiştir,kendisi için çarpsın diye..Hâla akıl onun için 

çalışmayacak,kalbde onun için atmayacak mı? 

Biz buna belî yani evet demedik mi? Hâla hatırlamayacak mıyız? Her şey onu 

hatırlayalım diye,hatırlatıyor... 

Proton ile elektron arasındaki mesafe –büyüklüğü nisbetinde- ay ile dünya 

arasındaki mesafe kadardır. Dünya ve diğer 12 gezegen güneş etrafında nasıl 

dönüyorlarsa,aynen onun gibide,aynı sistemle elektronlarda kendi protonları 

etrafında,muayyen bir mihveri,yörüngeyi takib etmek suretiyle saniyede iki bin km 

süratle dönerler Bu ince hesablamalar onun hesabıdır. 

Arıya bal yapmasını biz vahyetmedik... 

Sabahtan akşama kadar 1217 kere gezib,gıda aramasını serçeye biz ilham 

etmedik... 

Hayvanlara ilâhi sevki biz koymadık... 

Kâinatı,güneşi biz doğurup,biz batırmıyoruz. Varlıkların hayatını biz verip,biz 

almıyoruz. Varlıklar bizim ihtiyacımızı,bizde varlıkların ihtiyaçlarını karşılamıyoruz. 

Ancak doğurulup doğurulmaması,her şeyin hayatı ve ölümü onun elinde 

olup,ölmeyen,hiçbir şeye muhtaç olmayan zattır ki,bu işleri yapıyor. 

Her gün,her ân temizlenen dünyayı biz temizlemiyoruz. Kendi temizliğinden aciz 

olanında işi değildir. 

Dünyaya gelen hayvanlar hayat şartlarını biliyor. İnsan ise cahil. Öğrenmeye 

muhtaç. Bu silsile ise insanlık tarihince devam ediyor. Ne bilgili bir insan doğuyor,doğar 

doğmaz yüzmeyi ve bilgisayar kullanmayı biliyor,nede bal yapmayan arı oluyor! 

Belki hayvan bilmiyor,ona insana hizmet etmesi için bildiriliyor. Çünkü 

hizmetkârdır. İnsan ise efendisini tanıdıkça efendidir. 

Toprağa içine atılan her şeyi bitirmesini,yeşertmesini,farklı farklı tohumları 

birbirinden ayırma sanatını da biz öğretmiş değiliz. 

“Arının yaptığı işi yüzlerce fen adamı yapamadığı halde,odamızdan içeriye 

girmesi halinde de ona ne hürmet gösteriyor,ne de ayağa kalkıyoruz. Bal yapmak arıyı 

hayvanlıktan kurtarmadığı gibi,mâneviyatı,Allahı unutarak sadece dünyevi bir meslekte 

yükselmekte bir insanın insaniyetini tekâmül ettirememektedir.”(M.Kırkıncı) 

Ve yine Ammophile (amofil) denilen bir böceğe konserve yapma sanatını biz 

öğretmedik. 



Hayvanlardaki Kamuflaj sistemi kim tarafından tasarlandı? 

Penguenlere Smokinleri kim giydirmede? 

Bütün varlıklara dikilen elbiseler vücudlarına aynen oturması,buradaki bir 

kuş,balık ve kara hayvanı ile,dünyanın öbür tarafındaki aynı atomdan yaratılan 

varlıklar kimin işi olabilir? 

Yarasalara Sonar teknolojisi kim tarafından yerleştirilmekte? 

Yağmurların kilometrelerce mesafelerden bir ölçü içerisinde indirilişi kimin işi 

olabilir? 

Kâinat kitabının hayvan ve bitki gibi yüzlerce,milyonlarca sayfasını inşa 

edip,yaratan,insanın milyonlarca sayfasını DNA’sında muhafaza etmekten aciz kalırmı? 

Hayvanlar hastalıktan korunma ve tedavi olma bilgilerini,vücud bakımı ve 

temizlenmelerini nereden öğrendiler? Kimdir onlara öğreten? Kimdir onları 

proğramlayan? Elbette ister istemez Allah denilecek. 

Spencerin dediği gibi:”Biz kâinatta meydana gelen hadiseleri idrâk üstü mutlak 

bir kudretin tezahürüne bağlamak mecburiyetinde olduğunu itiraf etmek zorundayız.” 

O halde;Ey insan;! İnsan isen şu güzel işlere tabiatı,tesadüfü,abesiyeti,dalâleti 

karıştırma,çirkin etme,çirkin yapma,çirkin olma... 

Varlıklar ham maddeye muhtaçtırlar. Bunlar kaynağını nereden almaktadır? 

Tabiattan mı? Ya tabiat? 

Talebenin disiplini bozulmakta,askeriyenin intizamı dağılmakta..ancak insan 

hücreleri intizamla,anarşisiz devam etmektedir. Kimdir bu dengeyi kuran? 

“Bir avuç insan,eski dervişler misali,tabiatın sırlarında dolaşır,dururlar. 

Muhyiddin-i Abdalın dediği gibi: 

Muhyiddinem dervişem. 

Hak yoluna girmişem. 

Onsekiz bin alemi 

Bir zerrede görmüşem...”(Prof.F.G) 

İlâhi sırrı gösteren sırlar mecmuasıdır tabiat... 

“İlim adamları,tek bir insan hücresindeki (DNA) molekülü üzerinde kodlanmış 

bilgilerin kitap lisanına tercüme edilebildiği takdirde,her biri biner sayfadan az 

olmamak suretiyle en az 46 ciltlik bir ansiklopedi ortaya çıkacağını belirtmektedirler. 



Bir hücrenin çekirdeğinin içindeki,ancak elektron mikroskoblarıyla görülebilen 

zerre kadar (DNA) molekülünde deryalar kadar bilgi depo edilmiştir. 

Bir kitabın bütün özetinin son noktasında kaydedilmesi imkânsız ise de,kâinatın 

yaratıcısı binlerce sayfalık kitapları küçücük bir DNA-da şifrelemiştir.”[161] 

Yeni yeni tırnak kadar bir diskette binlerce sayfayı hıfzeden insana o aklı veren,o 

insanın kaderini onun hücresinde,DNA-sında proğramlayan ve şifreleyen elbette 

Allahtan başkası değildir ve olamaz. 

Yer çekimi kanunu var iken,özellikle Kaliforniada 100 metrelik,1500 tonluk,200 

ahşab evin inşa edilebileceği dev ağaçlara su nasıl çıkmakta,ne pompalanmaktadır? Yer 

çekimi kanunu olduğundan aşağıya inmesi gerekirken,düşünülmesi gerekmez mi? 

İnsan kâinattaki harikaları seyrettikçe”Allahu Ekber” demekten kendisini 

alamamaktadır.[162] 

Hadislerde cennetin vasıfları belirtilirken:”Sütten denizler baldan 

nehirler...”vardır,denilir.[163] 

Birde dünyamıza bakalım;mübalağa değil. Arıların bir senelik veya birkaç 

senelik balları toplansa ve bunu Hz. Âdem zamanına kadar götürsek,baldan nehirler 

olmaz mı? O halde bu baldan nehirleri kim akıtmaktadır? Arılar mı? Acaba arılar akıllı 

olsalar onlardan bile buna –Evet- diyen çıkar mı? 

Koyun-keçi-inek gibi süt veren fabrikaları ele alalım. Onlarında sütlerini 

toplasak,sütten nehirler olmaz mı? Karadeniz ve Akdenizi doldurmazlar mı? Elbette 

bütün bunlarda o hayvanların işi ve kârı değildir. Diyebilmek için,onlardan da öteye 

giden varlıklar olmak demek.... 

Daha bunlar gibi domates,üzüm,portakal,karpuz gibi binlercesini,hatta her 

birinin bir senedeki mahsulatını toplasak dağların boyunu aşmaz mı? O halde bu işlerde 

bütün varlıkların boyunu aşan işlerdir. Birde Âdemden ve daha evvelinden  beri alınan 

mahsulleri hesab edecek olsak,acaba dünya gibi birkaç daha dünya onları içine alabilir 

mi? 

Bununla beraber dünyadan eksilen hiçbir şey yok. O halde bunlar nereden 

gelmektedir? Devamlı olarak gelmekte,buna rağmen bir şey eksilmemektedir... 

Sırf bu durum rahmetin bizzat tâ kendisi değil midir? Rahmet hazinesinden 

başka,hangi hazine bu kadar nimetleri içine alabilir? 

Dağların altlarından akan sularda öyle...Eğer o dağın hazinesinden bir yılda 

akan sular buzlaşsa,çıktığı dağdan daha büyük olur. Oysa o dağın yağmurlar ile aldığı 

kaşık kadar iken,bizim dağdan aldığımız kepçeler kadardır. Buda nereden gelmektedir? 

Sürekli aktığı halde hâla bitmemektedir... 

Hiç tabiatın işi olabilir mi? Yazık o kafana ki,hâla düşünemiyorsun. En iyisi git 

de kafanı tamir ettir. Ancak ehline olsun. Belki bir çare bulunabilir... 
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İnsanların yapmış olduğu sanatlar çok oldukça ucuz ve kalitesiz olurlar. Oysa 

her gün bir milyon insan yaratılmakta..ne kalitesi düşük,nede kıymet ve değer 

bakımından bir şey kaybetmekte... Göz ve akıl gibi bir nimet her zaman kıymetli ve 

değerlidir. Herkeste oluşu kıymetini düşürmemekte... 

O halde böyle âli ve kıymetli şeyler,âdi varlıkların işi değildir ve olamaz. Âdi 

şeylerden âli şeyler çıkmaz. O halde bu âli ve yüce şeyler,âli ve yüceler yücesi olan 

Allahın işidir. 

Kâinatta,her şeyde bir hikmet tezgâhı çalışmaktadır. Bu hakim olan zatın işidir. 

“Hayatı tabiat meydana getirmiş değildir. Çünki oluşum esnasında ateşin yaktığı 

kayalarda ve tuzlu olmayan denizlerde hayat için gerekli şartlar yoktu. Acaba 

hayat,kâinata idrâk kudreti kazandırma fırsatını elde etmek için,gerek dünya yuvarlağı 

ve gerek diğer gezegenler üzerinde âdeta bir tavuk gibi kuluçkaya mı 

oturmuştur,dersiniz?”[164] 

  

RİSALE-İ NURDAN TEVHİDE DAİR NOTLAR VE DELİLLER 

Mütekelliminden olan özellikle kelâm sahasında yapmış olduğu tecdid 

göreviyle,itikad sahasının boşluğunu dolduran Bediüzzamanın eserlerinin muhtelif 

yerlerinden aldığımız iktibaslarda;Risale-i Nur dükkanında Tevhidden başka bir şey 

bulunmadığına şahid olduk. 

“Bir kitabda yazılı bir harf, yalnız bir cihetle kendisini gösterir ve kendisine 

delalet eder. Fakat o harf, kâtibine çok cihetlerle delalet eder ve nakkaşını tarif 

eder.”[165] 

Alemde bir kitap olup,her yönüyle Allahı tarif etmektedir. 

“Meşhur Hebenneka gibi ahmaklaşan bir adam dahi Sâni'-i Zülcelal'in inkârına 

gitmemek gerektir.”[166] 

            Hebenneka:Ahmaklığıyla meşhur olup,akıllı olmadığı halde kendisini öyle 

zanneden bir kimse. Nitekim bu kişi,kendini tanımak için boynuna isimliğini takar. 

Uyurken boynundaki isimliğini arkadaşı çıkartıp kendi boynuna takar. Hebenneka ise 

uyandığında kendisine kim olduğu sorulunca,boynuna bakar,ancak isimlik yoktur. 

Soran kimsenin boynunda görünce der;Sen Hebennekasın da,ya ben kimim? İşte 

inkârcıda böyledir... 

“Cenab-ı Hak, bütün cüz' ve cüz'îlerde sikke-i mahsusasını ve bütün küll ve 

küllîlerde has hâtemini vaz'ettiği gibi, aktar-ı semavat ve arzı,(yer ve göğün her tarafını) 

Hâtem-i Vâhidiyetle (Birliğinin alameti olan birlik mührüyle)ve mecmu-u kâinatı sikke-i 

Ehadiyetle mühürlemiştir.”[167] 

Her şeyde O’nun birliğini gösteren bir mühür vardır ve basılmıştır. Okumasını 

bilene... 
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“Sath-ı arz (yeryüzü)sahifesinde kusursuz, noksansız, sehivsiz kemal-i intizamla 

üç yüz binden fazla risaleleri yazmak, öyle bir Zâtın sikke-i mahsusasıdır ki, her şeyin iç 

yüzü, her şeyin kilidi onun elindedir. Ve hiç bir şey onun teveccühünü başkasından 

çevirip kendisine hasredemez. 

..... Evet bu âlem pek muhteşem bir saray veya muntazam bir fabrika veya 

mükemmel bir şehirdir.”[168] 

Ve varlıklar arasında tam bir yardımlaşma görülmektedir. 

“Umumî rızık hakkında görünen geniş ve muntazam rahmet ve inayetler, ancak 

her şeyin mürebbisi ve her şeyin müdebbiri ve her şey yed-i teshirinde bulunan bir zâtın 

hâtem-i hassı olabilir. 

.... En cüz'î bir ferd, "Ancak nev'imi yaratan beni yaratabilir." diyor. Çünkü 

efrad arasında misliyet vardır. Ve arzın her tarafında dağınık bir surette bulunan en 

küçük bir nev', "Beni yaratabilen ancak arzı yaratandır" söylüyor. 

            Arza bak ne söylüyor? Sema ile aralarında alış-verişi bulunduğu için "Beni 

halkedebilen, ancak mecmu-u kâinatı halkeden Zâttır." diyor. Çünkü aralarında 

tesanüd vardır.”[169] 

Şirkin ise ne derece muhal ve imkânsız  bir yol olduğunu,bir zerreye bir ilâh 

derecesinde bir yükü yüklemekle göstermektedir. Bir ilâhı kabul etmeyen bu 

insan,zerreler adedince ilâhları kabul etmek mecburiyetinde kalmaktadır.:” Şirk sahibi, 

cehalet sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman, o küfrü iman ve iz'an 

edebilmek için, bir zerre-i vâhideye bir ton ağırlığında bir yük yükletmeğe ve her 

zerrede sayısız matbaaları icad edip tabiat ve esbabın eline vermeğe ve bütün masnuatta 

bütün san'at inceliklerini tabiata ders vermeğe muztar ve mecbur olur. Zira hava 

unsurundan (meselâ) her bir zerre bütün nebatlar, çiçekler, semereler üstünde konup 

bünyelerinde vazifesini yapmak salahiyetindedir.”[170] 

           O kâfirin bütün bunlarda Allahın kudretinin usta oluşunu işittikten 

sonra,düşünmesi gerekir ki:” Bir zerreye, bir terzilik san'atını öğretmeye kudretin var 

mıdır? Kendine Hâlık ittihaz ettiğin tabiat ve esbab, her şeyin muhtelif ve mütenevvi' 

suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır? 

Bak, ey gözden mahrum kâfir! Şecere-i hilkatın semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca 

esbabtan üstün olan insan, terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem'edip dikenli 

bir şecerenin âzalarına uygun bir gömleği dikemez. Halbuki, Sâni'-i Hakîm her şeyin 

neması (gelişip büyümesi) zamanında pek muntazam, cedid ve taze taze gömlekleri ve 

yeşil yeşil hulleleri kemal-i sür'at ve sühuletle yapar, giydirir. Fesübhanallah!...”[171] 

“Arkadaş! Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli 

ve daha tehlikelidir. İman yolu ise, suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek 

kolay ve zahmetsizdir. Meselâ: Bir insan, gövdesinin cihat-ı sittesini (altı yönünü) 

güneşlendirmek istediği zaman, ya bir Mevlevî gibi dönerek gövdesinin her tarafını 

güneşe karşı getirir veya güneşi o mesafe-i baideden celb ile(o uzak mesafeden çekip 

getirerek) gövdesinin etrafında döndürecektir. Birinci şık, tevhidin kolaylığına misaldir. 

İkincisi de, küfrün zahmetlerine misaldir. 
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            Sual: Şirk bu kadar zahmetli olduğu halde ne için kâfirler kabul ediyorlar? 

            Cevab: Kasden ve bizzât kimse küfrü kabul etmez. Yalnız şirk heva-i nefislerine 

yapışır. Onlar da içine düşer; mülevves, pis olurlar. Ondan çıkması müşkilleşir. İman 

ise, kasden ve bizzât takib ve kabul edilmekle kalbin içine bırakılır. 

....Arkadaş! Bir kelime-i vâhidenin (bir kelimenin) işitilmesinde, bir adam, bin 

adam birdir. Yaratılış hususunda da -Kudret-i Ezeliyeye nisbeten- bir şey, bin şey 

birdir. Nev' ile ferd arasında fark yoktur.”[172] 

“Öyle bir Allah ki, vücub-u vücud ve vahdetine, şu kitab-ı kebir denilen âlem, 

bütün yazıları ve fasıllarıyla, sahifeleriyle, satırlarıyla, cümleleriyle, harfleriyle şehadet 

ettiği gibi; şu insan-ı kebir denilen kâinat da, bütün azâsıyla, cevarihiyle, hüceyratıyla, 

zerratıyla, evsafıyla, ahvaliyle delalet eder.”[173] 

Yani bütün envaiyle,erkânıyla,âzasıyla,eczasıyla,hücreleriyle,zerreleriyle,esir 

maddesiyle,ellibeş lisan ile,vücubu vücud ve vahdetine şehadet etmektedir. 

“Ancak Onun kudretiyle, iradesiyle her müşkül hallolur ve kapalı kapılar açılır. 

Ve Onun zikriyle kalbler mutmain olurlar. Binaenaleyh necat ve halas ancak Allah'a 

iltica ile olur.”[174] 

“Sâni'-i Âlem, âlemde dâhil olmadığı gibi âlemden hariç de değildir. İlmi ve 

kudreti ile her şeyin içinde olduğu gibi, her şeyin fevkindedir. Bir şeyi gördüğü gibi, 

bütün eşyayı da beraber görür. 

..... Evet kâinat o Hâlık'ın nurunun gölgesi, esmasının tecelliyatı, ef'alinin 

âsârıdır.”[175] 

Cenâb-ı Hakkın her şeyle iştiğali,bizâtihi haberdâr olup cevab vermesi onun 

Rablığına bir noksan değil,olmaması noksanlıktır. Nitekim güneşin ışığından bazı 

şeylerin gizli kalması,ışıktan mahrum olması güneş için bir noksanlık olduğu gibi... 

Bundan dolayı her şey ilim,irade,kudret itibariyle Cenâb-ı Hakkın tecellisine 

mazhardır.[176]  

İnsanı dalâlete atan “Ene” ve “Tabiat” gibi tağutlardan olan tabiat,ilâhi bir 

sanattır.[177] 

Matbaada teksir edilen bir kitabın yazı sanatı ve harfleri içinde olması 

düşünülemediği gibi,Allahın da,sanatı olan tabiatın içinde olması düşünülemez. Kitab 

kâtibinin yazması olduğu gibi kâinatta Allahın bir büyük kitabı ve sanatıdır.[178] 

Kâinat Cenâb-ı Hakkın isimlerine birer ayinedirler. Ne kadar farklı farklıda 

olsalar onun güzelliğine ve cemaline işaret ederler. Çünki düşünki,kâinatın satırları 

mele-i a’ladan yani melekler ve felekler aleminden gelmiş birer mektubturlar.[179] 

Bir kişiye “Kur’an-ı biliyor musun?” denildiğinde,o kişi Kur’andan uzak bir kişi 

ise,örften ve alışkanlıktan kaynaklanan bir bilgiden dolayı”Evet,biliyorum.”diyecektir. 

Ancak marifet,içerisindeki ahkâm onun için meçhuldür. Fakat kişi bilmekle 
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beraber,bilmiyormuş gibi bir tavırla öğrenmesine çalışacak ve araştıracaktır. Taklidden 

tahkike geçecektir. 

Bunun gibide;Allaha mevcudu meçhul yani var fakat bizce meçhul. Tahkik ile bu 

kâinatın bir Allah tarafından idare edilmesi düşünüldüğünde zihne ağır gelmeyecektir. 

Taklidde kalan kişi ise,”nasıl olur?” diyerek bu yükü kendi sırtına yüklenip 

taşıyamayacak ve içinden çıkamayacaktır.[180] 

“Bu güzel âlemin bir mâliki bulunmaması muhal olduğu gibi, kendisini insanlara 

bildirip tarif etmemesi de muhaldir. Çünkü insan mâlikin kemalâtına delalet eden 

âlemin hüsnünü görüyor; ve kendisine beşik olarak yaratılan Küre-i Arzda istediği gibi 

tasarruf eden bir halifedir.”[181] 

            Varlıkların yaratılmalarındaki yollar ve üç muhal: 

1)Her şey kendi kendine teşekkül etmiştir. 

Buna göre; İnsan mevcuddur. Bu mevcud insan, birinci kelimeye nazaran hem 

sâni'dir,(yaratıcı) hem masnu.(yaratılmış) İki zıd bir arada. Oysa içtima-i zıddeyn yani 

iki zıddın bir arada olması –gece gündüz gibi- muhal ve imkânsızdır. 

 2) Mûcid ve müessir esbabdır. 

İkinci kelimeye göre, esbabın tesiriyle vücuda gelmiştir. 

İnsanın ustası sebebler olduğu takdirde,alemin bütün ecza ve erkânı insanla 

alakadar olduğuna nazaran,insanın yaratılışında âmil ve usta olmaları lazım gelir. Bir 

usta yaptığı şeyin içerisinde bulunduktan sonra yapar. O halde,insanın bir hüceyresinde 

alemin eczası içtima edebilir. Bu öyle bir muhaldir ki,muhallerin,imkânsızlıkların en 

mümtenii,zor olanıdır. 

3)Tabiat iktiza etti. 

Üçüncü kelimeye nazaran, mevhum tabiatın eseridir. 

“Ehl-i gafletin sâni' olarak telakki ettikleri tabiata, cenah olarak yapıştırdıkları 

kör tesadüf ve ittifak (sebeblerin bir araya gelip birleşmeleri) ise, dalaletten neş'et eden 

ızdırar (mecburiyet) neticesinde şeytanların ihtira ettikleri (uydurdukları 

saçmalar)hezeyanlardır.” 

Hülâsa: Bir hüceyrenin vücuda gelmesi kendisine isnad edilirse, kâinata muhit olan 

sıfatlar kendisinde lâzımdır. Esbaba isnad edilirse, âlemdeki bütün esbabın o hüceyrede 

içtimaları lâzım gelir. Halbuki sineğin iki eli sığmayan bir hüceyre, iki ilahın 

tasarrufuna mahal olabilir mi? Hâşâ!.. 

            Dördüncü cihet ise, hak ve hakikatın istilzam ettiği gibi Allah'ın masnuudur.[182] 

“Evet bir şeyi dünyada var desen, yalnız o şeyi göstermek kâfi gelir. Eğer yok 

deyip nefyetsen,(inkâr etsen) bütün dünyayı eleyip göstermek lâzım gelir ki, tâ o nefiy 

isbat edilsin. 
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            İşte bu sırra binaen; ehl-i küfrün bir hakikatı nefyetmesi ise, bir mes'eleyi 

halletmek veyahut dar bir delikten geçmek veyahut bir hendekten atlamak misalindedir 

ki; bin de, bir de, birdir. Çünki birbirine yardımcı olamaz. Fakat isbat edenler nefs-ül 

emirde hakikat-ı hale baktıkları için, müddeaları ittihad ediyor. Kuvvetleri birbirine 

yardım eder. Büyük bir taşın kaldırmasına benzer ki, ne kadar eller yapışsa daha ziyade 

kaldırması kolay olur ve birbirinden kuvvet alır.”[183] 

“Ey insan! Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin, bir âyinedir. Senin fıtratında ve 

kalbinde bulunan şedid bir muhabbet-i beka, o âyine için değil ve o kalbin ve mahiyetin 

için değil.. belki o âyine de istidada göre cilvesi bulunan Bâki-i Zülcelal'in cilvesine karşı 

muhabbetindir ki, belâhet yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş.”[184] 

"Tesadüf, şirk ve tabiat"tan teşekkül eden fesad şebekesinin âlem-i İslâmdan 

nefiy ve ihracına, Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiştir.”[185] 

“Evham, şübehat, dalaletin menşe' ve mahzenlerinden biri: Nefis, kendisini kader 

ve sıfât-ı İlahiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder. Sonra tecelliyata mazhar 

olanlardan birisinin mevkiinde kendisini farzeder. Onda fena olur. Sonra başlar bazı 

teviller ile o şeyi de Allah'ın mülkünden, tasarrufundan çıkartır. Kendisinin girmiş 

olduğu şirk-i hafîye girdirir. Ve şirk-i hafîden aldığı bazı halleri o masuma da 

aksettirir.”[186] 

“Halk-ı eşya (eşyanın yaratılmasında) hakkında "mûcibe-i külliye" (olumlu ve 

umumi hüküm) sadık olmadığı takdirde "sâlibe-i külliye" (olumsuz hüküm) sadık olur. 

Yani ya bütün eşyanın Hâlıkı Allah'tır veya Allah hiç bir şeyin hâlıkı değildir. 

... Ve keza Hâlık ya birdir veya gayr-ı mütenahîdir, evsat yoktur. Zira Sâni' 

Vâhid-i hakikî olmazsa, kesîr-i hakikî olacaktır. Kesîr-i hakikî ise gayr-ı 

mütenahîdir.”[187] 

Bir tek ilâh kabul edilmediği takdirde,bir çok ilâhlar ortaya çıkacaktır. Biri 

kabul etmeyen,sonsuz ilâhları nasıl kabul edecektir? 

“Sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin. Ve elin onu icad etmekten 

kasırdır. Başkaları dahi o işten âciz ve kasırdırlar. İstersen tecrübe et bakalım. Şecere-i 

kelimat denilen bir lisanı veya muhaberat ve ezvak santralı olarak bir ağızı yap. Elbette 

yapamayacaksın. Öyle ise Allah'a şirk yapma!”[188] 

“Vâcib-ül Vücud zâtında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi, ef'alinde de 

benzemiyor.”[189] 

“Şu âlem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve enva'ıyla "Lâ İlahe İllâ Hu" 

diye tevhidi ilân ediyor.”[190] 

“Tevhid ile bütün eşyayı, Vâhid-i Ehad'e isnad etmediğin takdirde, âlemde 

bulunan bütün efradın mazhar oldukları tecelliyat-ı İlahiye adedince ilahları kabul 

etmek mecburiyetindesin. Evet gözünü şemsden yumduğun ve timsalleriyle irtibatını 

kestiğin zaman timsallerine ma'kes olan şeylerin adedince hakikî şemslerin vücudunu 

kabul etmeye mecbur olursun.”[191] 
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“Şu bürhan-ı enfüsî (iç alemin delaleti)olan vicdana müracaat et. Göreceksin ki, 

kalb bedenin aktarına, neşr-i hayat ettiği (kanı yaydığı) gibi, kalbdeki ukde-i hayatiye 

olan marifet-i Sâni'dir ki, istidadat-ı gayr-ı mahdude-i insaniye ile mütenasib olan âmâl 

ve müyul-ü müteşaibeye (değişik meyil ve isteklere) neşr-i hayat eder. Lezzeti içine atar 

ve kıymet verir ve bast ve temdid eder.”[192] 

Vahdet-ül vücud:”Tevhidde istiğraktır (aşkı ilâhi ile dünyayı unutup kendinden 

geçmek) ve nazara sığmayan bir tevhid-i zevkîdir.”[193] 

“Beşerin zihni ve fikri, Cenab-ı Hakk'ın azametine bir mikyas,(ölçü) kemalâtına 

bir mizan, evsafının muhakemesine bir vasıta bulmak vüs'atinde değildir; ancak cemi' 

masnuatından ve mecmu-u âsârından (umum eserlerinden) ve bütün ef'alinden tahassül 

(meydana gelen)ve tecelli eden bir vecihle bakılabilir. Evet zerre mir'at (ayine)olur, 

fakat mikyas olamaz. Bu mes'elelerden tebarüz ettiği vecihle, Cenab-ı Hakk'ın 

mümkinata (varlıklara) kıyas edilmesi ve mümkinatın onun şuunatına (işlerine)mikyas 

yapılması, en büyük cehalet ve hamakattır.”[194] 

“Ateşin dumana olan delaleti gibi, müessirden esere yapılan istidlale (delil 

getirmeye) "bürhan-ı limmî" denildiği gibi; dumanın ateşe olan delaleti gibi, eserden 

müessire olan istidlale de "bürhan-ı innî" denir. Bürhan-ı innî, şübhelerden daha 

sâlimdir.”[195] 

“Hüseyin-i Cisrî'nin dediği gibi, âsâr-ı medeniyetle müzeyyen ve bütün zînetlere 

müştemil bir eve giren bir adam, ev sahibini göremediğinden o zîneti, o esasatı, tesadüfe 

ve tabiata isnad etmeye mecbur olmuştur.”[196] 

“Hülâsa: Tabiat, Allah'ın san'atı ve şeriat-ı fıtriyesidir. Nevamis ise, onun 

mes'eleleridir. Kuva dahi, o mes'elelerin hükümleridir.”[197] 

Delilî imkâninin hülasası;” Kâinatın ihtiva ettiği zerrelerden her birisinin gerek 

zâtında, gerek sıfâtında, gerek ahvalinde ve gerek vücudunda gayr-ı mütenahî imkânlar, 

ihtimaller, müşkülâtlar, yollar, kanunlar varken; birdenbire o zerre, gayr-ı mütenahî 

yollardan muayyen (belli)bir yola sülûk eder.(gider) Ve gayr-ı mahdud hallerden, bir 

vaziyete girer. Ve gayr-ı ma'dud sıfatlardan bir sıfatla vasıflanır ve doğru bir kanun 

üzerine mukadder bir maksada harekete başlar ve vazife olarak uhdesine verilen 

herhangi bir hikmet ve bir maslahatı derhal intac eder ki, o hikmet ve o maslahatın 

husule gelmesi, ancak o zerrenin o çeşit hareketiyle olabilir. Acaba o kadar yollar ve 

ihtimaller arasında o zerrenin macerası, lisan-ı haliyle, Sâni'in kasd u hikmetine delalet 

etmez mi?”[198] 

“Ey İnsanlar! Ne için misak-ı ezelîyi unuttunuz...”[199] 

“Ey insan! Şu gördüğünüz yerler, gökler; sıfatlarıyla beraber, bir Hâlıkın 

halkıyla, kasdıyla, tahsisiyle ve bir nâzımın nazmıyla husule gelip bu intizamı 

bulmuşlardır. Kör tabiatın bu kadar büyük şeylerde yeri olmadığı gibi en küçük 

şeylerde de yeri yoktur.”[200] 

“Dalalet yolunda nihayetsiz müşkülât var, hidayet ve vahdet yolunda nihayetsiz 

sühulet var.”[201] 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn192
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn193
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn194
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn195
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn196
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn197
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn198
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn199
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn200
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/allahin_varligi.htm%23_ftn201


“Görünen eşya dahi, Cenab-ı Hakk'ın âsârıdır. "Heme Ost" değil, "Heme 

Ezost"tur. Yani herşey O değil, belki herşey Ondandır. Çünki hâdisat, ayn-ı Kadîm 

(ezeli)olamaz.”[202] 

“Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasının hadd ü hesaba gelmez enva'-ı tecelliyatı var. 

Mahlukatın tenevvüleri,(farklı ve değişik olmaları) o tecelliyatın tenevvüünden geliyor. 

O esma ise, daimî bir surette tezahür (görünmek) isterler. Yani, nakışlarını göstermek 

isterler.”[203] 

“Şu kâinat yüzünde, hususan zeminin sahifesinde, gayet muntazam bir faaliyet 

görünüyor. Ve gayet hikmetli bir hallakıyet müşahede ediyoruz. Ve gayet intizamlı bir 

fettahiyet, yani herşey'e lâyık bir şekil açmak ve suret vermek aynelyakîn görüyoruz. 

Hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vehhabiyet ve ihsanat görüyoruz. Öyle ise, 

bizzarure şu hâl ve şu keyfiyet; Faal, Hallak, Fettah, Vehhab bir Zât-ı Zülcelal'in vücub-

u vücudunu ve vahdetini isbat eder, belki ihsas eder.(bildirir)”[204] 

“Vâhidiyet ise, bütün o mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır 

demektir. Ehadiyet ise; herbir şeyde, Hâlık-ı Külli Şey'in ekser esması tecelli ediyor 

demektir.”[205] 

“O Vâhid-i Ehad'den başka kimin haddine düşmüştür ki, ateşi aşçı yapsın ve 

kibrit başı kadar bir zerrecik ateşe, binler batman eşyayı yuttursun ve hakeza..”[206] 

“Ey insan! Aklını başına al, dikkat et! Nasıl bir zât seni bilir ve bakar, bil ve 

ayıl!..”[207] 

“imdad-ı vâhidiyet: Yani herşey ve bütün eşya, bir tek zâtın mülkü olsa; o vakit 

vâhidiyet cihetiyle herbir şey'in arkasında, bütün eşyanın kuvvetini tahşid edebilir. Ve 

bütün eşya, birtek şey gibi kolayca idare edilir. 

... yüsr-ü vahdet: Yani birlik usûlüyle bir merkezde, bir elden, bir kanunla olan 

işler; gayet derecede kolaylık veriyor. Müteaddid merkezlere, müteaddid kanuna, 

müteaddid ellere dağılsa müşkilât peyda eder. 

.... İşte şu sırdandır ki: Ehl-i felsefenin en ziyade ileri gidenleri olan Sofestaîler, 

tarîk-ı haktan yüzlerini çevirdiklerinden, küfür ve dalalet tarîkına bakmışlar; 

görmüşler ki: Şirk yolu, tarîk-ı haktan ve tevhid yolundan yüz bin defa daha 

müşkülâtlıdır, nihayet derecede gayr-ı makuldür. Onun için bilmecburiye herşey'in 

vücudunu inkâr ederek akıldan istifa etmişler.”[208] 

“Eğer her mahluk, her zerre doğrudan doğruya Vâhid-i Ehad'e isnad edilse ve 

onlar ona intisab etseler; o vakit o intisab kuvvetiyle ve seyyidinin havliyle, emriyle; 

karınca, Firavun'un sarayını başına yıkar, baş aşağı atar.. sinek, Nemrud'u gebertip 

Cehennem'e atar.. bir mikrop, en cebbar bir zalimi kabre sokar.. buğday tanesi kadar 

çam çekirdeği, bir dağ gibi bir çam ağacının destgâhı (tezgâhı)ve makinası hükmüne 

geçer.. havanın zerresi, bütün çiçeklerin, meyvelerin ayrı ayrı işlerinde, 

teşekkülâtlarında muntazaman, güzelce çalışabilir. Bütün bu kolaylık, bilbedahe 

memuriyet ve intisabdan (Allaha bağlanıb,onun emriyle hareket etmekten) ileri geliyor. 

Eğer iş başıbozukluğa dönse, esbaba ve kesrete ve kendi kendilerine bırakılıp şirk 

yolunda gidilse, o vakit herşey, cirmi kadar ve şuuru mikdarınca iş görebilir.”[209] 
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“Sa'dî-i Şirazî'nin dediği gibi: Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir pencere 

açar.”[210] 

“Âlemde herbir şey, bütün eşyayı kendi Hâlıkına verir. Ve dünyada herbir eser, 

bütün âsârı kendi müessirinin eserleri olduğunu gösterir. Ve kâinatta herbir fiil-i icadî, 

bütün ef'al-i icadiyeyi kendi fâilinin fiilleri olduğunu isbat eder.”[211] 

            Vahdetül Vücudun maddiyyunlarla farkı ise:“ ehl-i Vahdet-ül Vücud, o kadar 

vücud-u İlahîye kuvvet-i iman ile ehemmiyet veriyorlar ki, kâinatı ve mevcudatı inkâr 

ediyorlar. Maddiyyunlar ise, o kadar mevcudata ehemmiyet veriyorlar ki; kâinat 

hesabına, Allah'ı inkâr ediyorlar. İşte bunlar nerede? Ötekiler nerede?”[212] 

“Cenab-ı Hakk'a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur.”[213] 

Allahı inkâr fikri karşısında:“Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa, 

"Bu fikri kabul etmem" diye kaçacaktır. 

.... Evet o küfür; ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır.”[214] 

“Ey ahmak-ul humakadan tahammuk etmiş (ahmaklarında ahmakından 

ahmaklaşmış) sarhoş ahmak! Başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak; zerrattan, 

seyyarata kadar bütün mevcudat, ayrı ayrı lisanlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla 

işaret ettikleri bir Sâni'-i Zülcelal'i gör.. ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın 

proğramını yazan Nakkaş-ı Ezelî'nin cilvesini gör, fermanına bak, Kur'anını dinle.. o 

hezeyanlardan kurtul!..”[215] 

“Evet Kadir-i Mutlak'ın iki tarzda, hem ibda' hem inşa suretinde icadı var. Varı 

yok etmek ve yoğu var etmek; en kolay en sühuletli, belki daimî, umumî bir kanunudur. 

Bir baharda, üç yüz bin enva'-ı zîhayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, belki 

zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten var eden bir kudrete karşı, 

"yoğu var edemez!" diyen adam, yok olmalı!..”[216] 

“Madem cismen fâniyim, bu fânilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben 

âcizim, bu âcizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir Bâki-i 

Sermedî, bir Kadîr-i Ezelî lâzım."[217] 

“Vâlide ve veledi (annesi ve evladı)bulunanlar,ilâh olamazlar.”[218] 

“Katl ve küfür,tahrib ve tecavüz olduğu için,gayre tesirat yapar.”[219] 

“İşte bu surette bir sineğin icadı, kâinat kadar müşkilatlı olur; yüz derece müşkil 

müşkil içinde, belki muhal muhal içinde olacak. Çünkü Hâlık-ı Ferd'den başka hiçbir 

şey, hiçten ve ademden icad edemediğine bütün ehl-i din ve ehl-i fen ittifak ediyorlar. 

Öyle ise esbab ve tabiata havale edilse, herşeye, ekser eşyadan toplamak suretiyle vücud 

verilebilir.”[220] 

“Bu kâinatın Hâlık-ı Zülcelali Kayyum'dur. Yani bizâtihi kaimdir, daimdir, 

bâkidir. Bütün eşya onunla kaimdir, devam eder ve vücudda kalır, beka bulur. Eğer 

kâinattan bir dakikacık olsun o nisbet-i kayyumiyet kesilse, kâinat mahvolur.”[221] 
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“Yerdeki âyinelerin tegayyürü,(değişmesi)  gökteki Güneş'in tegayyürünü değil, 

bilakis cilvelerinin tazelendiğini gösterir. Hem ezelî, ebedî, sermedî, her cihetçe kemal-i 

mutlakta ve istiğna-yı mutlakta, maddeden mücerred, mekândan, kayıddan, imkândan 

münezzeh, müberra, muallâ olan bir Zât-ı Akdes'in tegayyürü ve tebeddülü muhaldir. 

Kâinatın tegayyürü, onun tegayyürüne değil, belki adem-i tegayyürüne ve gayr-ı 

mütehavvil olduğuna delildir. Çünkü müteaddid şeyleri intizamla daimî tağyir ve tahrik 

eden bir zât, mütegayyir olmamak ve hareket etmemek lâzım gelir. Meselâ; sen çok 

iplerle bağlı çok gülleleri ve topları çevirdiğin ve daimî intizamla tahrik edip vaziyetler 

verdiğin vakit, senin yerinde durup tegayyür ve hareket etmemekliğin gerektir. Yoksa o 

intizamı bozacaksın.”[222] 

Hem değişme sonradan yaratılmaktan,ihtiyaçtan,maddilikten,tazelenmekten ileri 

gelir. Vücudu kesin olan Allah için ise mümkün değildir. 

“Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından istitar etmiş olan 

Zât-ı Akdes! Zeminin bütün takdisat ve tesbihatıyla; seni kusurdan, aczden, şerikten 

takdis ve bütün tahmidat ve senalarıyla sana hamd ve şükrederim.”[223] 

Şiddeti zuhur;yani zıddının olmayışından görülmemektedir. Nitekim güneşin 

zıddı olan gece olmasa ve bütün feza alemini kuşatsaydı görülemiyecekti.[224] 

“Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. "Bize Hâlıkımızı 

tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar" dediler. Ben dedim: Sizin 

okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan 

bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.”[225] 

“Evet nasıl Güneş kayıdsız nuru, maddesiz aksi vasıtasıyla sana, senin göz 

bebeğinden daha yakın olduğu halde; sen mukayyed (bağlı)olduğun için ondan gayet 

uzaksın. Ona yanaşmak için, çok kayıdlardan tecerrüd etmek, çok meratib-i külliyeden 

geçmek lâzım gelir. Âdeta manen yer kadar büyüyüp, Kamer kadar yükselip, sonra 

doğrudan doğruya Güneşin mertebe-i asliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz 

görüşebilirsin. Öyle de: Celil-i Zülcemal, Cemil-i Zülkemal sana gayet yakındır, sen 

ondan gayet uzaksın.”[226] 

“Evet bütün istib'ad, müşkilât, suubet, helâket belki muhaliyet, onu 

tanımamaktadır.”[227] 

Tevhid iki kısımdır. Mesela bir çarşı veya şehre bir zatın malları gelse:1)O 

mallar o zâtındır. Fakat bu durumda o mallara başka sahib olanlar olabileceği için,bu 

kadar mal ancak onun olur,şeklindeki bilgi eksiktir. 

2)Her denk üzerinde o zâta ait olduğunu okur ve bilir. Ve her şey onundur,der. 

Birincisine,Tevhidi Âmi denir. Yani bütün bu alem Allahındır,der. Tafsilat yapmaz. 

İkincisi ise,Tevhidi Hakikidir ki,her bir varlıkta Allahın isimlerini 

görerek,bilerek,tafsilatlı olarak her şeyin onun olduğunu kitab okur gibi okur.[228] 

“Bir şeyden her şey yapar,hem her şeyden bir tek şey yapar.”[229] 

“Ey bîçare ve sinekten daha âciz, daha hakir! Sen necisin ki, şu kâinatın Sahib-i 

Zülcelal'ini tekzibe yelteniyorsun?”[230] 
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“Elhasıl: Mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek, mana-yı ismiyle 

bakmamaktır.”[231] 

"Ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim. Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış 

ve tanzim etmiş"[232] 

"Her birliği bulunan, yalnız birden sudûr edecektir. Madem her şeyde ve bütün 

eşyada bir birlik var, demek bir tek zâtın icadıdır"[233] 

“Her zerrede -hem harekâtında, hem sükûnetinde- iki güneş gibi iki nur-u tevhid 

parlıyor. Çünkü Onuncu Söz'ün Birinci İşaretinde icmalen ve Yirmiikinci Söz'de 

tafsilen isbat edildiği gibi; herbir zerre, eğer memur-u İlahî olmazsa ve onun izni ve 

tasarrufu ile hareket etmezse ve ilim ve kudretiyle tahavvül etmezse; o vakit herbir 

zerrenin nihayetsiz bir ilmi, hadsiz bir kudreti, her şeyi görür bir gözü, her şeye bakar 

bir yüzü, her şeye geçer bir sözü bulunmak lâzım gelir.”[234] 

“Herbir zerrede, Vâcib-ül vücud'un vücuduna ve vahdetine iki şahid-i sadık 

vardır. Evet zerre acz ve cümuduyla beraber şuurkârane büyük vazifeleri yapmakla, 

büyük yükleri kaldırmakla Vâcib-ül Vücud'un vücuduna kat'î şehadet ettiği gibi, 

harekâtında nizamat-ı umumiyeye tevfik-i hareket edip her girdiği yerde ona mahsus 

nizamatı müraat etmekle, her yerde kendi vatanı gibi yerleşmesiyle Vâcib-ül Vücud'un 

vahdetine ve mülk ve melekûtun mâliki olan zâtın ehadiyetine şehadet eder. Yani zerre 

kimin ise, gezdiği bütün yerler de onundur. Demek zerre, -çünki âcizdir, yükü nihayetsiz 

ağırdır ve vazifeleri nihayetsiz çoktur- bir Kadîr-i Mutlak'ın ismiyle, emriyle kaim ve 

müteharrik olduğunu bildirir.”[235] 

“Feyâ Sübhanallah! Zındık maddiyyun gâvurlar bir Vâcib-ül Vücud'u kabul 

etmediklerinden, zerrat adedince bâtıl âliheleri kabul etmeğe mezheblerine göre muztar 

kalıyorlar. İşte şu cihette münkir kâfir ne kadar feylesof, âlim de olsa; nihayet derecede 

bir cehl-i azîm içindedir, bir echel-i mutlaktır.”[236] 

“Ey ehl-i şirkin vekili! İşte silsile-i kâinat kadar kuvvetli bürhanlar, meslek-i 

tevhidi isbat eder. Ve bir Kadîr-i Mutlak'ı gösterir. Madem hilkat-ı semavat ve arz, bir 

Sâni'-i Kadîr'i ve o Sâni'-i Kadîr'in nihayetsiz bir kudretini ve o nihayetsiz bir kudretin, 

nihayetsiz bir kemalde olduğunu gösterir. Elbette şeriklerden istiğna-yı mutlak var. 

Yani, hiçbir cihette şeriklere ihtiyaç yok. İhtiyaç olmadığı halde neden bu zulümatlı 

meslekte gidiyorsunuz? Ne zorunuz var ki, oraya giriyorsunuz? 

..... Bir delilden, bir emareden neş'et etmeyen bir ihtimalin ehemmiyeti yok. Kat'î 

ilme şek katmaz. Yakîn-i hükmîyi sarsmaz."[237] 

“Herşeyden Cenab-ı Hakk'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var.”[238] 

“Eğer bir çiçekte esmayı okuyamıyorsan ve vâzıh göremiyorsan; Cennet'e bak, 

bahara dikkat et, zeminin yüzünü temaşa et. Rahmetin şu büyük çiçekleri olan Cennet 

ve bahar ve zeminde yazılan esmayı vâzıhan okuyabilirsin, cilvelerini ve nakışlarını 

anlar, görürsün.”[239] 

“Ehl-i dalaletin vekili, tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey 

bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman şöyle diyor ki: 
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            "Ben, saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemal-i 

san'atı; kendimce, âhireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hubb-u dünyada ve 

hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için, insanın ekserisini bu yola şeytanın 

himmetiyle sevkettim ve ediyorum. 

Elcevab: Biz dahi Kur'an namına diyoruz ki: Ey bîçare insan! Aklını başına al! 

Ehl-i dalaletin vekilini dinleme! Eğer onu dinlersen hasaretin o kadar büyük olur ki, 

tasavvurundan ruh, akıl ve kalb ürperir. 

...... Şirk ve dalaletin ve fısk ve sefahetin yolu, insanı nihayet derecede sukut 

ettiriyor. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zaîf ve âciz beline yükletir. 

Çünkü insan, Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve Ona tevekkül etmezse, o vakit insan, gayet 

derecede âciz ve zaîf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, 

kederli bir fâni hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alâka peyda ettiği bütün 

eşyadan mütemadiyen firak elemini çeke çeke, nihayette, bâki kalan bütün ahbabını bir 

firak-ı elîm içinde bırakıp, kabrin zulümatına yalnız olarak gider. 

...... Daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker.”[240] 

“Şimdi ey münkir-i cahil ve ey fâsık-ı gafil! Bu faaliyet-i hakîmaneyi, basîraneyi, 

rahîmaneyi ne ile izah edebilirsin? Sağır tabiatla mı, kör kuvvetle mi, sersem tesadüfle 

mi, âciz camid esbabla mı izah edebilirsin?...”[241] 

“Şimdi ey bedbaht gafil! Şu halde Onu görmek ve tanımak istemezsen; aklını 

çıkar at, hayvan ol, kurtul...”[242] 

                “Âmiriyet ve hâkimiyetin muktezası; rakib kabul etmemektir, iştiraki 

reddetmektir, müdahaleyi ref'etmektir. Onun içindir ki; küçük bir köyde iki muhtar 

bulunsa, köyün rahatını ve nizamını bozarlar. Bir nahiyede iki müdür, bir vilayette iki 

vali bulunsa, herc ü merc ederler. Bir memlekette iki padişah bulunsa, fırtınalı bir 

karmakarışıklığa sebebiyet verirler. Madem hâkimiyet ve âmiriyetin gölgesinin zaîf bir 

gölgesi ve cüz'î bir nümunesi, muavenete muhtaç âciz insanlarda böyle rakib ve zıddı ve 

emsalinin müdahalesini kabul etmezse; acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hâkimiyet 

ve rububiyet derecesindeki âmiriyet, bir Kadîr-i Mutlak'ta ne derece o redd-i müdahale 

kanunu ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra ettiğini kıyas et.”[243] 

"İmkân, mütesaviy-üt tarafeyn"dir. Yani: Adem ve vücud, ikisi de müsavi olsa; 

bir tahsis edici, bir tercih edici, bir mûcid lâzımdır.”[244] 

“Tevhidin bir bürhan-ı nâtıkı olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm risalet 

ve velayet cenahlarıyla, yani kendinden evvel bütün enbiyanın tevatürle icma'larını ve 

ondan sonraki bütün evliyanın ve asfiyanın icma'kârane tevatürlerini tazammun eden 

bir kuvvetle bütün hayatında bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip ilân etmiş.”[245] 

“İzzet-i azamet ister ki; esbab-ı tabiî, perdedar-ı dest-i kudret ola aklın 

nazarında. 

Tevhid ve celal ister ki: Esbab-ı tabiî, dâmenkeş-i tesir-i hakikî ola kudret 

eserinde.”[246] 
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“Eski zamanda dalalet, cehaletten geliyordu. Bunun yok edilmesi kolaydır. Bu 

zamanda dalalet, -Kur'an ve İslâmiyet'e ve imana taarruz- fen ve felsefe ve ilimden 

geliyor. Bunun izalesi müşküldir. Eski zamanda ikinci kısım, binden bir bulunuyordu; 

bulunanlardan, ancak binden biri, irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler hem 

bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar.”[247] 

Vahidi kıyasi neticesi olarak;nasılki insan devamlı bir sanatı yapmakla,özellikle 

sanattaki maharet ve üstünlüğü nisbetinde usanmaz. Bilakis,zevk ve lezzet 

alırsa;Allah'da ne yaptığı sanattan ve onun çokluğundan,nede onun farklı ve değişik 

olmasından elbette zorlanmaz. 

Sanatın varlığı,sanatkârın varlığı ile vardır. Sanatkâr giderse,sanatta gider. 

Sanatın sanatkârla bağı koparsa,değer ve mâna cihetiyle de kıymetini yitirir ve bitirir... 

  

                                                                                   

FAYDALANILAN ESERLER  : 

1)Kur’an-ı Kerim Meâli.Ali Özek Başk-Heyet- 

2)Cevşen 

3)Mu’cemül Müfehres Li Elfazil Kur’anil Kerim.M.Fuad Abdulbâki. 

4)Maturidiye Akaidi.N.Sabuni.Terc.B.Topaloğlu. 

5)Tefsiru Âyâtil Ahkâm.Sabûnî. 

6)Kitabut Tevhid.Maturidi. 

7)Kitabul Müsayere.Kemal İbnü Hümam. 

8)İhyayı Ulûmiddin.İ.Gazali 

9)Kimyayı Saadet.İ.Gazali. 

10)Fıkhı Ekber.Aliyyül Kari. 

11)Kelâm İlmi.Bekir Topaloğlu. 

12)Akaidi Şerhi Kesteli.Taftazani. 

13)İslâm Ansiklopedisi.TDV. 

14.Harikalar Ansiklopedisi.Yeni Asya. 

15)Mesnevi-i Nuriye.B.Said Nursi. 
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16)Sözler.B.Said Nursi. 

17)Lem’alar.B.Said Nursi. 

18)Mektubat.B.Said Nursi. 

19)İşarat-ül İ’caz.B.Said Nursi. 

20)Sikke-i Tasdiki Ğaybi.B.Said Nursi. 

21)Kütübü Sitte Muhtasarı.Prof.İ.Canan. 

22)Terğib vet-Terhib.(Arapçası) 

23)Hak Dini Kur’an Dili.Elmalılı Hamdi Yazır. 

24)Mesnevi.Mevlâna.Tahirul Mevlevi Şerhi. 

25)Zâdul Meâd.İbni Kayyım el-Cevziyye. 

26)Mülehhas İlmi Tevhid.Ömer Nasuhi Bilmen. 

27)Nasıl Aldanıyorlar?Mehmet Kırkıncı. 

28)Hikmet Pırıltıları.M.Kırkıncı 

29)Yeni Lugat.Abdullah Yeğin. 

30)Allahın Sıfatları.Metin Yurdagür 

31)Allahın Varlığı.B.Topaloğlu 

32)İlim-Ahlak-İman.M.R.Balaban 

33)Tasavvuf.Mahir İz 

34)İktibaslar.(I)Ahmet Coşkun 

35)Akaid Ve Kelâm.Süleyman Uludağ 

36)Tefsir Usulü.İ.Cerrahoğlu 

37)Tefekkür Hazinesi.Prof.Tantavi Cevheri.Terc.A.Sönmez. 

38)İmamı Rabbani ve İslâm.Ebul Âla el-Mevdudi.Terc.H.Karaman 

39)Kelâm İlminin Belli başlı meseleleri.Prof.Ebul Vefa el-

Taftazani.Terc.DoçS.Gölcük 

40)Asrın Getirdiği Tereddütler.(I)M.A.Şahin 



41)Ölçü.M.A.Şahin. 

42)Tek Nur.H.Nurbaki 

43)Güzel Sözler Antolojisi.(I)B.Eren 

44)Allah Vardır.Dr.H.Bilsel 

45)Dur ve Düşün.C.Suavi 

46)İlimlerden açılan pencere.S.Bengisu 

47)Allah ve Kâinat.D.M.Cemaleddin Fendi.Terc.A.Bingöl 

48)Allah ve Modern İlim.(I-II)A.Nevfel.Terc.A.Nuri.               

49)Hidayet.Ş.Yüksel Şenler 

50)Zafer Dergisi. 

  

  

  

  

                                               ALLAHA       İMAN 

Aslını bulan bir insan,vaslınada vâsıl olur. Devamlı can ve cânanla beraberdir. Onun 

için firak ve iftirak yani ayrılık yoktur. Kemâle vâsıl olduğundan kâmil ve olgun olur. 

Nefsin hamlığından,gurur ve kibrinden kurtulur. 

İnsan ve varlığı O’nunla olunca,O’nun dışındaki varlıklar ve mâsiva aradan 

çıkar. Nitekim hadiste:”Benim Rabbim ile beraber öyle zamanım olur ki;o 

zamanda,aramızda ne bir nebi,nede bir mukarreb yani yakın bir melek (Cebrail) 

girebilir.” 

Ve yine Peygamber Efendimiz:”Ben İsa’dan daha mücerredim.”ifadesiyle,kalb 

tahtına ilâhi sevginin dışında hiçbir sevgiyi oturtturmadığını,onlara orada yer 

olmadığını belirtmiştir. Çünki kalb,ayine-i Sameddir.Allah sevgisinin mahalli ve yeridir. 

Başka sevgileri kabul etmez. Aksi takdirde o sevgi çıkar,diğer dünyevi sevgiler yerleşir. 

Kişi O’nunla olursa,mest olur. Her ân ve hali O’nunla hem-hâl olur. Her şeye 

değil,O’na ve O’nun sevgisiyle yanar. Nitekim Efendimizin Hz. Âişeye:” Ey Humeyrâ! 

Benimle konuş ve bana işveler yap ki kendime geleyim ve yanmıyayım;çünki tecelli nuru 

beni yakıyor. Müslümanların işleri için birkaç gün daha bu dünyada 

kalmalıyım.”buyurarak,o varlık ummanına dalmakla var olunabilir. 



  

                                   ALLAH MEVCÙDU MEÇHULDÜR 

Allahın varlığı ezeli ve ebedidir. Mahiyeti bizce meçhuldür. Allah ma’ruftur. Varlığı 

bilinir. Ancak bu bilgi,keyfiyet yönüyle yani;nasıllık,nicelik,büyüklük,yön,zaman ve 

mekân cihetiyle olmayıp,Vâcibul Vücud olması itibariyledir. 

Meçhulde sonsuzluk ve ihatasızlık vardır. Ma’lumiyette ise,bir sınırlılık,sonluluk 

ve bir şeyi etrafıyla ihata ve kuşatma söz konusudur. Nasıl olsa biliyorum,malum... 

Bir şeyi bilmek ayrı,tanımak ayrıdır. Mesela:Mekkeyi bilmek birkaç şekilde olur. 

Duyarak,kitaplardan,okuyarak,gidip görerek ve bir mühendis gibi her yerin plânını 

çizip,bizzat görerek çizmek gibi..sanki bizzat orayı kurmuş bir kimse gibi... 

Böylece bu bilgi orayı sınırlamakta,o bilgi o sınır kadar uzamakta,sınır da 

bilginin kapsamı içerisinde girip sonlanmakta,böylece iki sonlu birbirini 

sonlandırmakta ve sonlanmaktadır. 

Allah ise ezeli ve ebedi olduğundan,hem kendi ,hem ilmi ve her şeyiyle sınırlı olan 

bir insan tarafından ilmine ve sıfat ve varlığına ulaşması elbetteki mümkün değildir. 

Sonuna ulaşmak,onu sonlandırmak demek olur. Oysa O’nun sonu yoktur ve O 

sonsuzdur. 

Bir nokta nasıl olsunda sonsuzları içine alsın? Ve de onu sonlandırarak kuşatsın? 

Aksi takdirde ya o nokta nokta değil,yada o sonsuz sonsuz değildir. Hiçbir şey O’nu 

kuşatamaz. O ise her şeyi kuşatır ve ihata eder. 

İnsan mükemmel iman ve marifete –misalde belirttiğimiz şekilde- O’nu İlmel 

Yakînden,Aynel Yakînden,Hakkal Yakîn derecesine varmakla ulaşabilir,hakiki 

ma’rifeti elde eder. 

  

                                   RABBİMİZİ   TANIYALIM 

Sıfır yaşta dünyaya gelen insan,onbeş yaşına kadar ancak gözünü açıp,etrafında 

yardımıyla ancak iyi ile kötüyü birbirinden ayırd edebilmektedir. 

Bundan sonraki dönemde ise,gerek gençliğin verdiği taşkınlık,gerekse yapısı 

gereği nefsin azgınlığı,kötü arkadaşında yardımıyla hayatı yuvarlanmakta,ancak 

hidayetin nasib olması,içerisindeki iyilik duygusunun ortaya bir vesile ile çıkmasıyla 

kırk yaşı civarında kendisini toplayabilmektedir. Çünkü insanın normal olarak kemâl 

ve olgunluk yaşı kırktır. 

Buradan hareketle;şöyle bir faraziye düşünsek ki;dünyaya kırk yaşında veya 

kırk yaşın olgunluğunda ve tecrübesinde bir insan gelse,her şeyden habersiz bir 

vaziyette tanımadığımız,bilmediğimiz kimseler bizi beklemekte,kısaca bilmediğimiz bir 

varlık alemine gelmişiz. Gelenlerinde gitmekte olduklarına şahid olmaktayız. Bu 

vaziyette iken;Nereden geldiğimizi,Nereye gideceğimizi,Niçin geldiğimizi ve bizi 



Gönderenin kim olduğunu,bizden Ne istediğini,kendimizi ve bizi göndereni 

bilmeden,bizden ne istediğini anlamadan; 

Özetle;Yaradanımızdan ve yaratılış gayemizden habersizcesine,kendimiz ve 

etrafımızdakilere-Haydi gelin keyfedelim,eğlenelim,gülelim,oynayalım,hayvanî ve 

nefsanî bir hayat yaşayalım ve sürelim- denir mi? Denirse,hakiki insan olunur mu? 

Madem olmaz,o halde; 

BİZ NEREDEN GELDİK :Çünkü bir asır önce ne biz,nede bizimle beraber 6 

milyar insan yoktu. Geriye doğru böylece gittiğimizde,bu insanlık kafilesinin hiç birisi 

yoktu. Kısaca yokluktan varlık alemine çıkan bu insanlar nereden geldiler? Havadan 

bile gelseler,yine nasıl geldiler ve kim gönderdi? denilir. Bu gelişte ne benim,nede benim 

gibi diğer insanların hiç birisinin hakiki tesiri bulunmamaktadır. Gelmek için hiçbir 

girişimde bulunmadık. Bir dilekçede vermedik. Bize danışılmadı da,nereye gideceğimizi 

bilmiyor,ora hakkında da bir malumat sahibi değildik. O kadar varlık,her cins yaratık 

içerisinden bizim insan ve müslim sıfatıyla gönderilmemiz için ne gibi bir imtiyazımız 

vardı? Seçkinliğimize ve seçilmemize sebeb ne idi? 

Gelmiş bulunduğumuz yer hakkındaki bilgi kadar,gelmekte olduğumuz yer 

hakkında bir bilgiye sahip miyiz? Hele birde buradan gideceğimiz yer hakkında bir 

bilgiye sahib değilsek,o zaman tam bir bilgisizlik arasında bocalıyoruz demektir. Sanki 

bir cenaze gibi. Hareket halindeki bir ölü. Mezarı müteharrik bir bedbaht ve talihsiz bir 

kişi gibi... 

Kim bilir  hangi hesablarla buraya geldik. Hayır,hayır,biz buraya gelmedik,belki 

gönderildik. Talebe yaşadığı evinden bin bir sıkıntılarla okula gönderilirken,elbette 

bulunduğu durumdan daha üstün bir duruma çıkması hesablanıyordu. Ondan başarılar 

bekleniyordu. Durumunu ve halini düzeltmesi,hiç olmazsa daha kötü vaziyetlere 

düşmemesi düşünülüyordu. Bir gâye için gönderilmişti. Yoksa bir farklılık 

olmayacaksa,niçin gönderilsindi? 

Elbeteki ağaç meyvesi için ekilir. Meyvenin kurtsuz,ham ve çürük olmaması 

hedeflenir. Kâinat ağacıda insan meyvesi için ekilmiştir. Çürük meyveleri dermek için 

değil... 

Demekki bizlerde yokluk karanlıklarından,Cenâb-ı Hakkın kudretiyle bu varlık 

alemine çıkmış olmaktayız,gelmedik,gönderildik. 

NİÇİN GELDİK ? Bu geçici olan varlık alemine,âyette de buyurulduğu 

üzere;[248] İnsan,İman ve İbadet için yaratılmıştır. 

Din bir imtihandır. Hadiste de belirtildiği gibi,İnsanlar birer madenler gibidirler. 

Yüce ruh sahibleri ile,sefil ve alçak ruhların birbirinden tefrik ve ayrıştırılması 

amacıyla gönderilmiş olmaktayız. 

Toprak altına atılıp bir çok ameliyeden geçirilen bir tohum ve çekirdek 

gibi,insanda duygu,istidat ve kabiliyetlerinin gelişmesi amacıyla yaratılmıştır. Kısaca 

her bir insan cennet veya cehenneme namzed ve adaydır. Bunun tahakkuku burada 

yapılacak,burada belirlenecektir. 
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BİZİ KİM GÖNDERDİ ? BİZDEN NE İSTEMEKTEDİR ? Her şey Allah der. 

Allah zâtıyla vacibul vücud,sıfatlarıyla ezeli ve ebedidir. Madem bizi o 

göndermiştir,elbette bizden yine bizim için istedikleri olacaktır. Bizden süfli ve aşağı 

şeyleri bırakıp,ulvi ve yüce şeylerle uğraşmamızı istemektedir. Bizden kendisini 

bilmemizi ve bulmamızı istemektedir. Zira O’nu bulan neyi kaybeder,O’nu kaybeden 

neyi bulur? O’nu bulan her şeyi bulur. O’nu kaybeden hiçbir şeyi bulmaz ve bulamaz. 

Bulsa da başına belâ bulur. 

Allaha giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır. Evet aynen öyledir. 

Bununla beraber O’na giden yolda mahlukat sayısınca engeller,mahlukatın nefesleri 

sayısınca hile dolapları vardır. 

Bir’e binleri aştıktan sonra varılır. O’nun gayrından da O’na,binlerin içinden de 

bir’e varan yollar vardır. Her yol O’na varır ve O’na çıkar. Kalblerde iman çakar ve 

iman ateşi yanmaya başlar. 

Yeryüzünün rızıklarından ve nimetlerinden sadece müslümanlar istifade 

ettirilmez. Güneşte sadece müslümanların üzerine doğmaz. Tabiri caizse,her gün doğar 

ki,yeni doğanlarda onun nurundan ve ziyasından istifade etsinler. Belki biri daha 

nurlanıp,faydalansın diye...karanlıklar aydınlansın diye... 

O’nsuz yer düşünülemez. Çünkü her yer O’nun... 

Hayvanlar hisleriyle hareket ederler. Akıl,düşünce,idrâk,vicdan,ruhi üstünlük 

gibi özellikleri olmadığı halde sahiblerini ve yuvalarını bulurlar. 

Bir arkadaşım anlatmıştı:Hayvan pazarından bir inek almıştım. Satıcı bana çok 

sütlü olduğunu söylemiş ve bende inanıp almıştım. Ancak eve götürüp sağdıktan 

sonra,hayvanın günlerce sağılmadığından,sütlü gibi görüldüğü anlaşılmıştı. Satıcının 

adının da Ahmet olmasından başka hakkında bir malumatım yoktu. Hemen hayvanı da 

alarak satın aldığım yere gidip,hayvanı serbest bıraktım. Geriye çekilip hayvanı takibe 

başladım. Hayvan bir iki etrafına bakındıktan sonra yürümeye başladı. Bende peşinden 

hayvanı takibe başladım. Nihayet bir evin önünde durup,beklemeye başladı. Orada 

bulunan bir kişiye Ahmet adındaki birisinin evinin burası olup olmadığını sordum. –

Evet-deyince kapıyı çaldım. Karşıma çıkan kişi,bana hayvanı satan Ahmet idi. 

Hayvanın süt vermediğini söyleyip,paramı geri aldım. 

Bu misalden hareketle;akıl gibi bir çok özelliklere sahib olan insanın sahibini 

bulamaması,bir ömür boyu başı boş dolaşması halinde,hayvandan daha aşağı düşmüş 

olmaz mı? Hayvanın sahibini bulmasına rağmen,insanın kendi sahib ve yaratıcısını 

bulamaması garipliğin en acibidir. Dünyada en şaşılacak bir şey varsa oda budur ve 

inkârdır. 

Akıl,kalb,vicdan ve ilim Allah demektedir. 

A.Yılmaz adlı uçak mühendisi,bilgisayarla yaptığı araştırması ile –grafikle- Allah 

dedi. Şöyle ki;Kur’an-ı Kerimdeki sıralarına göre her surenin âyet sayısı koordinat 

düzleminde işaretlenip,dışta kalan noktalar bir çizgiyle birleştirildiğinde –Allah- lafzı 

ortaya çıkıyor. İstatistik tekniğide Kur’andaki bütün âyetlerin Allahın emri altında 

sıraya girdiklerine şahitlik ediyor.[249]  
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Yöntem ise:”Önce (X) koordinat eksenine Kur’an-ı Kerimdeki sırasına göre 

ikişer milim aralıklarla Fatiha’dan Nas suresine kadar 114 sureyi yerleştirdim. Daha 

sonra (Y) koordinat eksenine de Kur’an-da bir surenin içinde en fazla 286 âyet 

bulunduğu için birer milim aralıklarla 286 nokta tesbit ettim. En son olarak da ilk sure 

olan Fatiha’dan başlamak üzere her surenin âyet sayısını koordinat düzlemi üzerinde 

işaretledim.” Daha sonra dışarda kalan noktaların birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. 

Bu düşünceyi ortaya çıkaran sebeb ise;Arıların peteğinde yazılan Allah 

lafzı,hâkeza karpuz çekirdeğinde,soğan zarında,insan kalbinde ve ağaçta 

Besmele,balığın kuyruğunda bulunan Kelime-i Tevhid hep bu kabildendir. 

Ancak dikkatli ve bilerek, düşünülerek gözetildiğinde her şeyde O’nun imza ve 

mührü görülecektir. 

NEREYE GİTMEKTEYİZ : Geldiğimiz yere. Asli vatana. Ebedi ve sonsuz bir 

hayata. Bu hayat cennet veya cehennem. Kaçınılmaz bir son.Durulacak son durak. Ve 

böylece süren   uzun yolculuktan sonra her şey aslına rücu’ edecek,dönecektir. Hakiki 

kıymeti nisbetinde muameleye tabi tutulacaktır. 

Böylece Bediüzzamanın ifadesiyle:”İnsan bir yolcudur. Ruhlar 

aleminden,çocukluktan,gençlikten,ihtiyarlıktan ,kabirden,haşirden,sırattan,cennet ve 

cehenneme giden uzun bir yolculuğu vardır..” 

  

  

MEHMET  ÖZÇELİK 

  

 

[1] Tur.35. 

[2] Bak.Allahın Varlığı.B.Topaloğlu.sh.23. 

[3] En’am.125. 

[4] Zümer.22. 

[5] Rahman.29. 

[6] Nisa.171. 

[7] Nisa.73. 

[8] Yusuf.105,Şura.29,Casiye.3. 

[9] Ra’d.2. 
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[10] Nahl.10. 

[11] Nahl.13. 

[12] Nahl.65. 

[13] Nahl.69. 

[14] Hac.5,Fussilet.39. 

[15] Yasin.32. 

[16] Yasin.44. 

[17] Fussilet.37. 

[18] Fussilet.53. 

[19] Şura.32. 

[20] Casiye.6 

[21] Vâkıâ.58-59,71-72. 

[22] Ğaşiye.17-20. 

[23] Fâtır.3. 

[24] Bakara.163. 

[25] Âl-i İmran.6,2,8. 

[26] Nisa.87. 

[27] Nisa.171. 

[28] En’am.19,102,Tevbe.31. 

[29] Hud.14. 

[30] Ra’d.16,30. 

[31] Nahl.22,51. 

[32] İsra.42-43. 

[33] Enbiya.22,25,Taha.8,98. 
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[34] Mü’minun.91,116,Kasas.70,88,Saffat.1-5,Sad.65-66,Zümer.4-

6,Mü’min.3,16,62,65,Fussilet.6,Zuhruf.84,Duhan.8,Haşr,22-

23,Teğabun.13,Müzzemmil.9,İhlas.1. 

[35] En’am.75-79. 

[36] Neml.59-64. 

[37] Kasas.71-73. 

[38] Ankebut.61-63. 

[39] Hadid.3. 

[40] Mülk.19,30. 

[41] Bakara.28-29. 

[42] Âl-i İmran.47. 

[43] Maide.17. 

[44] En’am.73,95,101-102. 

[45] A’raf.54,Hicr.86,İsra.99. 

[46] Nur.45,Kasas.68. 

[47] Rum.27,40,54. 

[48] Secde.7,Fatır.1,Yasin.81,Zümer.62,Mü’min.62,Şura.49. 

[49] Kamer.49-50,Vâkıa.57-59,63-65,Haşr.24,Teğabun.2. 

[50] Bakara.18,En’am.39. 

[51] Bak.Allahın Varlığı.179. 

[52] Maturidiye Akaidi.N.Sabuni.Terc.B.Topaloğlu.sh.65,Fıkhı Ekber.sh.51. 

[53] Âl-i İmran.59. 

[54] Âl-i İmran.46,Mâide.110. 

[55] Âl-i İmran.47,Tahrim.12. 

[56] Mü’minun.91. 

[57] Ankebut.65. 
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[58] İhyayı Ulûmiddin.İ.Gazali. 4 / 473. 

[59] Enbiya.22. 

[60] Fatır.1 

[61] Yasin.83. 

[62] İşaratül İ’caz. B.Said Nursi.217. 

[63] Enbiya.25. 

[64] Zuhruf.45. 

[65] Nahl.36. 

[66] Tefsir Usûli.İ.Cerrehoğlu.sh.60-61. 

[67] Zariyat.56. 

[68] Hac.31. 

[69] Ra’d.28. 

[70] Saffat.95-96. 

[71] Bakara.144. 

[72] Bakara.149. 

[73] Yunus.105. 

[74] Rum.30. 

[75] Rum.43. 

[76] Mü’minun.84-89. 

[77] Mâide.3 

[78] Âl-i İmran.31. 

[79] Nisa.80. 

[80] Cin.18,Diyanet İslâm Ans. 2 / 479.vd. 

[81] Tefekkür Hazinesi. Tantavi,Cevheri.sh.87. 

[82] Bakara.255. 
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[83] Müslim.İman.293. 

[84] Nihayeden.Bak.Kütübü Siite.Prof.İ.Canan 10 / 286. 

[85] Zâd-ul Meâd.4 / 154. 

[86] Age.4 / 395. 

[87] Age. 4 / 412. 

[88] Allahın Varlığı.age.sh.165. 

[89] Age.173. 

[90] Age.174. 

[91] Fıkhı Ekber.89. 

[92] Taha.110. 

[93] Allahın Sıfatları.M.Yurdagür.21. 

[94] Yunus.90-91. 

[95] Naziat.24. 

[96] Taha.70. 

[97] Allahın  sıfatları.age.21.vd. 

[98] İsra.110,A’raf.180. 

[99] Yeni Lugat.A.Yeğin.71,İşaratül İ’caz.96. 

[100] Mesnevi-i Nuriye.B.Said Nursi.256. 

[101] Mektubat.agy.76. 

[102] Age.76,Yeni Lugat.age.753. 

[103] Mektubat.76,Tasavvuf.M.İz.161. 

[104] Rahman.26. 

[105] Tasavvuf.age.161. 

[106] İmamı Rabani ve İslâm.Mevdûdi.Terc.H.Karaman.144. 

[107] Age.52. 
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[108] A.G.Tereddütler.M.A.Şahin.23. 

[109] Sikke-i Tasdiki Ğaybi.B.Said Nursi.17. 

[110] Mesnevi-i Nuriye.B.Said Nursi.131,94. 

[111] Hikmet Pırıltıları.M.Kırkıncı.57. 

[112] Age.59. 

[113] A.G.Tereddütler.age.61. 

[114] İsra.84. 

[115] Tek Nur.H.Nurbaki.23. 

[116] Allah ve Kâinat.Dr.M.C.Fendi.terc.A.B. 

[117] Allah ve modern ilim.age.54,159. 

[118] Rum.23. 

[119] Nasıl Aldanıyorlar?M.Kırkıncı.25. 

[120] Zafer derg.1987.E.Göze. 

[121] Allahın Varlığı.age.26. 

[122] Age.76. 

[123] Age.78. 

[124] Age.159. 

[125] İhyayı Ulûmiddin.İ.Gazali. 4 / 451,Kimyayı Saadet.İ.Gazali.649.  

[126] Age.4 / 454. 

[127] Şura.11. 

[128] Fıkhı Ekber.223. 

[129] İbrahim.10. 

[130] Lokman.5. 

[131] Fıkhı Ekber.365. 

[132] Kelâm İlmi.B.Topaloğlu.45. 
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[133] En’am.75-79. 

[134] Kasas.88. 

[135] Hadid.3. 

[136] Allahın sıfatları.42.vd. 

[137] Tefsiru âyâtil Ahkâm.Sâbunî. 1 / 25. 

[138] İşaratül İ’caz.100. 

[139] A.G.Tereddütler.I / 17. 

[140] Mektubat.79. 

[141] Rahman.29. 

[142] Rahman.29. 

[143] Mesnevi terc.Tahirul Mevlevi Şerhi.. 5 / 1433. 

[144] Bak.Hidayet.Ş.Y.Şenler.74. 

[145] H.D.Kur’an Dili. 4 / 2714. 

[146] Enbiya.24. 

[147] H.D.Kur’an Dili. 5 / 3348. 

[148] Fussilet.53. 

[149] Mülahhas İlmi Tevhid.Ömer Nasuhi Bilmen. 91. 

[150] Bak.Allahın varlığı.167. 

[151] Age.169. 

[152] Age.171. 

[153] Age.172. 

[154] Akâid ve Kelâm.194. 

[155] Ölçü.M.A.Şahin.75. 

[156] Mektubat.290. 

[157] Lem’alar.351. 
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[158] Mesnevi-i Nuriye.226. 

[159] Sözler.159. 

[160] Allah ve Modrn İlim.A.Nevfel. 2 / 204. 

[161] Bak.İ.A.Pencere.S.Bengisu.. 

[162] Bak Harikalar Ansiklopedisi.Yeni Asya yayn. 

[163] Terğib vet-Terhib. 4 / 518.H.No.47. 

[164] Allah ve Modern İlim.A.Nevfel. 1 / 89. 

[165] Mesnevi-i Nuriye.13. 

[166] Age.13. 

[167] Age.13. 

[168] Age.14. 

[169] Age.15. 

[170] Age.30. 

[171] Age.31. 

[172] Age.71. 

[173] Age.49. 

[174] Age.52. 

[175] Age.56. 

[176] Age.bak.104. 

[177] Age.bak.108. 

[178] Age.bak.111. 

[179] Age.bak.112. 

[180] Age.bak.119 

[181] Age.125. 

[182] Age.bak.131-132. 
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[183] Age.144. 

[184] Age.160. 

[185] Age.165. 

[186] Age.166. 

[187] Age.167. 

[188] Age.168. 

[189] Age.169. 

[190] Age.175. 

[191] Age.222. 

[192] Age.232. 

[193] Age.233. 

[194] İşarat-ül İ’caz.83. 

[195] Age.96. 

[196] Age.100. 

[197] Age.101. 

[198] Age.104. 

[199] Age.109. 

[200] Age.112. 

[201] Mektubat.17. 

[202] Age.77. 

[203] Age.79. 

[204] Age.211. 

[205] Age.216. 

[206] Age.216 

[207] Age.224. 
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[208] Age.226-228. 

[209] Age.235-236. 

[210] Age.306. 

[211] Age.309. 

[212] Age.421. 

[213] Age.429. 

[214] Lem’alar.168. 

[215] Age.175. 

[216] Age.183,322. 

[217] Age.225. 

[218] Age.255. 

[219] Age.262. 

[220] Age.304. 

[221] Age.22. 

[222] Age.331. 

[223] Age.343,359,367. 

[224] Bak.Nasıl Aldanıyorlar.M.Kırkıncı.31. 

[225] Sözler.143. 

[226] Age.179. 

[227] Age.267. 

[228] Bak.age.271. 

[229] Age.273. 

[230] Age.287. 

[231] Age.448. 

[232] Age.503. 
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[233] Age.508. 

[234] Age.515. 

[235] Age.518. 

[236] Age.519. 

[237] Age.567-568. 

[238] Age.586. 

[239] Age.590. 

[240] Age.591. 

[241] Age.611. 

[242] Age.615. 

[243] Age.638. 

[244] Age.639. 

[245] Age.642. 

[246] Age.650. 

[247] Age.702. 

[248] Zâriyat.56-57,Cin.16-17. 

[249] Bak.Tercüman gazt.24-2-1986. 

 

 

 

 

 

 

 

M A ‘ R İ F E T E   V E S İ L E    Z A T 
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            Rabbimizi bize en güzel manada Efendimiz (ASM) tanıtmaktadır. Ma’rifete 

giden en güvenilirli yol,onun gösterdiği ve açtığı yoldur. En kısa vasıta onun vesileliği ile 

olur. 

            Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayıp,her şeyin kendisine muhtaç olduğu Allah’ın 

Samediyetine tek ayine ve mazhar odur. 

            Cenâb-ı Hakkın külli isimlerini en parlak ve şeffaf biçimde onun zatı 

göstermektedir. 

            Hadis-i Kudsi de:”Küntü kenzen mahfiyyen fe halaktül halke 

liya’rifuni”,Yani;”Ben gizli (bilinmez) bir hazine (esmanın cem’ olduğu hazine) idim. 

Mahlukatı yarattım. Ta ki;kendimi bileyim ve bildireyim.” 

            Hazine zatında kıymetlidir. Ancak başkalarının nazarına sunulması,bildirilmesi 

halinde ayrı bir farklılık arz eder. 

            Her güzel güzelliğini görmesi ve göstermesi sırrınca;zat-ı ilahi dahi zat ve 

sıfatlarıyla kendisini görmek ve göstermek istediğinden mahlukatı hasseten Peygamber 

Efendimizi yaratmıştır. Çünkü bu manaya en uygun,O’dur. 

            Güneş nasıl ki mahlukatı,özellikle insanı aydınlatmak için var ise;insan dahi 

Rabbisini bilmek ve bildirmek için vardır. Peygamberimiz ise bunların başındadır ve 

başında gelir. 

            Peygamberimiz kainatın asıl çekirdeğidir. Nasıl ki ağacın tüm efradı çekirdekten 

vücuda gelir ve onun vesileliğiyle var olursa,alemin de temelinde çekirdek olarak 

Peygamberimiz bulunmaktadır. 

            Kâinatı bir ağaca benzetirsek onun hem çekirdeği,hem de en son ve mükemmel 

bir meyvesidir. 

            Nitekim hadiste:”Sen olmasaydın,sen olmasaydın,eflaki,varlıkları yaratmazdım” 

manası gereği,her şeyin yaratılmasındaki tek sebeb,onun yaratılmasıdır. 

            “Leyse kemislihi şey’ün””Hiçbir şey onun misli ve benzeri değildir.”[1]ifadesi, 

Peygamber efendimiz için kullanıldığında;alemde onun benzerinin hiçbir surette 

olmadığı manasına gelir. 

            Evet,Peygamberimiz;Cenâb-ı hakkın dünyada,madde aleminde bilinmesine 

vesile,bir nevi onun isim ve sıfatlarının mükemmel bir mana da 

yansımasıdır,tezahürüdür,aynadarlık yapmıştır. 

Onunla bilinmekte,onunla bulunmaktadır. 

            Nasıl ki Allah’ın nur ismi güneş de tecelli edip görünürse,marifeti dahi 

peygamberimizde tecelli etmektedir. 

            Allah,kelam yani konuşma sıfatının gereğini anlayacak ve anlatacak birisiyle 

konuşacaktır. İşte o da Peygamberimizdir. 
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            Rabbimizi bize bildirdiği gibi,yaratılıştaki manayı dahi o çözmüştür. Yani 

mevcudatın nereden gelip,nereye gittiklerini ve burada niçin bulunduklarına dair en 

mukni ve doyurucu cevabı o vermektedir ve de vermiştir. 

            O zat her yönüyle marifet ikliminin madde alemindeki bir güneşidir. 

            Sanki elektriğin ampuldeki tecellisi gibi;elektrik olmasına rağmen ancak ampulle 

bilinip,ampul kırıldığında elektrik ve ceryan yine var olmasına rağmen 

bilinmesi,aydınlatılması ampul ile olduğu gibi;Cenâb-ı Hak ve yarattığı her şey (ampul 

misal) efendimizle bilinmektedir ve aydınlanmaktadır. 

            İnsanların asırlardır devam ettirdikleri ruhlarına işleyen adetlerini bir anda 

kaldırmış,yerine güzel adetleri koyarak yerleştirmiştir. 

            Nitekim Bağdatın sigara izmaritinden yanması üzerine,sigara içeni gayet ağır bir 

şekilde cezalandıracağını söyleyen 4. Murad;bir gün tebdili kıyafet yapıp gezintiye 

çıkar. Bir kayığa biner. Biraz açıldıktan sonra kayıkçı bir sigara çıkarır ve 4. Murada 

ikramda bulunur. Oda bunun yasak olduğunu,büyük cezasının bulunduğunu 

hatırlatınca kayıkçı cevaben;Aman,4. Murad nerde? O sarayındadır,sen al,der. 

            Daha sonra 4. Murad kendini tanıtır ve adamı affeder. 

            Peygamberimiz ise kısa bir zamanda,tek başına,herkes,kavim ve kabilesi 

kendisine düşman iken,davasını asırlara kabul ettirir. 

            Evet,her şey ve her söz onunla kıymet bulur,değerlenir. 

            Şairin dediği gibi:”Sözlerimle Muhammedi (SAM) medhedemedim. Ancak 

Muhammed vesilesiyle kendi sözlerimi övmüş oldum.” 

            Onu övecek diller onu övmekten,onu sevecek kalbler onu sevmekten,onu 

anlayacak akıllar onu anlamaktan,onu tanıyacak ruhlar onu tanımaktan aciz ve 

noksandırlar. 

            Arife işaret yeter... 

  

                                                                                                          10-3-1996 

                                                                                              MEHMET   ÖZÇELİK 

  

  

 

  

 



[1] Şura.11. 

 

 

 

 

ESMANIN       HAKİKATLARI 

  

            Esma’nın hakikatı,her şeyin hakikatıdır. Hakikatların hakikatıdır. Tüm 

varlıkların var oluşları Allah’ın bir ismine dayanmakta,varlığını devam ettirmektedir. 

O ismin çekilmesi ve yokluğu demek,o varlıklarında ölümü ve yıkımı demektir. 

            Varlıklar bizatihi kaim ve daim değillerdir. Varlıkları başka varlıkların 

varlıklarına dayanmakta,öylece var olup varlıklarını devam ettirmektedirler. Mesela; 

            -Allah’ın Halık ismi yani yaratıcılığı ile varlıklar yaratılmış,var olmuşlardır.  

            -Rahman ismi olmadan rızık nasıl elde edilebilir? 

            -Rahim ismiyle şefkat ederek,rahmetinin eserlerini değişik suretlerde bize 

göstermektedir. Nitekim yavrular doğar doğmaz rızıklarını,anne sütünü bulmaları 

elbette onun rahmetinin bir eseri ve tezahürüdür. Balıkların suda bir kum ile beslenib 

semizlenmeleri,ağaçların yerlerinde durup gıdalarının onlara koşması ve hakeza... 

Bunlar hep rahmetin cilvelerindendir. 

            -Müzeyyin ismiyle kâinatı baştan başa süslendirmektedir. 

            -Musavvir ismiyle her şeye uygun bir şekil vermektedir.  

            -Cemâl ismiyle güzelleşmekte,her şeye güzelliğini vermektedir. 

            -Karîb ismiyle her şeye her şeyden daha yakın olduğunu göstermektedir. 

            -Mucîb ismiyle her isteyen ve dua edenin duasına icabet etmektedir. Çünkü 

istediğimiz şeylerin verilmesi,o duaya cevab verenin olduğunu bildirir. 

            -Habîb ismiyle insanları sevmekte,insanlar tarafından da sevilmektedir. 

            -Raûf ismiyle acımakta ve esirgemektedir. 

            -Atûf ismiyle ihsan ve lutufta bulunmakta,kullarına hediyeler ikram etmektedir. 

            -Ma’rûf ismiyle her şeyi bilmekte,kendisini de herkese bildirmektedir. 
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            -Latîf ismiyle lutfetmekte,kendisini inkar ve yalanlayana karşı acele 

etmemektedir. İnsanlara mülayimâne muamelede bulunmaktadır. 

            -Azîm ismiyle büyüklüğüyle görünmekte,her vesile ile büyüklüğünü 

göstermektedir. Dağlar,gökler,galaksiler azametin bir göstergeleridirler. 

            -Hannân-Mennân-Deyyân isimleriyle bir yandan şefkat ederken,öbür yandan 

onun gereği olan nimette bulunur. Her borçlunun borcunu,her sıkıntıda olanın da 

sıkıntısını giderir. Kendisini hatırlattırır. 

            -Sübhân ismiyle bir yandan yüceliğini gösterirken,bir yandan da bütün kusur ve 

eksikliklerden beri ve uzak olduğunu bildirir. 

            -Emân ismiyle de bu korkulu dünyada insanların,varlıkların kendisine iltica 

etmesiyle emin ve güvenilir olduğunu hatırlatır. Güven ve emniyet ancak onun 

kapısındadır. 

            -Bürhân ismiyle hem kendisinin kendi varlığına delil olduğunu söylerken, hem de 

her şeyin kendisine delil ve bürhan olduğunu gösterir. 

            -Sultân ismiyle saltanat ve gücü her şeyi kuşatmıştır. 

            -Müsteân ismiyle yardım taleb edenin,el açıb dilenenin isteklerini yardımsız 

bırakmamaktadır. 

            -Muhsîn ismiyle iyilikte bulunmakta,nimetlerini saçmaktadır. 

            -Müteâl ismiyle yüceler yücesi olup,her üstünün üstündedir. 

            -Kerîm ismiyle kerem,ikram ve cömertlik de bulunarak,her varlığa layık bir 

sofra sermektedir. 

            -Mecîd ismiyle her şeye karşı şerefiyle ve galibiyetiyle üstün gelmektedir. 

            -Ferd ismiyle nazirsiz,benzersiz olarak tek ve yekta olarak bulunmaktadır. 

            -Vitr ismiyle her şeyin nizam ve intizamını,idare ve asayişini tek bir elden 

yönetmektedir. 

            -Ehad ismiyle tek tek her bir varlıkta görünmekte,kendisini göstermektedir. 

            -Samed ismiyle kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığını,belki umum kainatın 

kendisine muhtaç olduğunu göstermektedir. 

            -Mahmud ismiyle hamde layık bulunmakta,bütün varlıklar ona sena ve övgüler 

yağdırmaktadır. 

            -Sâdık-el V’ad ismiyle sözünü yerine getirmektedir. 



            -Âli ve Ğani ismiyle bildirmektedir ki;Allah her şeyden üstün ve sonsuz zenginlik 

sahibidir. 

            -Şâfi ismiyle her dertlinin ahını işitmekte,ona şifa vermektedir. 

            -Kâfi ismiyle her şeye bedel kafi ve yeterli olmaktadır. 

            -Vâfi ismiyle yapması gerekeni tam olarak yerine getirmektedir. 

            -Muâfi ismiyle bela ve musibetleri def etmektedir. 

            -Bâki ismiyle her şey yok olsa da kendisi kalıb,sonun sonuncusu olmakta,varlığı 

sonsuza dek var olmaktadır. 

            -Hâdi ismiyle insanlara doğru yolu göstermekte,onları iyiye,güzele 

yöneltmekte,hidayet etmektedir. 

            -Kadîr ismiyle güç,kuvvet ve kudreti her şeye yetmektedir. 

            -Sâtir ismiyle insanların günah ve kusurlarını yüzlerine vurmadan 

setredip,gizlemektedir. 

            -Kahhâr ismiyle zatı gereği te’dip için,diğer insanların haklarının 

korunmasından dolayı kahredip cezalandırmaktadır. 

            -Cebbâr ismiyle büyüklüğünden dolayı istediğini yapmasına hiçbir engel 

olmayandır. 

            -Ğaffâr ve Tevvâb  ismiyle tevbe edenin tevbesini kabul etmekte,mağfiret edip 

bağışlamaktadır. 

            -Fettâh ismiyle her varlık için nice kapılar açmaktadır. Tohum için ağaç olup 

meyve vermeye kadar tüm kapıları açtığı gibi,ihtiyaç sahibi her varlığın rahmet kapısını 

tıkırdatmasına karşı kapıyı yüzüne kapamayarak,rahmet kapılarını devamlı 

açmakta,açık bırakmaktadır.    Gülün güzelliği fettah ismiyle açılırken,bülbülün sesi 

,güneşin parlaklıkları da hep Fettah ismiyle fetholmaktadır. 

            -O Allah ki yerlerin ve göğün,her şeyin Rabbidir. Her şeyin üzerinde bir isim ve 

sıfata sahib bulunmaktadır. 

            Güzel esma yani Esma-i Hüsna O’nundur, O’na aiddir. 

            Ebu Hureyre-den rivayet edilen bir Hadis-de:”Allah’ın 99 ismi olup,kim onu 

sayarsa cennete girer.” Ve o isimler sayılmıştır.[1] 

            Allah’ı bütün bu isimleriyle anmakla beraber,özellikle belli bir ismini sürekli 

anmak,onda ihtisas kesbetmektir. Mevlâna’nın Vedud,Abdulkâdir-i Geylâni’nin 

Kadir,Bediüzzaman’ın Hakim ve Rahim isimlerinde ziyade iştiğalinin mazhariyeti gibi. 

Belli bir noktada yapılacak teksif,o isme mazhariyetin düğümünü açar. 
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                                                                                              20-12-1994 

                                                                                  MEHMET     ÖZÇELİK 

 

  

 

[1] Bak.İbni Kesir Muhtasarı. (Arapça) 3 / 480,bak.İslam Ansiklopedisi.TDV. 11 / 404-

418. 

 

 

E  S  M  A   V E   S  I  F  A  T   (1) 

  

ESMA VE SIFAT : (SÖZLER-DEN) “Her şeyde aşikâre, vahdaniyetin çok 

delilleri var.”(söz.55) 

“Bu kâinatı bütün esmasının kemalâtını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir 

için garib ve ince san'atlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de, rehber bir muallim 

tayin etmesin?”(56) 

“Kurûn-u sâlifede cereyan eden âsi ve mütemerrid kavimlere gelen azablar 

gösteriyor ki: İnsan başı boş değil, bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur.”(59) 

“Demek hüsün ve cemal, görmek ve görünmek ister.”(62) 

            “Acaba hiç kabil midir ki: İnsan, hilafet ve emanetle mükerrem olsun, 

rububiyetin külliyat-ı şuununa şahid olarak kesret dairelerinde, vahdaniyet-i İlahiyenin 

dellâllığını ilân etmekle, ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip 

zabitlik ve müşahidlik derecesine çıksın da sonra kabre gidip, rahatla yatsın ve 

uyandırılmasın? Küçük büyük her amellerinden sual edilmesin? Mahşere gidip 

mahkeme-i kübrayı görmesin? Hâyır ve aslâ!..”(70) 

“İnsan çendan bütün esmaya mazhar ve bütün kemalâta müstaiddir.”(311) 

“Cenab-ı Hak ezelîdir, ebedîdir, evvel ve âhirdir. Hiçbir cihette ne zâtında, ne 

sıfâtında, ne ef'alinde naziri, küfvü, şebihi, misli, misali, mesîli yoktur. Yalnız ef'alinde, 

şuununda teşbihi ifade eden mesel var) :  “(383,433,569)       
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“(Mi’raç yolculuğu ile alakalı olarak)Bu seyahat-ı cüz'iyede bir seyr-i umumî ve 

bir urûc-u küllî var ki; tâ Sidret-ül Münteha'ya, tâ Kab-ı Kavseyn'e kadar meratib-i 

külliye-i esmaiyede gözüne, kulağına tesadüf eden âyât-ı Rabbaniyeyi ve acaib-i san'at-ı 

İlahiyeyi işitmiş, görmüştür, der.”(525,398) 

“(Kur’an)Hem bütün esma-i hüsnanın iktiza ettikleri ahkâmları cem'etmiş, o 

ahkâmın tenasübünü muhafaza etmiş.”(409) 

“Her cihetle mu'cizatlı bu Kur'an, surelerinin icmaıyla ve âyâtının ittifakıyla ve 

esrar ve envârının tevafukuyla ve semerat veBir çiçek, kendince bir nakş-ı san'atı 

gösterip, lisan-ı haliyle esma-i Fâtır'ı zikrettiği gibi; küre-i arz bahçesi dahi, bir çiçek 

hükmündedir. Gayet muntazam küllî vazife-i tesbihiyesi vardır.  âsârının tetabukuyla 

bir tek Vâcib-ül Vücud'un vücuduna ve vahdetine ve sıfâtına ve esmasına deliller ile 

isbat suretinde öyle şehadet etmiş ki; bütün ehl-i imanın hadsiz Sâni'-i Zülcelal'in dahi -

Onuncu Söz'de kat'iyyen isbat edildiği üzere- Hakîm, Rahîm, Hafîz, Âdil gibi ekser 

esma-i hüsnası, haşir ve kıyametin gelmesini ve saadet-i ebediyenin vücudunu iktiza 

ederler ve saadet-i ebediyenin tahakkukuna kat'î delalet ederler. şehadetleri, onun 

şehadetinden tereşşuh etmişler."(419) 

“Madem hayat, esma-i hüsnanın nukuşunu gösterir. Hayatın başına gelen her şey 

hasendir.”(441) 

“ Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan Zât-ı Vâcib-ül 

Vücud'u bulan, her şeyi bulur.”(447) 

“Bir çiçek, kendince bir nakş-ı san'atı gösterip, lisan-ı haliyle esma-i Fâtır'ı 

zikrettiği gibi; küre-i arz bahçesi dahi, bir çiçek hükmündedir. Gayet muntazam küllî 

vazife-i tesbihiyesi vardır.”(480) 

“Sâni'-i Zülcelal'in dahi -Onuncu Söz'de kat'iyyen isbat edildiği üzere- Hakîm, 

Rahîm, Hafîz, Âdil gibi ekser esma-i hüsnası, haşir ve kıyametin gelmesini ve saadet-i 

ebediyenin vücudunu iktiza ederler ve saadet-i ebediyenin tahakkukuna kat'î delalet 

ederler.”(492) 

“Evet Cennet-Cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden 

dalının iki meyvesidir ve şu silsile-i kâinatın iki neticesidir ve şu seyl-i şuunatın iki 

mahzenidir ve ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudatın iki havzıdır ve lütuf 

ve kahrın iki tecelligâhıdır ki; dest-i kudret bir hareket-i şedide ile kâinatı çalkaladığı 

vakit, o iki havuz münasib maddelerle dolacaktır.”(499) 

“Tahavvül ve tegayyür için zıdları birbirine hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya 

getirdi. Zararları menfaatlara mezcederek, şerleri hayırlara idhal ederek, çirkinlikleri 

güzelliklerle cem'ederek, hamur gibi yoğurarak şu kâinatı tebeddül ve tegayyür 

kanununa ve tahavvül ve tekâmül düsturuna tabi kıldı. Vaktaki meclis-i imtihan 

kapandı. Tecrübe vakti bitti. Esma-i hüsna hükmünü icra etti. Kalem-i  kader, 



mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuş-u san'atını tekmil etti. Mevcudat, vezaifini 

îfa etti. Mahlukat, hizmetlerini bitirdi. Herşey, manasını ifade etti.”(499) 

“Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, çünki ism-i a'zama mazhardır ve 

nübüvveti umumîdir ve bütün esmaya mazhardır.”(529) 

“Ağacın tedbirini gören zât, o tedbir ile alâkadar bütün esmasıyla, ağacın 

vücudundan maksud ve icadının gayesi olan her bir semereye müteveccihtir.”(574) 

“ Şu seyl-i kâinattaki muvakkat parlayan mehasin ve kemalât, bir Şems-i 

Sermedî'nin lemaat-ı cemal-i esmasıdır.”(580) 

“ Ehadiyet ve samediyet-i İlahiye, herbir şeyde, hususan zîhayatta, hususan 

insanın mahiyet âyinesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi; vahdet ve vâhidiyet 

cihetiyle dahi, mevcudat ile alâkadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor.”(9) 

“Bu kâinatın daire-i kübrasında binbir İsm-i İlahî'nin cilvesinden uzanan nuranî 

atkılar, kâinat sîmasında öyle bir sikke-i Rahmet içinde bir hâtem-i rahîmiyeti ve bir 

nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hâtem-i inayeti nescediyor ki, Güneşten daha parlak 

kendini akıllara gösteriyor.”(11) 

“Evet zeminin yüzünde öyle bir hâtem-i rahmet ve sikke-i ehadiyet bulunduğu 

gibi, insanın mahiyet-i maneviyesinin sîmasında dahi öyle bir sikke-i rahmet vardır ki, 

küre-i arz sîmasındaki sikke-i merhamet ve kâinat sîmasındaki sikke-i uzma-yı 

rahmetten daha aşağı değil. Âdeta binbir ismin cilvesinin bir nokta-i mihrakiyesi 

hükmünde bir câmiiyeti var.”(11) 

“İnsan, ism-i Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. Evet sâbıkan beyan 

ettiğimiz gibi, kâinatın sîmasında binbir ismin şualarından tezahür eden ism-i Rahman 

göründüğü gibi, zemin yüzünün sîmasında rububiyet-i mutlaka-i İlahiyenin hadsiz 

cilveleriyle tezahür eden ism-i Rahman gösterildiği gibi, insanın suret-i câmiasında 

küçük bir mikyasta zeminin sîması ve kâinatın sîması gibi yine o ism-i Rahman'ın cilve-i 

etemmini gösterir demektir.”(13) 

“Bütün vâlidelerin şefkatleri, ancak bir lem'a-i tecelli-i rahmettir.”(29) 

“Evet her bir namazın vakti, mühim bir inkılab başı olduğu gibi, azîm bir 

tasarruf-u İlahînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i İlahiyenin birer 

ma'kesi olduğundan, Kadîr-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve ta'zim ve 

hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnüne karşı şükür ve hamd demek 

olan namaza emredilmiştir.”(37) 

“Fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı madere 

düştüğü âvânına, hem semavat ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve 

hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı İlahiyeyi ihtar eder. 



Zuhr zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömr-ü 

dünyadaki hilkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti 

ve füyuzat-ı nimeti hatırlatır. 

Asr zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem âhirzaman 

Peygamberinin (Aleyhissalâtü Vesselâm) asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı 

İlahiyeyi ve in'amat-ı Rahmaniyeyi ihtar eder. 

            Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde pek çok mahlukatın gurubunu, hem 

insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet ibtidasındaki harabiyetini ihtar ile, tecelliyat-ı 

celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. 

            İşâ' vakti ise, âlem-i zulümat, nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeni ile 

setretmesini, hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş 

insanın bâkiye-i âsârı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dâr-ı 

imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar-ı Zülcelal'in celalli 

tasarrufatını ilân eder.”(38-39) 

“Hem hiç mümkün olur mu ki; nihayet derecede bir hüsn-ü zâtî sahibi, cemalinin 

mehasinini ve hüsnünün letaifini âyinelerde görmek ve göstermek istemesin! Yani bir 

habib resul vasıtasıyla ki; hem habibdir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, âyinedarlık 

eder. Hem resuldür; onu mahlukatına sevdirir, cemal-i esmasını gösterir.”(56) 

“Hem mümkün olur mu ki; bu kâinatı bütün esmasının kemalâtını ifade eden 

masnuatla tezyin ederek seyir için garib ve ince san'atlarla süslenilmiş bir saraya 

benzetsin de, rehber bir muallim tayin etmesin?”(56) 

“Hem hatıra gelmesin ki: Kısacık bir ömürde nasıl ebedî bir azaba müstehak 

olur? Zira küfür; şu mektubat-ı Samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kâinatı 

manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için, bütün kâinata karşı bir tahkir olduğu 

gibi; bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün esma-i kudsiye-i İlahiyeyi inkâr 

ile red ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayr-ı mütenahî bütün 

delillerini tekzib olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise, nihayetsiz 

azabı îcab eder...”(57) 

“Evet şu küçücük insan bedeni içinde bütün kâinatın fihristesini, bütün hazain-i 

rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarının âyinelerini dercetmek; nihayet derecede bir 

hüsn-ü san'at içinde bir hikmeti gösterir.”(60)  

“Hem dahi, kâinatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve san'atlı ve parlak ve süslü şu 

mevcudat; ışık Güneşi bildirdiği gibi, misilsiz manevî bir cemalin mehasinini bildirir ve 

nazirsiz, hafî bir hüsnün letaifini iş'ar ediyor. O münezzeh hüsün, o mukaddes cemalin 

cilvesinden, esmalarda, belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret 

eder.”(62) 



“Nasılki şu âlem bütün mevcudatıyla Sâni'-i Zülcelal'ine kat'î delalet eder; Sâni'-i 

Zülcelal'in de sıfât ve esma-i kudsiyesi, dâr-ı âhirete delalet eder ve gösterir ve 

ister.”(63) 

“Acaba bütün benî-Âdemi arkasına alıp şu Arz üstünde durup, arş-ı a'zama 

müteveccihen el kaldırıp, nev-i beşerin hülâsa-i ubudiyetini câmi' hakikat-ı ubudiyet-i 

Ahmediye (A.S.M.) içinde dua eden şu şeref-i nev-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman olan 

Fahr-i Kâinat (A.S.M.) ne istiyor, dinleyelim. Bak, kendine ve ümmetine saadet-i 

ebediye istiyor, beka istiyor, Cennet istiyor. Hem mevcudat âyinelerinde cemallerini 

gösteren bütün esma-i kudsiye-i İlahiye ile beraber istiyor. O esmadan şefaat taleb 

ediyor, görüyorsun.”(65) 

“Hem hiç kabil midir ki o Zât-ı Hakîm, şu insanı bütün mahlukat içinde kendine 

küllî muhatab ve câmi' bir âyine yapıp bütün hazain-i rahmetinin müştemilâtını ona 

tattırsın, hem tarttırsın, hem tanıttırsın, kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu 

sevsin ve sevdirsin.. sonra o bîçare insanı o ebedî memleketine göndermesin? O daimî 

saadetgâha davet edip mes'ud etmesin?”(75) 

“ Evet küfür, mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden, 

bütün kâinata karşı bir tahkir ve mevcudat âyinelerinde cilve-i esmayı inkâr 

olduğundan bütün esma-i İlahiyeye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyete olan 

şehadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzib olduğundan; istidad-ı 

insanîyi öyle ifsad eder ki, salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz. Hem bir zulm-ü 

azîmdir ki, umum mahlukatın ve bütün esma-i İlahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte 

şu hukukun muhafazası ve nefs-i kâfir hayra kabiliyetsizliği, küfrün adem-i afvını iktiza 

eder.  

"İnne'ş-şirke le zulmün a'zîm." ["Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür." Lokman 

Sûresi, 31:13]şu manayı ifade eder.”(75) 

“Bu mevcudatın yüzleri âlem-i manaya müteveccihtir, münasib meyveleri orada 

veriyor ve gözleri esma-i kudsiyeye dikkat ediyorlar, gayeleri o âleme bakıyor. Ve özleri  

dünya toprağı altında, sünbülleri âlem-i misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı 

nisbetinde  burada ekiyor ve ekiliyor, âhirette mahsul alıyor. Evet şu eşyanın esma-i 

İlahiyeye ve âlem-i âhirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki; mu'cize-i kudret 

olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var.”(77)  

“Haşir mes'elesi öyle râsih bir hakikattır ki, Küre-i Arzı yerinden kaldıracak, kırıp 

atacak bir kuvvet o hakikatı sarsamaz. Zira o hakikatı Cenab-ı Hak bütün esma ve 

sıfâtının iktizası ile tesbit ediyor ve Resul-i Ekrem'i bütün mu'cizat ve berahiniyle tasdik 

ediyor ve Kur'an-ı Hakîm bütün hakaik ve âyâtıyla onu isbat ediyor ve şu kâinat bütün 

âyât-ı tekviniye ve şuunat-ı hakîmanesi ile şehadet ediyor. 

Belki kâinatın tedbirinde tecelli eden bütün esma-i İlahiye, âhireti iktiza eder, 

belki istilzam eder.”(80) 



“Yeryüzünde bulunan parlak şeylerin Güneşin akisleriyle parlamaları ve 

denizlerin yüzlerinde kabarcıklar, ziyanın lem'alarıyla parlayıp sönmeleri, arkalarından 

gelen kabarcıklar, gidenler gibi yine hayalî Güneşçiklere âyinelik etmeleri; bilbedahe 

gösteriyor ki: O lem'alar, yüksek birtek Güneşin cilve-i in'ikasıdırlar ve Güneşin 

vücudunu muhtelif diller ile yâdediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. 

Aynen öyle de: Zât-ı Hayy-ı Kayyum'un Muhyî isminin cilve-i a'zamı ile berrin yüzünde 

ve bahrın içindeki zîhayatların kudret-i İlahiye ile parlayıp, arkalarından gelenlere yer 

vermek için "Ya Hayy" deyip perde-i gaybda gizlenmeleri; bir hayat-ı sermediye sahibi 

olan Zât-ı Hayy-ı Kayyum'un hayatına ve vücub-u vücuduna şehadetler, işaretler 

ettikleri gibi, umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilm-i İlahîye şehadet eden 

bütün deliller ve kâinata tasarruf eden kudreti isbat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve 

idare-i kâinatta hükümferma olan irade ve meşieti isbat eden bütün hüccetler ve kelâm-ı 

Rabbanî ve vahy-i İlahînin medarı olan risaletleri isbat eden bütün alâmetler, mu'cizeler 

ve hâkezâ yedi sıfât-ı İlahiyeye şehadet eden bütün delail, bil'ittifak Zât-ı Hayy-ı 

Kayyum'un hayatına delalet, şehadet, işaret ediyorlar. Çünki nasıl bir şeyde görmek 

varsa, hayatı da vardır. İşitmek varsa, hayatın alâmetidir. Söylemek varsa, hayatın 

vücuduna işaret eder. İhtiyar, irade varsa, hayatı gösterir. Aynen öyle de; bu kâinatta 

âsârıyla vücudları muhakkak ve bedihî olan kudret-i mutlaka ve irade-i şamile ve ilm-i 

muhit gibi sıfatlar, bütün delailleri ile Zât-ı Hayy-ı Kayyum'un hayatına ve vücub-u 

vücuduna şehadet ederler ve bütün kâinatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle 

bütün dâr-ı âhireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehadet 

ederler.”(98-99) 

“Her meyvedar ağaç, ve çiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var, vazifeleri 

var. Esma-i İlahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var.”(106) 

“(Bahtiyar cemaat)Evet namazın mütenevvi ezkâr ve harekâtıyla işaret ettiği 

vezaifi, makamatı, mufassalan gördüler.”(111)  

            “Sâniyen: Esma-i kudsiye-i İlahiyenin cilveleri olan bedayiine ve parlak 

eserlerine dellâllık makamında görünmekle "Sübhanallah, Velhamdülillah" diyerek 

takdis ve tahmid vazifesini îfa ettiler.. 

            Râbian: Esma-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri, manevî cihazat 

mizanlarıyla tartıp bilmek makamında, tenzih ve medih vazifesine başladılar.”(111) 

“Amma füccar ve eşrar olan diğer güruh ise: Hadd-i büluğ ile şu âlem sarayına 

girdikleri vakit, bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün 

nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kâfirane 

bir ittiham ile tahkir ettiler ve bütün esma-i İlahiyenin tecelliyatına karşı red ve inkâr ile 

mukabele ettiklerinden, az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler; nihayetsiz bir 

azaba müstehak oldular. Evet insana sermaye-i ömür ve cihazat-ı insaniye, mezkûr 

vezaif için verilmiştir.”(113) 



“Âleme tecelli eden esma-i kudsiye-i İlahiyenin bütün tecelliyatının aksamını, 

birer birer, size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak 

iman getirmelisiniz.”(114) 

 İkincisi: Senin fıtratında vaz'edilen cihazatın anahtarlarıyla esma-i kudsiye-i 

İlahiyenin gizli definelerini açmaktır, Zât-ı Akdes'i o esma ile tanımaktır. 

            Üçüncüsü: Şu teşhirgâh-ı dünyada, mahlukat nazarında, esma-i İlahiyenin sana 

taktıkları garib san'atlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatında teşhir ve izhar etmektir. 

 Beşincisi: Nasıl bir asker, padişahından aldığı türlü türlü nişanları, resmî 

vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı âsârını gösterdiği gibi, 

sen dahi esma-i İlahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassaatıyla 

bilerek süslenip o Şahid-i Ezelî'nin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir.. 

Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki, o mahiyetinin icmali şudur: 

            Esma-i İlahiyeye ait garaibin fihristesi, hem şuun ve sıfât-ı İlahiyenin bir 

mikyası, hem kâinattaki âlemlerin bir mizanı, hem bu âlem-i kebirin bir listesi, hem şu 

kâinatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini 

açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalâtının bir 

ahsen-i takvimidir.”(115-116) 

            “Esma ve sıfât-ı İlahiyeyi, şuun ve ef'al-i Rabbaniyeyi, bir şecere-i tûbâ-i nur 

hükmünde temsil edelim ki; o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti, ezelden ebede uzanıp 

gidiyor. Hudud-u kibriyası, gayr-ı mütenahî feza-yı ıtlakta yayılıp ihata ediyor.”(126) 

            “Yüzer fünundan herbir fen, geniş mikyasıyla ve hususî âyinesiyle ve dûrbînli 

gözüyle ve ibretli nazarlarıyla bu kâinatın Hâlık-ı Zülcelalini esmasıyla bildirir; sıfâtını, 

kemalâtını tanıttırır.”(144)    

“Sâni'-i Zülcelal'in esma-i hüsnasından Nur isminin bir kesif âyinesi hükmünde 

olan güneşin, emr-i Rabbanî ve teshir-i İlahî ile mazhar olduğu vazifeler, şu hakikatı 

fehme takrib eder. Şöyle ki: 

            Güneş ulviyetiyle beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede yakın, 

belki onların zâtlarından onlara daha yakın olduğu, cilvesiyle ve timsaliyle ve tasarrufa 

benzer çok cihetlerle onları müteessir ettiği halde; o şeffaf şeyler ise, binler sene ondan 

uzaktırlar. Onu hiçbir vecihle müteessir edemezler, kurbiyet dava edemezler.”(152) 

            “Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları, inkârdır ve reddir, terktir 

ve adem-i kabuldür. Suret-i zahiriyede ne kadar müsbet ve vücudlu görünse de, 

hakikatta intifadır, ademdir. Öyle ise cinayet-i sâriyedir. Sair mevcudatın netaic-i 

amellerine halel verdiği gibi esma-i İlahiyenin cilve-i cemallerine perde çeker.”(154)      



“Bütün âlemlerin Rabbi ve Müdebbiri ve Hâlıkı olan Zât-ı Zülcelal'in, ahkâmları 

ayrı ayrı pek çok namları ve ünvanları ve esma-i hüsnası vardır.”(164 

“ Ezel ve ebed sultanının pek çok esma-i hüsnası vardır. Tecelliyat-ı celaliye ve 

tezahürat-ı cemaliye ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır.”(165) 

“ Acaba, maddeden mücerred ve muallâ ve tahdid-i kayd ve zulmet-i kesafetten 

münezzeh ve müberra ve şu umum envâr ve bütün nuraniyat onun envâr-ı kudsiye-i 

esmasının bir kesif zılali ve umum vücud ve bütün hayat ve âlem-i ervah ve âlem-i misal 

nim-şeffaf bir âyine-i cemali ve sıfâtı muhita ve şuunatı külliye olan bir Zât-ı Akdes'in 

irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhitle tecelli-i sıfâtı ve cilve-i ef'ali içindeki 

teveccüh-ü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir, hangi iş ağır gelebilir, hangi şey 

gizlenebilir, hangi ferd uzak kalabilir, hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona 

yanaşabilir?”(179) 

"Dünya, bir kitab-ı Samedanîdir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki 

başkasının zât ve sıfât ve esmasına delalet ediyorlar. Öyle ise manasını bil al, nukuşunu 

bırak git. 

            Hem bir mezraadır, ek ve mahsulünü al, muhafaza et; müzahrefatını at, 

ehemmiyet verme. 

            Hem birbiri arkasında daim gelen geçen âyineler mecmuasıdır. Öyle ise, onlarda 

tecelli edeni bil, envârını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve 

müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkûm olan o cam parçalarından alâkanı  

kes.”(188) 

            “[Yirmibeş sene evvel Ramazanda ikindiden sonra Şeyh-i Geylanî'nin (K.S.) 

Esma-i Hüsna manzumesini okudum. Bana bir arzu geldi ki, esma-i hüsna ile bir 

münacat yazayım. Fakat o vakit bu kadar yazıldı. O kudsî üstadımın mübarek 

Münacat-ı Esmaiyesine bir nazire yapmak istedim. Heyhat!. Nazma istidadım yok. 

Yapamadım, noksan kaldı. Bu münacat, Otuzüçüncü Söz'ün Otuzüçüncü Mektub'u 

olan Pencereler Risalesine ilhak edilmişti. Makam münasebetiyle buraya alındı.]”(205) 

            “Eşya, tesbihat ile Sâni'-i Zülcelal'in tecelliyat-ı esmasına mukabele edip, bir naz-

niyaz zemzemesidir, geliyor.”(209) 

“Eşya, tesbihat ile Sâni'-i Zülcelal'in tecelliyat-ı esmasına mukabele edip, bir naz-

niyaz zemzemesidir, geliyor.”(215) 

“Hem o nur ile; kâinattaki harekât, tenevvüat, tebeddülat, tegayyürat 

manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı 

Rabbaniye, birer sahife-i âyât-ı tekviniye, birer meraya-yı esma-i İlahiye ve âlem dahi 

bir kitab-ı hikmet-i Samedaniye mertebesine çıktılar.”(220)  



“İşte o zât, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmet-i bînihayenin 

kâşifi ve ilâncısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellâlı, seyircisi ve künuz-u esma-

i İlahiyenin keşşafı, göstericisi olduğundan; böyle baksan -yani ubudiyeti cihetiyle- onu 

bir misal-i muhabbet, bir timsal-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nurani bir semere-i 

şecere-i hilkat göreceksin.”(221) 

“Acaba bütün efazıl-ı beni-Âdemi arkasına alıp, Arz üstünde durup, Arş-ı 

A'zama müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şeref-i nev-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman 

ve bihakkın fahr-ı kâinat ne istiyor? Bak dinle: Saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, 

lika istiyor, Cennet istiyor. Hem meraya-yı mevcudatta ahkâmını ve cemallerini 

gösteren bütün esma-i kudsiye-i İlahiye ile beraber istiyor.”(223) 

“Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakîm;.... Zât ve sıfât ve şuun-u İlahiyenin 

kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı nâtıkı, tercüman-ı sâtıı... Şu âlem-i insaniyetin 

mürebbisi, hikmet-i hakikîsi”(225) 

“Kur'an-ı Hakîm, şu kâinattan bahsediyor; tâ, zât ve sıfât ve esma-i İlahiyeyi 

bildirsin. Yani bu kitab-ı kâinatın maânîsini anlattırıp, tâ Hâlıkını tanıttırsın.”(226) 

“Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın dava-yı hilafet-i kübrada mu'cize-i kübrası, 

talim-i esmadır" diyor.  

"Ey benî-Âdem! Sizin pederinize, melaikelere karşı hilafet davasında 

rüchaniyetine hüccet olarak, bütün esmayı talim ettiğimden, siz dahi madem onun 

evlâdı ve vâris-i istidadısınız. Bütün esmayı taallüm edip, mertebe-i emanet-i kübrada, 

bütün mahlukata karşı, rüchaniyetinize liyakatınızı göstermek gerektir 

 Vakit be-vakit başınızı kaldırıp esma-i hüsnama dikkat ederek, o semavata uruc 

etmek için fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Tâ fünun ve kemalâtınızın 

menbaları ve hakikatları olan esma-i Rabbaniyeme çıkasınız ve o esmanın dûrbîniyle, 

kalbinizle Rabbinize bakasınız. 

İnsanın câmiiyet-i istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalât-ı ilmiye ve 

terakkiyat-ı fenniye ve havarik-ı sun'iyeyi "talim-i esma" ünvanıyla ifade ve tabir 

etmekte şöyle latif bir remz-i ulvî var ki: Herbir kemalin, herbir ilmin, herbir 

terakkiyatın, herbir fennin bir hakikat-ı âliyesi var ki; o hakikat, bir ism-i İlahîye 

dayanıyor. 

Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme 

dayanmakla o fen, o kemalât, o san'at kemalini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım 

yamalak bir surette nâkıs bir gölgedir.”(244) 

“Meselâ: Hendese bir fendir. Onun hakikatı ve nokta-i müntehası, Cenab-ı 

Hakk'ın İsm-i Adl ve Mukaddir'ine yetişip, hendese âyinesinde o ismin hakîmane 

cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir. 



            Meselâ: Tıb bir fendir, hem bir san'attır. Onun da nihayeti ve hakikatı; Hakîm-i 

Mutlak'ın Şâfî ismine dayanıp, eczahane-i kübrası olan rûy-i zeminde rahîmane 

cilvelerini edviyelerde görmekle tıb kemalâtını bulur, hakikat olur. 

            Meselâ: Hakikat-ı mevcudattan bahseden Hikmet-ül Eşya, Cenab-ı Hakk'ın 

(Celle Celalühü) "İsm-i Hakîm"inin tecelliyat-ı kübrasını müdebbirane, mürebbiyane; 

eşyada, menfaatlarında ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona 

dayanmakla şu  

hikmet hikmet olabilir. Yoksa, ya hurafata inkılab eder ve malayaniyat olur veya 

felsefe-i tabiiye misillü dalalete yol açar. 

Hem meselâ: Hâtem-i divan-ı nübüvvet ve bütün enbiyanın mu'cizeleri onun 

dava-i risaletine birtek mu'cize hükmünde olan enbiyanın serveri ve şu kâinatın mâ-

bihil iftiharı ve Hazret-i Âdem'e (Aleyhisselâm) icmalen talim olunan bütün esmanın 

bütün meratibiyle tafsilen mazharı (Aleyhissalâtü Vesselâm) yukarıya celal ile 

parmağını kaldırmakla şakk-ı Kamer eden ve aşağıya cemal ile indirmekle yine on 

parmağından kevser gibi su akıtan ve bin mu'cizat ile musaddak ve müeyyed olan 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mu'cize-i kübrası olan Kur'an-ı Hakîm....”(245) 

“Evet fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve ezelî ve ebedî bir zâtın 

âyinesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zîşuur bir sırr-ı insanî, 

zînur bir latife-i Rabbaniye; şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu 

olan ahval-i dünyeviye içinde, elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın 

penceresiyle nefes alabilir.”(251) 

“Herbiri birer mu'cize-i kudret olan zîhayatlar, herbiri o Şems-i Ezelî'nin şuaları 

hükmünde olan esmasının nokta-i mihrakıyesi suretindedir.”(275) 

“Bir zîhayat ekser kâinatta cilveleri görünen esmayı birden kendi âyinesinde 

gösteriyor. Âdeta bir nokta-i mihrakıye hükmünde, Hayy-ı Kayyum'un tecelli-i ism-i 

a'zamını gösteriyor.”(277) 

“Şu kitab-ı kebir-i âlemin herbir harfi, kendine cirmi kadar delalet eder ve kendi 

sureti kadar gösterir. Fakat Nakkaş-ı Ezelî'nin esmasını, bir kaside kadar tarif eder ve 

keyfiyetleri adedince işaret parmaklarıyla o esmayı gösterir, müsemmasına şehadet 

eder. Demek hem kendini, hem bütün kâinatı inkâr eden safsatacı gibi bir ahmak, yine 

Sâni'-i Zülcelal'in inkârına gitmemek gerektir!..”(278) 

“Şu san'atlar, şu nakışlar, şu cilveler; bütün esması kudsiye ve cemile olan bir 

Zât-ı Cemil-i Zülcelal'in tazelenen san'atlarıdır, tahavvül eden nakışlarıdır, taharrük 

eden âyineleridir, birbiri arkasından gelen sikkeleridir, hikmetle değişen 

hâtemleridir.”(283) 



“Bedihîdir ki, bir eserde kemal, o eserin menşe ve mebdei olan fiilin kemaline 

delalet eder. Fiilin kemali ise, ismin kemaline ve ismin kemali, sıfatın kemaline ve sıfatın 

kemali, şe'n-i zâtînin kemaline ve şe'nin kemali, o zât-ı zîşuunun kemaline, hadsen ve 

zarureten ve bedaheten delalet eder. Meselâ: Nasılki kusursuz bir kasrın mükemmel 

olan nukuş ve tezyinatı, arkalarında bir usta ef'alinin mükemmeliyetini gösterir. O 

ef'alin mükemmeliyeti, o fâil ustanın rütbelerini gösteren ünvanları ve isimlerinin 

mükemmeliyetini gösterir. Ve o esma ve ünvanlarının mükemmeliyeti, o ustanın 

san'atına dair sıfatlarının mükemmeliyetini gösterir ve o san'at ve sıfatlarının 

mükemmeliyeti, o san'at sahibinin şuun-u zâtiye denilen kabiliyet ve istidad-ı zâtiyesinin 

mükemmeliyetini gösterir ve o şuun ve kabiliyet-i zâtiyenin mükemmeliyeti, o ustanın 

mahiyet-i zâtiyesinin mükemmeliyetini gösterdiği misillü... Aynen öyle de: Şu kusursuz, 

futursuz  

  "En küçük bir kusur görüyor musun?" Mülk Sûresi, 

67:3."  sırrına mazhar olan şu âsâr-ı meşhude-i âlem, şu mevcudat-ı muntazama-i 

kâinatta olan san'at ise; bilmüşahede bir müessir-i zil-iktidarın kemal-i ef'aline delalet 

eder. O kemal-i ef'al ise, bilbedahe o Fâil-i Zülcelal'in kemal-i esmasına delalet eder. O 

kemal-i esma ise, bizzarure o esmanın müsemma-i zülcemalinin kemal-i sıfatına delalet 

ve şehadet eder. O kemal-i sıfat ise, bilyakîn o mevsuf-u zülkemalin kemal-i şuununa 

delalet ve şehadet eder. O kemal-i şuun ise, bihakkalyakîn o zîşuunun kemal-i zâtına 

öyle delalet eder ki, bütün  

kâinatta görünen bütün enva'-ı kemalât, onun kemaline nisbeten sönük bir zıll-ı zaîf 

suretinde bir Zât-ı Zülkemal'in âyât-ı kemali ve rumuz-u celali ve işarat-ı cemali 

olduğunu gösterir.”(284) 

“İnsan, iman ile insanda tezahür eden san'at-ı İlahiye ve nukuş-u esma-i 

Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür, o nisbeti kat'eder. O kat'dan san'at-ı 

Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise, hem fâniye, 

hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan, kıymeti hiç 

hükmündedir.”(289? 

“İşte insan, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir san'atıdır ve en nazik ve nazenin 

bir mu'cize-i kudretidir ki; insanı, bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına 

medar ve kâinata bir misal-i musaggar suretinde yaratmıştır.”(290) 

“Eğer kat'-ı intisabdan ibaret olan küfür, insanın içine girse; o vakit bütün o 

manidar nukuş-u esma-i İlahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira Sâni' unutulsa, Sânia 

müteveccih manevî cihetler de anlaşılmaz. Âdeta baş aşağı düşer. O manidar âlî 

san'atların ve manevî âlî nakışların çoğu gizlenir.”(290) 

“Bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususî ibadet, birer has 

secde ettikleri gibi; bütün kâinattan dergâh-ı İlahiyeye giden, bir duadır. Ya istidad 

lisanıyladır. (Bütün nebatatın duaları gibi ki; her biri lisan-ı istidadıyla Feyyaz-ı 



Mutlak'tan bir suret taleb ediyorlar ve esmasına bir mazhariyet-i münkeşife 

istiyorlar.)”(295) 

“Küfür bir fenalıktır, bir tahribdir, bir adem-i tasdiktir. Fakat o tek seyyie; 

bütün kâinatın tahkirini ve bütün esma-i İlahiyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini 

tazammun eder. Çünki şu mevcudatın âlî bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. 

Zira onlar, mektubat-ı Rabbaniye ve meraya-yı Sübhaniye ve memurîn-i İlahiyedirler. 

Küfür ise; onları âyinedarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp, 

abesiyet ve tesadüfün oyuncağı derekesine ve zeval ve firakın tahribiyle çabuk bozulup 

değişen mevadd-ı fâniyeye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiği 

gibi.. bütün kâinatta ve mevcudatın âyinelerinde nakışları ve cilveleri ve cemalleri 

görünen esma-i İlahiyeyi inkâr ile tezyif eder. Ve insanlık denilen, bütün esma-i kudsiye-

i İlahiyenin cilvelerini güzelce ilân eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve bir şecere-i 

bâkiyenin cihazatını câmi' çekirdek-misal bir mu'cize-i kudret-i bahire ve emanet-i 

kübrayı uhdesine almakla yer, gök, dağa tefevvuk eden ve melaikeye karşı rüchaniyet 

kazanan bir sahib-i mertebe-i hilafet-i arziyeyi; en zelil bir hayvan-ı fâni-i zâilden daha 

zelil, daha zaîf, daha âciz, daha fakir bir derekeye atar. Ve manasız, karmakarışık, 

çabuk bozulur bir âdi levha derekesine indirir.”(298)     

“Sonra, esma-i kudsiye-i İlahiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi' san'atları, 

birbirinin nazar-ı ibretlerine gösterip dellâllık ve ilâncılıktır. 

            Sonra, herbiri birer gizli hazine-i maneviye hükmünde olan esma-i Rabbaniyenin 

cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet-şinaslığı ile takdirkârane kıymet 

vermektir.”(306) 

“Kâinatın her bir âleminde, her bir taifesinde, esma-i hüsnadan bir ismin ünvanı 

tecelli eder. O isim o dairede hâkimdir. Başka isimler orada ona tabidirler, belki onun 

zımnında bulunurlar. Hem mahlukatın her bir tabakasında az ve çok, küçük ve büyük, 

has ve âmm her birisinde has bir tecelli, has bir rububiyet, has bir isimle cilvesi vardır. 

Yani, o isim her şeye muhit ve âmm olduğu halde öyle bir kasd ve ehemmiyetle bir şeye 

teveccüh eder; güya o isim yalnız o şeye hastır.  

....Elbette gerektir ki, Cenab-ı Hakk'ı bir isimle, bir ünvan ile, bir rububiyetle ve 

hâkeza.. tanısa, başka ünvanları, rububiyetleri, şe'nleri, içinde inkâr etmesin. Belki, her 

bir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse zarar eder. Meselâ: Kadîr ve Hâlık 

isminin eserini görse, Alîm ismini görmezse gaflet ve tabiat dalaletine düşebilir.”(309) 

“Bahardan sor. Bak nasıl "Ya Hannan, Ya Rahman, Ya Rahîm, Ya Kerim, Ya 

Latif, Ya Atûf, Ya Musavvir, Ya Münevvir, Ya Muhsin, Ya Müzeyyin" gibi çok esmayı 

işiteceksin.  

Ve insan olan bir insandan sor. Bak nasıl bütün esma-i hüsnayı okuyor ve 

cephesinde yazılı.  



Sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat, azîm bir musika-i zikriyedir. En 

küçük nağme, en gür nağamata karışmakla, haşmetli bir letafet veriyor. Ve hâkeza 

kıyas et. Fakat çendan insan bütün esmaya mazhardır, fakat kâinatın tenevvüünü ve 

melaikenin ihtilaf-ı ibadatını intac eden tenevvü-ü esma, insanların dahi bir derece 

tenevvüüne sebeb olmuştur. 

...Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara mübtela 

olan insan, münacatında, istiazesinde çok isimleri zikreder. Nasılki nev-i insanın medar-

ı fahri ve elhak en hakikî insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü 

Vesselâm, Cevşen-ül Kebir namındaki münacatında binbir ismiyle dua ediyor; ateşten 

istiaze ediyor.”(310-311) 

“Evet nasıl bir çiçek, Güneş'in küçücük bir âyinesidir. Şu koca Güneş dahi gök 

denizinde Şems-i Ezelî'nin "Nur" isminden tecelli eden bir lem'anın katre-misal bir 

âyinesidir.”(314) 

“Hem dünyanın iki yüzü var; belki üç yüzü var. Biri, Cenab-ı Hakk'ın esmasının 

âyineleridir. Diğeri, âhirete bakar; âhiret tarlasıdır. Diğeri, fenaya, ademe bakar. 

Bildiğimiz, marzî-yi İlahî olmayan ehl-i dalaletin dünyasıdır. Demek esma-i hüsnanın 

âyineleri ve mektubat-ı Samedaniye ve âhiretin mezraası olan koca dünya değil; belki 

âhirete zıd ve bütün hatiatın menşei ve beliyyatın menbaı olan dünyaperestlerin 

dünyasının âlem-i âhirette ehl-i imana verilen sermedî bir zerresine değmediğine 

işarettir.”(320) 

“Hem ism-i a'zama mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bir 

âyette mazhar olduğu feyz-i İlahî, belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. 

Veraset-i Ahmediye ile ism-i a'zam zılline mazhar bir mü'min, kendi kabiliyeti itibariyle 

kemmiyetçe bir Nebinin feyzi kadar sevab alıyor denilse hilaf-ı hakikat olamaz.”(323) 

Hem ism-i a'zama mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bir 

âyette mazhar olduğu feyz-i İlahî, belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. 

Veraset-i Ahmediye ile ism-i a'zam zılline mazhar bir mü'min, kendi kabiliyeti itibariyle 

kemmiyetçe bir Nebinin feyzi kadar sevab alıyor denilse hilaf-ı hakikat olamaz. 

“ Arştan ferşe, yıldızlardan sineklere,meleklerden semeklere, seyyarattan 

zerrelere kadar her şey Cenab-ı Hakk'a secde ve ibadet ve hamd ve tesbih eder. Fakat 

ibadetleri, mazhar oldukları esmalara ve kabiliyetlerine göre ayrı ayrıdır, çeşit 

çeşittir.”(326) 

“Yeryüzünün tarlasında nebatatın her bir taifesi, lisan-ı hal ve istidad diliyle 

Fâtır-ı Hakîm'den sual ediyorlar, dua ediyorlar ki: "Ya Rabbena! Bize kuvvet ver ki, 

yeryüzünün her bir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle saltanat-ı rububiyetini 

lisanımızla ilân edelim ve rûy-i arz mescidinin her bir köşesinde sana ibadet etmek için 

bize tevfik ver ve meşhergâh-ı arzın her bir tarafında senin esma-i hüsnanın nakışlarını, 

senin bedi' ve antika san'atlarını kendi lisanımızla teşhir etmek için bize bir revaç ve 



seyahata iktidar ver." derler. Fâtır-ı Hakîm onların manevî dualarını kabul edip ki, bir 

taifenin tohumlarına kıldan kanatçıklar verir; her tarafa uçup gidiyorlar. Taifeleri 

namına esma-i İlahiyeyi okutturuyorlar (Ekser dikenli nebatat ve bir kısım sarı 

çiçeklerin tohumları gibi).”(330) 

“Nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin meyveleriyle tegaddi eden ve 

insaniyet-i kübra olan İslâmiyeti ve imanı sana verdiğinden, daire-i mümkinat ile 

beraber esma-i hüsna ve sıfât-ı mukaddesenin dairesine şamil bir sofra-i nimet ve saadet 

ve lezzet sana fethetmiştir.”(333) 

“Kavun, kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki, "Ya Hâlıkım! Senin esma-i 

hüsnanın nakışlarını yerin bir çok yerlerinde ilân etmek isterim."(334) 

“Şeriat ve Sünnet-i Seniyenin ahkâmları içinde cilveleri intişar eden esma-i 

hüsnanın herbir isminin feyz-i tecellisine bir mazhar-ı câmi' olmağa çalış...”(335) 

“Ve (Kur’an) zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin  

keşşafı..”(339) 

            “Ve zât ve sıfât ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-

ı katıı, tercüman-ı satıı... Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi..”(340) 

"Allah" bir ism-i câmi' olduğundan esma-i hüsna adedince tevhidler, içinde 

bulunur. “(366) 

“Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, âyetlerin hâtimelerinde galiben bazı fezlekeleri 

zikreder ki; o fezlekeler, ya esma-i hüsnayı veya manalarını tazammun ediyor veyahut 

aklı tefekküre sevketmek için akla havale eder veyahut makasıd-ı Kur'aniyeden bir 

kaide-i külliyeyi tazammun eder ki, âyetin te'kid ve teyidi için fezlekeler yapar.”(386) 

“Kur'an-ı Hakîm, i'cazkâr beyanatıyla Sâni'-i Zülcelal'in ef'al ve eserlerini 

nazara karşı serer, basteder. Sonra o âsâr ve ef'alinde esma-i İlahiyeyi istihrac eder; 

veya haşir ve tevhid gibi bir makasıd-ı asliye-i Kur'aniyeyi isbat ediyor.”(386) 

“Kur'an, beşerin nazarına san'at-ı İlahiyenin mensucatını açar, gösterir. Sonra 

fezlekede o mensucatı, esma içinde tayyeder veyahut akla havale eder.”(387) 

“Kur'an kâh olur, mahlukat-ı İlahiyeyi bir tertible zikreder; sonra o mahlukat 

içinde bir nizam, bir mizan olduğunu ve onun semereleri olduğunu göstermekle güya bir 

şeffafiyet, bir parlaklık veriyor ki; sonra o âyine-misal tertibinden cilvesi bulunan esma-

i İlahiyeyi gösteriyor. Güya o mahlukat-ı mezkûre, elfazdır. Şu esma onun manaları, 

yahut o meyvelerin çekirdekleri, yahut hülâsalarıdırlar.”(389-390) 

“Sebeb ve müsebbeb ortasındaki uzun mesafede, esma-i İlahiye birer yıldız gibi 

tulû' eder.”(393) 



“Her meyvedar ağacın, ya çiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var, vazifeleri 

var, esma-i İlahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var.”(396) 

“Kur'an-ı Hakîm kâh olur cüz'î bazı maksadları zikreder. Sonra o cüz'iyat 

vasıtasıyla küllî makamlara zihinleri sevketmek için, o cüz'î maksadı, bir kaide-i külliye 

hükmünde olan esma-i hüsna ile takrir ederek tesbit eder, tahkik edip isbat eder.”(397) 

“Yedi tabaka semavattan, tâ hurdebînî zîhayatlara kadar, her bir mahluk küllî 

olsun cüz'î olsun, küçük olsun büyük olsun, mazhar olduğu bütün isimlerin cilve ve 

nakışları dilleriyle, o esma-i hüsnanın Müsemma-i Zülcelalini tesbih edip, şerik ve 

nazirden tenzih ediyorlar.”(399) 

“En küçük mahluk, en cüz'î bir masnu', küçüklüğü ve cüz'iyetiyle beraber, 

taşıdığı nakışlar ve keyfiyetler işaretiyle pek çok esma-i külliyeyi göstermek ile 

Müsemma-yı Zülcelali tesbih edip vahdaniyetine şehadet eder.”(400) 

“Esma ve sıfât-ı İlahiye ve şuun ve ef'al-i Rabbaniye, bir şecere-i tûbâ-i nur 

hükmünde temsil edilmekle; o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp 

gidiyor. Hudud-u kibriyası, gayr-ı mütenahî feza-yı ıtlakta yayılıp ihata ediyor.”(405) 

“Şu sarsılan ve hareket eden dünya, Sâniine baktığı vakit, o harekât ve 

tegayyürat, kalem-i kudretin mektubat-ı Samedaniyeyi yazması için o kalemin 

işlemesidir. O tebeddülât-ı ahval ise, esma-i İlahiyenin cilve-i şuunatını ayrı ayrı tavsifat 

ile gösteren, tazelenen âyineleridir.”(407) 

“Sâni'-i Zülcelal'in esmasına bakar. Meselâ: Nasıl bir usta hârika bir makinayı 

yapsa, herkes o zâta "Mâşâallah, bârekâllah" deyip alkışlar. Öyle de: O makina dahi, 

ondan maksud neticeleri tam tamına göstermesiyle, lisan-ı haliyle ustasını tebrik eder, 

alkışlar. Her zîhayat ve her şey böyle bir makinadır, ustasını tesbihlerle alkışlar.”(431) 

“Küfür, çendan bir seyyiedir. Fakat, bütün kâinatı kıymetsizlikle ve abesiyetle 

tahkir ve delail-i vahdaniyeti gösteren bütün mevcudatı tekzib ve bütün tecelliyat-ı 

esmayı tezyif olduğundan, bütün kâinat ve mevcudat ve esma-i İlahiye namına Cenab-ı 

Hak kâfirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek; ayn-ı hikmettir ve ebedî azab 

vermek, ayn-ı adalettir.”(434) 

“Hayat, ahval-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor. Mütebayin 

vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddid keyfiyatı alıp, matlub semeratı veriyor ve 

müteaddid tavırlara girip, Vâhib-i Hayat'ın nukuş-u esmasını güzelce gösterir.”(440) 

“Elemler, musibetler nev'inde olan keyfiyat; bazı esmasının ahkâmını göstermek 

için lemaat-ı hikmet içinde bazı şuaat-ı rahmet ve o şuaat-ı rahmet içinde latif 

güzellikler vardır.”(441) 



“Bütün hakaik-i mevcudat, İsm-i Hakk'ın şuaatı ve esmasının tezahüratı ve 

sıfâtının tecelliyatıdırlar. Maddî ve manevî, cevherî, arazî her bir şeyin, her bir insanın 

hakikatı, birer ismin nuruna dayanır ve hakikatına istinad eder. Yoksa hakikatsız, 

ehemmiyetsiz bir surettir.”(442) 

“Her şey nefsinde mana-yı ismiyle fânidir, mefkuddur, hâdistir, madumdur. 

Fakat mana-yı harfiyle ve Sâni'-i Zülcelal'in esmasına âyinedarlık cihetiyle ve 

vazifedarlık itibariyle şahiddir, meşhuddur, vâciddir, mevcuddur.”(447) 

“Bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud'u 

bulan, her şeyi bulur.”(447)              

“Kâinatı ehl-i vahdet-ül vücud gibi, huzur-u daimî kazanmak için i'dama 

mahkûm zannedip, "Lâ mevcude illâ Hû" hükmetmeye veyahut ehl-i vahdet-üş şuhud 

gibi, huzur-u daimî için kâinatı nisyan-ı mutlak hapsinde hapse mahkûm tahayyül edip, 

"Lâ meşhude illâ Hû" demeye mecbur olmuyor. Belki i'damdan ve hapisten gayet zahir 

olarak Kur'an afvettiğinden, o da sarf-ı nazar edip ve mevcudatı kendileri hesabına 

hizmetten azlederek Fâtır-ı Zülcelal hesabına istihdam edip, esma-i hüsnasının 

mazhariyet ve âyinedarlık vazifesinde istimal ederek mana-yı harfî nazarıyla onlara 

bakıp, mutlak gafletten kurtulup huzur-u daimîye girmektir; her şeyde Cenab-ı Hakk'a 

bir yol bulmaktır.”(448 

“Sahabelerin dünyası ise, işte o iki yüzdedir. Dünyayı âhiret mezraası görüp, ekip 

biçmişler. Mevcudatı, esma-i İlahiyenin âyinesi görüp, müştakane temaşa edip 

bakmışlar. Fena-i dünya ise, fâni yüzüdür ki, insanın hevesatına bakar.”(463) 

“Eğer insan yalnız bir kalbden ibaret olsaydı; bütün masivayı terk, hattâ esma ve 

sıfâtı dahi bırakmak, yalnız Cenab-ı Hakk'ın zâtına rabt-ı kalb etmek lâzım gelirdi. 

Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hassaları vardır. İnsan-

ı kâmil odur ki: Bütün o letaifi; kendilerine mahsus ayrı ayrı tarîk-ı ubudiyette, hakikat 

canibine sevketmek ile sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette, kalb bir 

kumandan gibi, letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Yoksa kalb, yalnız 

kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başıyla gitmek, medar-ı iftihar değil, belki 

netice-i ızdırardır.”(464) 

“Cismaniyet; en câmi', en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyat-ı esma-i 

İlahiyedir. Bütün hazain-i rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek âletler, 

cismaniyettedir. Meselâ: Dildeki kuvve-i zaika, rızk zevkinde enva'-ı mat'umat adedince 

mizanlara menşe' olmasaydı; her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı. 

Hem ekser esma-i İlahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevkedip tanımak cihazatı, 

yine cismaniyettedir.”(467) 

“Ben, mutavassıt bir badem ağacı gördüm ki: Kırka yakın baş hükmünde büyük 

dalları var. Sonra bir dalına baktım, kırka yakın dili hükmünde küçük dalları var. 

Sonra o küçük dalının bir diline baktım, kırk çiçek açmıştır. O çiçeklere nazar-ı 



hikmetle dikkat ettim, her bir çiçek içinde kırka yakın incecik, muntazam püskülleri, 

renkleri ve san'atları gördüm ki; her biri Sâni'-i Zülcelal'in ayrı ayrı birer cilve-i 

esmasını ve birer ismini okutturuyor.”(482) 

“Ene, künuz-u mahfiye olan esma-i İlahiyenin anahtarı olduğu gibi, kâinatın 

tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak bir muamma-yı müşkilküşadır,bir tılsım-ı 

hayretfezadır.”(502) 

“Sani-i Hakîm, insanın eline emanet olarak, rububiyetinin sıfât ve şuunatının 

hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak, işarat ve nümuneleri câmi' bir ene vermiştir. Tâ 

ki o ene, bir vâhid-i kıyasî olup, evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin.”(503) 

“Bütün sıfât ve şuunat-ı İlahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı 

ahval ve sıfât ve hissiyat, ene'de münderiçtir.”(503) 

“(Ene-nin)Vazifesi ise, kendi Hâlıkının sıfât ve şuunatına mikyas ve mizan 

olarak, şuurkârane bir hizmettir.”(506) 

“Cenab-ı Hak bütün esmasıyla ve kâinat bütün hakaikıyla ve silsile-i nübüvvet 

bütün tahkikatıyla ve Kütüb-ü Semaviye bütün âyâtıyla gösterdikleri haşir ve âhiret 

kapısını bulmayıp, haşri nefyedip, ervahlara bir ezeliyet isnad etmişler.”(510) 

“Nihayetsiz tecelliyat-ı esma-i İlahiyenin nakışlarını göstermekle, o esmanın 

cilvelerini ifade için mahdud bir zeminde hadsiz nukuş göstermek, küçük bir sahifede 

nihayetsiz maânîleri ifade edecek olan hadsiz âyâtları yazmak için Nakkaş-ı Ezelî 

zerratı, kemal-i hikmetle tahrik edip kemal-i intizamla tavzif etmiştir.”(517) 

“Şu ağacın geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyvelerinin ruhları 

olmadığından, şu bahardaki emsalinin, hakikatça aynılarıdır. Yalnız teşahhusat-ı 

itibariyede fark var. Fakat o itibarî teşahhuslar, her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan 

şuunat-ı esma-i İlahiyenin maânîlerini ifade için, şu bahardakiler ayrı teşahhusatla 

onların yerine geldiler.”(517) 

“Hem madem her şeyin hakikatı, Cenab-ı Hakk'ın bir isminin tecellisine bakar, 

ona bağlıdır, ona âyinedir. O şey, ne kadar güzel bir vaziyet alsa, o ismin şerefinedir; o 

isim öyle ister. O şey bilse, bilmese; o güzel vaziyet, hakikat nazarında matlubdur. Ve şu 

hakikattan gayet muazzam bir "Kanun-u Tahsin ve Cemal"in ucu görünüyor.”(521) 

“Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan Zât-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyet-i 

insaniyeye hadsiz meratibi tazammun eden iki suretle tezahür eder: 

            Birincisi: Âyine-i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbaniye ile bir tezahürdür ki; 

herkes istidadına ve tayy-ı meratibde seyr ü sülûküne, esma ve sıfâtın tecelliyatına 

nisbeten cüz'î ve küllî o Şems-i Ezelî'nin nuruna ve sohbetine ve münacatına 



mazhariyeti var. Galib-i esma ve sıfâtın zılalinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan 

ileri gelir. 

            İkincisi: İnsanın câmiiyeti ve şecere-i kâinatın en münevver meyvesi olduğundan, 

bütün kâinatta cilveleri tezahür eden esma-i hüsnayı, birden âyine-i ruhunda 

gösterebilmesi cihetiyle Cenab-ı Hak, tecelli-i zâtıyla ve esma-i hüsnanın a'zamî 

mertebede, nev'-i insanın manen en a'zam bir ferdine, tecelli-i a'zam tezahür eder ki; bu 

tezahür ve tecelli, Mi'rac-ı Ahmedî (A.S.M.) sırrıdır ki; onun velayeti, risaletine mebde' 

olur.”(527)            

“Her zîkalb ve kâmil veli, seyr ü sülûk ile, arştan ve daire-i esma ve sıfâttan kırk 

günde geçebilir.”(536) 

“Esma-i hüsnasının herbir isminde ne kadar gizli manevî defineler ve herbir 

ünvan-ı mukaddesesinde ne kadar mahfî letaif bulunduğunu, şu kâinat bütün 

mevcudatıyla gösterir. Ve öyle bir tarzda gösterir ki: Bütün fünun, bütün desatiriyle şu 

kitab-ı kâinatı, zaman-ı Âdem'den beri mütalaa ediyor. Halbuki o kitab, esma ve 

kemalât-ı İlahiyeye dair ifade ettiği manaların ve gösterdiği âyetlerin öşr-i mi'şarını 

daha okuyamamış.”(538) 

“Nakkaş-ı Ezelî, şu kâinatı, kemalâtını ve cemalini ve hakaik-i esmasını 

göstermek için öyle bir tarzda yazmıştır ki; bütün mevcudat, hadsiz cihetlerle nihayetsiz 

kemalâtını ve esma ve sıfâtını bildirir, ifade eder.”(539) 

“Evet zeminin yüzünde kesret o kadar intişar etmiş ve hilkat o kadar teşa'ub 

etmiş ki, bütün kâinatta münteşir umum masnuatın pekçok fevkinde ecnas-ı mahlukat 

ve esnaf-ı masnuat, küre-i zeminde bulunur, değişir; daima dolup boşalır. İşte şu 

cüz'iyat ve kesretin menba'ları, madenleri elbette küllî kanunlar ve küllî tecelliyat-ı 

esmaiyedir ki: O küllî kanunlar, o küllî tecelliler ve o muhit esmaların mazharları da bir 

derece basit ve safi ve herbiri bir âlemin arşı ve sakfı ve bir âlemin merkez-i tasarrufu 

hükmünde olan semavattır ki: O âlemlerin birisi de Sidret-ül Münteha'daki Cennet-ül 

Me'vadır. Yerdeki tesbihat ve tahmidat, o Cennet'in meyveleri suretinde (Muhbir-i 

Sadık'ın ihbarı ile) temessül ettiği sabittir. İşte bu üç nokta gösteriyorlar ki: Yerde olan 

netaic ve semeratın mahzenleri oralardadır ve mahsulâtı o tarafa gider.”(543) 

“Meşiet ve hikmet-i İlahiyenin muktezasıyla ve çok esmanın tezahür etmek 

istemesiyle; müsebbebat, esbaba rabtedilmiş. Her bir şey, bir sebeble bağlanmış.”(569) 

“Acaba: Maddeden mücerred ve muallâ, hem kaydın tahdidinden ve kesafetin 

zulmetinden münezzeh ve müberra, hem şu umum envâr ve şu bütün nuraniyat onun 

envâr-ı kudsiye-i esmaiyesinin kesif bir gölgesi ve zılali, hem umum vücud ve bütün 

hayat ve âlem-i ervah ve âlem-i berzah ve âlem-i misal nim-şeffaf birer âyine-i cemali, 

hem sıfâtı muhita ve şuunatı külliye olan bir tek Zât-ı Akdes'in irade-i külliye ve kudret-

i mutlaka ve ilm-i muhit ile zahir olan tecelli-i sıfâtı ve cilve-i ef'ali içindeki teveccüh-ü 

ehadiyetinden hangi şey saklanabilir? Hangi iş ona ağır gelebilir? Hangi yer ondan 



gizlenebilir? Hangi ferd ondan uzak kalabilir? Hangi şahıs külliyet kesbetmeden ona 

yanaşabilir? Hiç eşya ondan gizlenebilir mi? Hiç bir iş, bir işe mani olur mu? Hiçbir yer, 

onun huzurundan hâlî kalır mı? İbn-i Abbas Radıyallahü Anh'ın dediği gibi: "Her bir 

mevcuda bakar birer manevî basarı ve işitir birer manevî sem'i" bulunmaz mı?”(571) 

            Ahsenü'l-Hâlıkîn, Allahu ekber, Hayru'l-Fâsılîn, Hayru'l-Muhsinîn  gibi 

tabirattaki müvazene, Cenab-ı Hakk'ın vaki'deki sıfât ve ef'ali, sair o sıfât ve ef'alin 

nümunelerine mâlik olanlarla müvazene ve tafdil değildir. Çünki bütün kâinatta cin ve 

ins ve melekte olan kemalât, onun kemaline nisbeten zaîf bir gölgedir; nasıl müvazeneye 

gelebilir? Belki müvazene, insanların ve bahusus ehl-i gafletin nazarına göredir.”(577) 

“Esma-i İlahiye ve sıfât-ı kudsiyenin mahiyetlerinde de, akıl itibariyle hadsiz 

meratib bulunabilir. Halbuki Cenab-ı Hak, o sıfât ve esmanın mümkün ve mutasavver 

bütün meratibinin en ekmelinde, en ahsenindedir. Bütün kâinat, kemalâtıyla bu 

hakikata şahiddir. "Lehül Esma-ül Hüsna" bütün esmasını ahseniyet ile tavsif, şu 

manayı ifade ediyor.”(577) 

“Cenab-ı Hakk'ın bütün kemalâtı ve esma-i hüsnasının bütün meratibleri ve 

bütün faziletleri, hakikî kemalât olduklarından bizzât sevilirler. "Mahbubetün 

Lizâtihâ"dırlar. Mahbub-u Bilhak ve Habib-i Hakikî olan Zât-ı Zülcelal, hakikî olan 

kemalâtını ve sıfât ve esmasının güzelliklerini kendine lâyık bir tarzda sever, muhabbet 

eder. Hem o kemalâtın mazharları, âyineleri olan san'atını ve masnuatını ve 

mahlukatının mehasinini sever, muhabbet eder. Enbiyasını ve evliyasını, hususan 

Seyyid-ül Mürselîn ve Sultan-ül Evliya olan Habib-i Ekremini sever. Yani kendi 

cemalini sevmesiyle, o cemalin âyinesi olan Habibini sever. Ve kendi esmasını 

sevmesiyle, o esmanın mazhar-ı câmii ve zîşuuru olan o Habibini ve ihvanını 

sever.”(579) 

“Eserdeki kemalât, o ef'alin kemalâtından ileri gelir ve onu gösterir. Kemal-i 

ef'al ise, bizzarure bir fâil-i mükemmele ve o fâilin kemal-i esmasına, yani âsâra 

nisbeten müdebbir, musavvir, hakîm, rahîm, müzeyyin gibi isimlerin kemaline delalet 

eder. İsimlerin ve ünvanların kemali ise, şeksiz şübhesiz o fâilin kemal-i evsafına delalet 

eder. Zira sıfat mükemmel olmazsa, sıfattan neş'et eden isimler, ünvanlar mükemmel 

olamaz. Ve o evsafın kemali, bilbedahe şuunat-ı zâtiyenin kemaline delalet eder. Çünki 

sıfâtın mebde'leri, o şuun-u zâtiyedir. Ve şuun-u zâtiyenin kemali ise; biilmelyakîn zât-ı 

zîşuunun kemaline ve öyle lâyık bir kemaline delalet eder ki; o kemalin ziyası, şuun ve 

sıfât ve esma ve ef'al ve âsâr perdelerinden geçtiği halde, şu kâinatta yine bu kadar 

hüsnü ve cemali ve kemali göstermiş.”(579-580) 

“Kâinat mezahirinde ve mevcudat âyinelerinde görülen mehasin ve kemalât, bir 

tek Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un tecelliyat-ı kemalidir ve cilve-i cemal-i esmasıdır.”581) 

“Bin bir esma-i İlahiyenin herbirinde pek çok tabakat-ı hüsün ve cemal ve fazl ve 

kemal bulunduğu gibi, pek çok meratib-i muhabbet ve iftihar ve izzet ve kibriya 

vardır.”(583) 



“Acaba, -sâbıkan beyan ettiğimiz gibi- her bir isminde binler ihsan defineleri 

bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanatıyla mes'ud eden ve binler kemalâtın menbaı 

olan ve binler tabakat-ı cemalin medarı olan bin bir esmasının müsemması olan Cemil-i 

Zülcelal, Mahbub-u  

Zülkemal, ne derece aşk ve muhabbete lâyık olduğu ve bütün kâinat, onun 

muhabbetiyle mest ve sergerdan olmasının şayeste bulunduğu anlaşılmaz mı?”(583) 

“Şu nihayetsiz kemalât-ı muhabbet, vâhidiyet ve ehadiyet dairesinde Zât-ı 

Zülcelal'in kendi esma ve mahlukatıyla hasıl olur. Demek o daire haricinde tevehhüm 

olunan kemalât, kemalât değildir.”(584) 

“Dünyanın üç yüzü var:Birinci yüzü: Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Onların 

nukuşunu gösterir. Mana-yı harfiyle, onlara âyinedarlık eder. Dünyanın şu yüzü, hadsiz 

mektubat-ı Samedaniyedir. Bu yüzü gayet güzeldir. Nefrete değil, aşka 

lâyıktır.”(584,188,463,33.söz-22.Pencere,324-12.Asıl,Mesnevi-i Nuriye.63,Kastamonu 

Lahikası.96,101.Bkn.Mektubat.268,Lem’alar.219-220,102-7.Nota) 

“Bütün mevcudatın hakaikı, bütün kâinatın hakikatı; esma-i İlahiyeye istinad 

eder. Her bir şeyin hakikatı, bir isme veyahut çok esmaya istinad eder. Eşyadaki 

sıfatlar, san'atlar dahi, her biri birer isme dayanıyor. Hattâ hakikî fenn-i hikmet, 

"Hakîm" ismine ve hakikatlı fenn-i tıp "Şâfî" ismine ve fenn-i hendese "Mukaddir" 

ismine ve hâkeza her bir fen, bir isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu gibi, bütün 

fünun ve kemalât-ı beşeriye ve tabakat-ı kümmelîn-i insaniyenin hakikatları, esma-i 

İlahiyeye istinad eder. Hattâ muhakkikîn-i evliyanın bir kısmı demişler: "Hakikî 

hakaik-i eşya, esma-i İlahiyedir. Mahiyet-i eşya ise, o hakaikın gölgeleridir." Hattâ bir 

tek zîhayat şeyde, yalnız zahir olarak yirmi kadar esma-i İlahiyenin cilve-i nakşı 

görünebilir.”(586) 

“Sâni'-i Hakîm, cenneti ve dünyayı, semavatı ve zemini, nebatat ve hayvanatı, cin 

ve insi, melek ve ruhaniyatı, küllî ve cüz'î bütün eşyayı; cilve-i esmasıyla eşkalini tahdid 

ediyor, tanzim ediyor, birer miktar-ı muayyene veriyor. Onun ile bunlara "Mukaddir, 

Munazzım,Musavvir" isimlerini okutturuyor.”(587) 

“Sâni'-i Zülcelal, bütün masnuatını öyle bir tarzda yapmış ki; ekserisi, hususan zîhayat 

kısmı, çok esma-i İlahiyeyi okutturur. Güya her bir masnuuna ayrı ayrı, birbiri üstünde 

yirmi gömlek giydirmiş, yirmi perdeye sarmış. Her gömlekte, her perdede ayrı ayrı 

esmasını yazmış.”(589) 

“Yalnız bir güzel çiçek ve hasna bir insan ve yalnız maddî ve zahir suretinde bu kadar 

esmayı gösterirse; acaba umum çiçekler ve bütün zîhayat ve büyük ve küllî mevcudat, 

ne derece ulvî ve küllî esmayı okutuyor, kıyas edebilirsin.”(589) 

“Cennet bir çiçektir. Huri taifesi dahi bir çiçektir. Rûy-i zemin dahi bir çiçektir. 

Bahar da bir çiçektir. Sema da bir çiçektir; yıldızlar, o çiçeğin yaldızlı nakışlarıdır. 

Güneş de bir çiçektir; ziyasındaki yedi rengi, o çiçeğin nakışlı boyalarıdır. Âlem, güzel 



ve büyük bir insandır; nasılki insan, küçük bir âlemdir. Huriler nev'i ve ruhanîler 

cemaatı ve melek cinsi ve cin taifesi ve insan nev'i, birer güzel şahıs hükmünde tasvir ve 

tanzim ve icad edilmiştir. Hem her biri külliyetiyle; hem her bir ferdi, tek başıyla Sâni'-i 

Zülcemalinin esmasını gösterdikleri gibi; onun cemaline, kemaline, rahmetine ve 

muhabbetine birer ayrı ayrı âyinelerdir. Ve nihayetsiz cemal ve kemaline ve rahmet ve 

muhabbetine birer şahid-i sadıktır.”(589-590) 

“Hakaik-i eşyanın esma-i İlahiyeye dayandığını ve istinad ettiğini, belki hakikî 

hakaik, o esmanın cilveleri olduğunu ve her şeyin çok cihetlerle, çok dillerle Sâniini zikr 

ve tesbih ettiğini anla.”(590) 

“Eğer bir çiçekte esmayı okuyamıyorsan ve vâzıh göremiyorsan; Cennet'e bak, 

bahara dikkat et, zeminin yüzünü temaşa et. Rahmetin şu büyük çiçekleri olan Cennet 

ve bahar ve zeminde yazılan esmayı vâzıhan okuyabilirsin, cilvelerini ve nakışlarını 

anlar, görürsün.”(590) 

“Sû'-i ihtiyarından neş'et eden küfür sarhoşluğu ile ve dalalet divaneliğiyle Sâni'-

i Hakîm'in şu misafirhane-i dünyasını, tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevehhüm 

edip ve cilve-i esma-i İlahiyeyi tazelendiren masnuatın, zamanın geçmesiyle vazifelerinin 

bittiğinden âlem-i gayba geçmelerini, adem ile i'dam tasavvur ederek ve tesbihat 

sadâlarını, zeval ve   

firak-ı ebedî vaveylâsı olduklarını tahayyül ettiğinden ve mektubat-ı Samedaniye olan şu 

mevcudat sahifelerini, manasız, karmakarışık tasavvur ettiğinden ve âlem-i rahmete yol 

açan kabir kapısını zulümat-ı adem ağzı tasavvur ettiğinden ve eceli, hakikî ahbablara 

visal daveti olduğu halde, bütün ahbablardan firak nöbeti tasavvur ettiğinden; hem 

kendini dehşetli bir azab-ı elîmde bırakıyor, hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk'ın 

esmasını, hem mektubatını inkâr ve tezyif ve tahkir ettiğinden, merhamete ve şefkate 

lâyık olmadığı gibi, şiddetli bir azaba da müstehaktır. Hiçbir cihette merhamete lâyık 

değildir.”(592) 

“Ey bedbaht ehl-i dalalet ve gaflet! "Gayr-ı meşru bir muhabbetin neticesi, 

merhametsiz azab çekmektir." kaidesi sırrınca, siz, fıtratınızdaki Cenab-ı Hakk'ın zât 

ve sıfât ve esmasına sarfedilecek muhabbet ve marifet istidadını ve şükür ve ibadat 

cihazatını, nefsinize ve dünyaya gayr-ı meşru bir surette sarfettiğinizden, bil-istihkak 

cezasını çekiyorsunuz.”(593) 

“Dünyayı, bir misafirhane-i Rahman olduğunu göstermekle ve dünyadaki 

mevcudat ise, esma-i İlahiyenin âyineleri olduklarını ve masnuatı ise, her vakit tazelenen 

mektubat-ı Samedaniye olduklarını bildirmekle, insanın fena-yı dünyadan ve zeval-i 

eşyadan ve hubb-u fâniyattan gelen yaralarını güzelce tedavi eder ve evhamın 

zulümatından kurtarır.”(593) 



"Şu âlem çendan fânidir, fakat ebedî bir âlemin levazımatını yetiştiriyor. Çendan 

zâildir, geçicidir; fakat bâki meyveler veriyor, bâki bir zâtın bâki esmasının cilvelerini 

gösteriyor.”(594) 

“Bütün esması, nihayet derecede güzel olan ve her isminde pek çok envâr-ı hüsün 

ve cemal bulunan ve cennet bütün güzellikleriyle ve nimetleriyle, onun cemal-i 

rahmetini ve rahmet-i cemalini gösteren ve sevimli ve sevilen bütün kâinattaki bütün 

hüsün ve cemal ve mehasin ve kemalât, onun cemaline ve kemaline işaret eden ve delalet 

eden ve emare olan bir zâtı, mahbub ve mabud ittihaz et..."(595) 

“Asâr ve mahlukat fânidirler. Fakat o âsârda ve o masnuatta nakışları, cilveleri 

görünen esma-i hüsna bâkidirler, daimîdirler. Ve esma ve sıfâtın her birisinde binler 

meratib-i ihsan ve cemal ve binler tabakat-ı kemal ve muhabbet var. Sen yalnız Rahman 

ismine bak ki: Cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir lem'ası ve dünyadaki bütün rızk 

ve nimet, bir katresidir."(595) 

" Zira ehl-i iman ise (çünki) semavat ve arzın vazifelerini bilir. Hakikî 

hakikatlarını tasdik ediyor. Ve onların ifade ettikleri manaları iman ile anlıyor. "Ne 

kadar güzel yapılmışlar, ne kadar güzel hizmet ediyorlar." diyor. Ve onlara lâyık 

kıymeti veriyor ve ihtiram ediyor. Cenab-ı Hak hesabına onlara ve onlar âyine oldukları 

esmaya muhabbet ediyor. İşte bu sır içindir ki, semavat ve zemin, ağlar gibi ehl-i imanın 

zevaline mahzun oluyorlar.”(596) 

“MÜHİM BİR SUAL: Diyorsunuz ki: "Muhabbet, ihtiyarî değil. Hem ihtiyac-ı 

fıtrîye binaen, leziz taamları ve meyveleri severim. Peder ve vâlide ve evlâdlarımı 

severim. Refika-i hayatımı severim. Dost ve ahbablarımı severim. Enbiya ve evliyayı 

severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl 

bunları sevmeyeceğim? Nasıl bütün bu muhabbetleri, Cenab-ı Hakk'ın zât ve sıfât ve 

esmasına verebilirim? Bu ne demektir? 

            Elcevab: "Dört Nükte"yi dinle. 

            BİRİNCİ NÜKTE: Muhabbet, çendan ihtiyarî değil. Fakat ihtiyar ile, 

muhabbetin yüzü, bir mahbubdan diğer bir mahbuba dönebilir. Meselâ: Bir mahbubun 

çirkinliğini göstermekle veyahut asıl lâyık-ı muhabbet olan diğer bir mahbuba perde 

veya âyine olduğunu göstermekle, muhabbetin yüzü, mecazî mahbubdan hakikî 

mahbuba çevrilebilir.”(596-597) 

“Hem baharı; Cenab-ı Hakk'ın nurani esmalarının en latif, güzel nakışlarının 

sahifesi ve Sâni'-i Hakîm'in antika san'atının en müzeyyen ve şaşaalı bir meşher-i san'atı 

olduğu  

cihetiyle mütefekkirane sevmek, Cenab-ı Hakk'ın esmasını sevmektir. 



            Hem dünyayı; âhiretin mezraası ve esma-i İlahiyenin âyinesi ve Cenab-ı Hakk'ın 

mektubatı ve muvakkat bir misafirhanesi cihetinde sevmek, -nefs-i emmare 

karışmamak şartıyla- Cenab-ı Hakk'a ait olur.”(598) 

            “Cenab-ı Hakk'ın esmasına karşı olan muhabbetin tabakatı var: Sâbıkan beyan 

ettiğimiz gibi; bazan âsâra muhabbet suretiyle esmayı sever. Bazan esmayı, kemalât-ı 

İlahiyenin ünvanları olduğu cihetle sever. Bazan insan, câmiiyet-i mahiyet cihetiyle 

hadsiz ihtiyacat noktasında esmaya muhtaç ve müştak olur ve o ihtiyaçla sever.”(599)  

“İşte insanın mahiyeti ulviye, fıtratı câmia olduğundan; binler enva'-ı hacat ile binbir 

esma-i İlahiyeye, herbir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaaf ihtiyaç, 

iştiyaktır. Muzaaf iştiyak, muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun 

tekemmülatına göre meratib-i muhabbet, meratib-i esmaya göre inkişaf eder. Bütün 

esmaya muhabbet dahi -çünki o esma Zât-ı Zülcelal'in ünvanları ve cilveleri 

olduğundan- muhabbet-i zâtiyeye döner.”(600) 

“O güzel âsârdan ef'al-i İlahiyenin güzelliğine intikal ettirir. Ondan esmanın 

güzelliğine, ondan sıfâtın güzelliğine, ondan Zât-ı Zülcelal'in cemal-i bîmisaline karşı 

kalbe yol açar. İşte bu muhabbet bu surette olsa, hem lezzetlidir, hem ibadettir ve hem 

tefekkürdür.”(602) 

“Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebîr rububiyetiyle, kerim 

re'fetiyle, azîm kudretiyle, latif hikmetiyle, şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas 

ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile ve muhtelif a'za ve âlât ile ve mütenevvi 

letaif ve maneviyat ile, techiz ve tezyin etmiştir ki; tâ, mütenevvi ve pek çok âlât ile, 

hadsiz enva'-ı nimetini, aksam-ı ihsanatını, tabakat-ı rahmetini, o insana ihsas etsin, 

bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Hem tâ bin bir esmasının hadsiz enva'-ı tecelliyatlarını, 

insana o âlât ile bildirsin, tarttırsın, sevdirsin.”(603) 

“Güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin, yani "ne kadar güzel yapılmış" 

nazar ile, o âsârın arkasındaki ef'alin güzelliğini ve intizamını ve intizam-ı ef'al 

arkasındaki güzel esmanın cilvelerini ve o güzel esmanın arkasında sıfâtın tecelliyatını 

ve hâkeza sevmekliğin neticesi ise: Dâr-ı bekada o güzel gördüğü masnuattan bin defa 

daha güzel bir tarzda esmanın cilvesini ve esma içindeki cemal ve sıfâtını, Cennet'te 

görmektir. Hattâ İmam-ı Rabbanî (Radıyallahü Anhü) demiş ki: "Letaif-i Cennet, cilve-

i esmanın temessülâtıdır." Teemmel!..”(606) 

“Dünyada, dünyanın âhiret mezraası ve esma-i İlahiye âyinesi olan iki güzel 

yüzüne karşı mütefekkirane muhabbetin uhrevî neticesi: Dünya kadar, fakat fâni dünya 

gibi fâni değil, bâki bir Cennet verilecektir. Hem dünyada yalnız zaîf gölgeleri gösterilen 

esma, o Cennet'in âyinelerinde en şaşaalı bir surette gösterilecektir.”(606)  

“Hem madem dünyanın; her hatanın başı olan mezmum muhabbeti değil, belki 

esmaya ve âhirete bakan iki yüzünü, esma ve âhiret için sevmiş ve ibadet-i fikriye ile o 

yüzleri ma'mur etmiş, güya bütün dünyasıyla ibadet etmiş. Elbette dünya kadar bir 



mükâfat alması, mukteza-yı rahmet ve hikmettir. Hem madem âhiretin muhabbetiyle 

onun mezraasını sevmiş ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle âyine-i esmasını sevmiş. 

Elbette dünya gibi bir mahbub ister. O da, dünya kadar bir Cennet'tir.”(606) 

“Sâni'-i Zülcelal, Hâkim-i Hakîm, Adl-i Hakem ve binbir esma-yı kudsiye ile 

müsemma Fâtır-ı Bîmisal, şu âlem-i ekber olan kâinat sarayının ve hilkat şeceresinin 

icadını irade etti.”(610) 

“O kavanin-i külliye ve desatir-i umumiye meydanlarında esmalarını tecelli 

ettirip tenvir etti.”(610) 

“Ve birbiri içinde bulunan şu manidar keyfiyetler, öyle bir lisan-ı şehadettir ki; 

hem Sâni'-i Zülcemal'ini esmasıyla tarif eder, hem evsafıyla tavsif eder, hem cilve-i 

esmasını tefsir eder, hem teveddüd ve taarrüfünü, yani sevdirilmesini ve tanıttırılmasını 

ifade eder.”(624) 

“Küre-i Arz bir kafadır ki, yüz bin ağzı vardır. Her bir ağzında, yüz bin lisanı 

vardır. Her lisanında, yüz bin bürhanı var ki; her biri çok cihetle Vâcib-ül Vücud, 

Vâhid-i Ehad, her şeye kadîr, her şeye alîm bir Zât-ı Zülcelal'in vücub-u vücuduna ve 

vahdetine ve evsaf-ı kudsiyesine ve esma-i hüsnasına şehadet ederler.”(628) 

“İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu hadd ü hesaba gelmeyen yeni yeni 

hayatlar ve hayatların asılları ve zâtları olan ruhlar, birden ve hiçten vücuda gelmeleri 

ve gönderilmeleri, bir Zât-ı Vâcib-ül Vücud ve Hayy-ı Kayyum'un vücub-u vücudunu ve 

sıfât-ı kudsiyesini ve esma-i hüsnasını; lemaatın güneşi gösterdiği gibi 

gösteriyorlar.”(630) 

“İnsan, üç cihetle esma-i İlahiyeye bir âyinedir. 

Birinci Vecih: Gecede zulümat, nasıl nuru gösterir. Öyle de: İnsan, za'f ve 

acziyle, fakr u hacatıyla, naks ve kusuru ile, bir Kadîr-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, 

gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza pek çok evsaf-ı İlahiyeye bu suretle âyinedarlık 

ediyor.”(640) 

“İnsan, üstünde nakışları görünen esma-i İlahiyeye âyinedarlık eder. Otuzikinci 

Söz'ün Üçüncü Mevkıfının başında bir nebze izah edilen insanın mahiyet-i câmiasında 

nakışları zahir olan yetmişten ziyade esma vardır. Meselâ: Yaradılışından Sâni', Hâlık 

ismini ve hüsn-ü takviminden Rahman ve Rahîm isimlerini ve hüsn-ü terbiyesinden 

Kerim, Latif isimlerini ve hâkeza... Bütün a'za ve âlâtı ile, cihazat ve cevarihi ile, letaif 

ve maneviyatı ile, havas ve hissiyatı ile ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. 

Demek nasıl esmada bir ism-i a'zam var, öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir nakş-ı 

a'zam var ki, o da insandır.”(641) 

“İnsan içinde veli, ömür içinde ecel, olmuş meçhul ve mühmel. Cum'ada 

müstetirdir bir saat, kabul olur dua edersen. 



            Ramazanda münteşir bir leyle-i zû-kadir, esma-ül hüsnada muzmer iksir-i ism-i 

a'zam.”(673) 

  

                                                                                                          MEHMET  ÖZÇELİK 

 

E  S  M  A   VE   S  I  F  A  T   (2) 

L E M ’ A L A R  

  

“Cenab-ı Hak, insana giydirdiği vücud libasını san'atına mazhar ediyor. İnsanı 

bir model yapmış, o vücud libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder; 

muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şâfî ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de 

açlığı iktiza ediyor.”(7)                                                                        

                                               “Âdeta insan-ı ekber olan âlemde tecelli eden bütün esma-i 

İlahiye, bir âlem-i asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var.”(11) 

“Elbette insana en lâzım iş, en mühim vazife; o Bâki'ye karşı alâka peyda 

etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünki Bâki yoluna sarfolunan her şey, bir nevi 

bekaya mazhar olur.”(13)  

“Bir insanın hakikî vazifesi ve saadeti: Bütün cihazatı ve bütün istidadatıyla o 

Bâki-i Sermedî'nin daire-i marziyatında esmasına yapışıp, ebed yolunda o Bâki'ye 

müteveccih olup gitmektir.”(16) 

“Hem bu kâinatı hadd ü hesaba gelmez tecelliyat-ı cemal ve kemalâtına mazhar 

eden o Zât-ı Cemil-i Zülkemal, elbette bilbedahe sevdiği ve izharını istediği cemal ve 

kemal ve esma ve san'atının en câmi' ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zâta, 

her halde en ekmel bir vaziyet-i ubudiyeti verecek ve onun vaziyetini sairlerine nümune-

i imtisal edip herkesi onun ittibaına sevkedecek, tâ ki o güzel vaziyeti başkalarında da 

görünsün.”(47) 

“Sâni'-i Zülcelal'in çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilvesi var.”(49) 

“Ehl-i küfür ve dalalet ise, küfürdeki inkârıyla, mevcudatın ille-i gayeleri ve 

sebeb-i bekaları olan o netice-i a'zamı reddettikleri için, umum mahlukatın hukukuna 

bir nevi tecavüz olduğu gibi, umum masnuatın âyinelerinde cilveleri tezahür eden ve 

masnuatın kıymetlerini, âyinedarlık cihetinde âlî eden esma-i İlahiyenin cilvelerini inkâr 

ettikleri için, o esma-i kudsiyeye karşı bir tezyif olduğu gibi, umum masnuatın kıymetini 

tenzil ile o masnuata karşı bir tahkir-i azîmdir.”(77) 



“Bu kâinatın daire-i kübrasında binbir ism-i İlahînin cilvesinden uzanan nuranî 

atkılar, kâinat sîmasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hâtem-i rahîmiyeti ve bir 

nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hâtem-i inayeti nescediyor ki, Güneş'ten daha parlak 

kendini akıllara gösteriyor.”(90) 

“Kur'an, kendi şakirdlerinin ruhuna öyle bir inbisat ve ulviyet verir ki; doksan 

dokuz taneli tesbihe bedel, doksan dokuz Esma-i İlahiyenin cilvelerini gösteren doksan 

dokuz âlemlerin zerratını, birer tesbih taneleri olarak şakirdlerinin ellerine verir. 

"Evradlarınızı bununla okuyunuz." der.”(109) 

“Esma-i İlahiyenin cilvesinin tenevvüüne göre, makamat-ı evliyada öyle meratib 

var. Esma-i İlahiyenin her birisinin bir güneş gibi kalbden Arş'a kadar cilveleri var. 

Kalb de bir Arş'tır, fakat "Ben de Arş gibiyim" diyemez.”(122) 

“Cenab-ı Erhamürrâhimîn'den bütün esma-i hüsnasını şefaatçı yapıp niyaz 

ediyoruz ki: "Bizleri ihlas-ı tâmme muvaffak eylesin... Âmîn..."(156) 

“Mevcudatın kemalleri, Sâni'a müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür 

eder. İbadeti terkeden, mevcudatın ibadetini görmez ve göremez, belki de inkâr eder. O 

vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektub-u 

Samedanî ve birer âyine-i esma-i Rabbaniye olan mevcudatı; âlî makamlarından tenzil 

ettiğinden ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, camid, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden, 

mevcudatı tahkir eder; kemalâtını inkâr ve tecavüz eder.”(179) 

“Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri esma-ül hüsna tabir-i Samedanîsiyle 

gösteriyor ki, güzeldirler.”(204) 

“Nur-u Kur'an ile gördüm ki; birbiri içinde üç küllî dünya var. Birisi esma-i 

İlahiyeye bakar, onların âyinesidir. İkinci yüzü âhirete bakar, onun mezraasıdır. 

Üçüncü yüzü, ehl-i dünyaya bakar, ehl-i gafletin mel'abegâhıdır.”(219) 

“Dünyanın, âhirete ve esma-i İlahiyeye bakan güzel iç yüzlerine karşı nev-i 

insana muhabbet verilmişken, o muhabbeti sû'-i istimal ederek fâni, çirkin, zararlı, 

gafletli yüzüne karşı sarfettiğinden,   hadîs-i şerifinin 

sırrına mazhar olmuşlar.”(220) 

“Bendeki aşk-ı beka; bendeki bekaya değil, belki sebebsiz ve bizzât mahbub olan 

kemal-i mutlak sahibi, Zât-ı Zülkemal'in ve Zülcelal'in bir isminin cilvesinin 

mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o Kâmil-i Mutlak'ın varlığına ve 

kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye, gaflet yüzünden yolunu 

şaşırmış, gölgeye yapışmış, âyinenin bekasına âşık olmuştu.”(239) 



“Şuur-u iman ile bu vücudum Vâcib-ül Vücud'un eseri ve san'atı ve cilvesi 

olduğunu anlamakla, vahşi evhamdan ve hadsiz firaklardan ve hadsiz müfarakat ve 

firakların elemlerinden kurtulup; mevcudata, hususan zîhayatlara taalluk eden ef'al ve 

esma-i İlahiye adedince uhuvvet rabıtalarıyla münasebet peyda eylediğim bütün 

sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daimî bir visal var olduğunu 

bildim.”(242) 

“Şems-i Ezel ve Ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemal-i kudsîsine ve nihayetsiz 

güzel esma-i hüsnasının sermedî güzelliklerine âyinedarlık edip cilvelerinin tazelenmesi 

için bu güzel masnu'lar, bu tatlı mahluklar, bu cemalli mevcudat, hiç durmayarak gelip 

gidiyorlar; kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller, kendilerinin malı olmadığını, 

belki tezahür etmek isteyen sermedî ve mukaddes bir cemalin ve daimî tecelli eden ve 

görünmek isteyen mücerred ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alâmetleri ve lem'aları 

ve cilveleri olduğunun pek çok kuvvetli delilleri Risale-i Nur'da tafsilen izah 

edilmiş.”(243) 

“Bir dakika küfür, bin bir esma-i İlahîyi inkâr ve nukuşlarını tezyif ve kâinatın 

hukukuna tecavüz ve kemalâtını inkâr ve hadsiz delail-i vahdaniyeti tekzib ve 

şehadetlerini reddetmek olduğundan.. kâfiri, binler seneden ziyade esfel-i safilîne atar,  

hâlidîn'de hapseder.”(262) 

“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 manen güzel bir insan hükmünde, bu 

mertebenin gösterdiği esmayı safahatıyla gösteriyor.”(276) 

“Bu esma-i mübareke dürbünleri ile, mevcudattaki cilveleri altında ef'al-i İlahiye 

ve âsârına bakmakla, Müsemma-i Zülcelal'e intikal edilir. “(285) 

“İsm-i Kuddüs'ün bir mazharı ve bir cilvesi olan fiil-i tanzif ve tathir dahi, o Zât-

ı Vâcib-ül Vücud'un hem güneş gibi mevcudiyetini, hem gündüz gibi vahdaniyetini 

gösteriyorlar. Ve mezkûr tanzim, tevzin, tezyin, tanzif misillü o ef'al-i hakîmane, a'zamî 

dairede vahdet-i nev'iyeleri noktasında bir tek Sâni'-i Vâhid'i gösterdikleri gibi; esma-i 

hüsnanın ekserisinin, belki bin bir esmanın her birinin böyle birer cilve-i a'zamı, bu 

daire-i a'zamda vardır. Ve o cilveden gelen fiil, büyüklüğü nisbetinde vuzuh ve 

kat'iyyetle Vâhid-i Ehad'i gösterir.”(288) 

“Ekser esma-i hüsnanın herbiri, risalet-i Ahmediyeye birer parlak 

bürhandır.”(298) 

“Evet hayatın öyle bir câmiiyeti var; âdeta umum kâinata tecelli eden ekser 

esma-i hüsnayı kendinde gösteren bir câmi' âyine-i ehadiyettir.”(318) 



“Şuunat-ı kudsiye o Hayat-ı Akdes'te var ki, o şuunat böyle hadsiz faaliyetle ve 

nihayetsiz bir hallakıyetle kâinatı daima tazelendiriyor, çalkalandırıyor, 

değiştiriyor.”(328) 

“Elbette Cemil-i Mutlak olan Zât-ı Kayyum-u Zülcelal'in binbir esma-i 

hüsnasından her bir ismin, kâinatın şehadetiyle ve cilvelerinin delaletiyle ve nakışlarının 

işaretiyle, her birisinin her bir mertebesinde hakikî bir hüsün, hakikî bir kemal, hakikî 

bir cemal ve gayet güzel bir hakikat, belki her bir ismin her bir mertebesinde hadsiz 

enva'-ı hüsünle hadsiz hakaik-i cemile vardır.”(329) 

“Esma-i hüsnanın umumunda, her birisi bu faaliyet-i daimede böyle kudsî bazı 

şuunat-ı İlahiyeye medar olduklarından, hallakıyet-i daimeyi iktiza ederler.”(331) 

“İsm-i Kuddüs'ün cilve-i a'zamına bak ki; kâinatın bütün mevcudatını öyle 

temiz, pâk, sâfi, güzel, süslü, berrak yapar gösterir ki; bütün kâinata ve bütün 

mevcudata Cemil-i Mutlak'ın hadsiz derecede cemal-i zâtîsine lâyık ve nihayetsiz güzel 

olan esma-i hüsnasına münasib olacak güzel âyineler şeklini vermiştir.”(333) 

“Zât-ı Hayy-ı Kayyum, insana bütün esmasını ihsas etmek ve bütün enva'-ı 

ihsanatını tattırmak için öyle iştihalı bir mide vermiş ki, o midenin geniş sofrasını hadsiz 

enva'-ı mat'umatıyla kerimane doldurmuş.”(334) 

“Ve insaniyet midesinden sonra hadsiz geniş diğer bir sofra-i nimet açmak için, 

İslâmiyet ve iman akidelerini, çok rızk ister bir manevî mide hükmüne getirip, onun 

rızk sofrasının dairesini mümkinat dairesinin haricinde genişletip, esma-i İlahiyeyi de 

içine alır kılmıştır ki, o mide ile İsm-i Rahman'ı ve İsm-i Hakîm'i en büyük bir zevk-i 

rızkî ile hisseder. "Elhamdülillahi alâ Rahmaniyyetihi ve alâ Hakîmiyyetihi" der ve 

hakeza.. bu manevî mide-i kübra ile hadsiz nimet-i İlahiyeden istifade edebilir ve 

bilhassa o midedeki muhabbet-i İlahiye zevkinin daha başka bir dairesi var.”(334) 

“İnsan kendi acz-i mutlakıyla, Hâlıkının kudret-i mutlakasını ve derecatını; ve 

aczin dereceleriyle, kudretin mertebelerini hissetmektir. Ve fakr-ı mutlakıyla rahmetini 

ve rahmetinin derecelerini idrak etmek ve za'fıyla onun kuvvetini anlamaktır. Ve 

hakeza..”(335) 

“İnsan, şu kâinatın hakaiklerine bir vâhid-i kıyasîdir, bir fihristedir, bir 

mikyastır ve bir mizandır.”(335) 

“Ebedî bir cemal, fâni bir müştaka ve zâil bir dosta razı olmaz.”(336) 

“Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından istitar etmiş olan 

Zât-ı Akdes! Zeminin bütün takdisat ve tesbihatıyla; seni kusurdan, aczden, şerikten 

takdis ve bütün tahmidat ve senalarıyla sana hamd ve şükrederim.”(343,348,351) 



“Nebatat ve eşcar seni tanıyorlar, senin sıfât-ı kudsiyeni ve esma-i hüsnanı 

bildiriyorlar..”(348) 

“Senin o sadık elçilerin ve o doğru dellâl-ı saltanatının -hakkalyakîn, aynelyakîn, 

ilmelyakîn suretinde- senin uhrevî rahmet hazinelerine ve âlem-i bekada ihsanatının 

definelerine ve dâr-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin hârika güzel 

cilvelerine şehadet, işaret, beşaret ederler.”(353) 

  

                        İŞARAT – ÜL   İ’CAZ 

  

“Cenab-ı Hakk'ın ismi, Zât-ı Akdes'ine ayn olduğu cihetle; lafza-i celal, sıfât-ı 

ayniyeye işarettir.”(15) 

“Cenab-ı Hak insanı kâinata câmi' bir nüsha ve on sekiz bin âlemi hâvi şu büyük 

âlemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve esma-i hüsnadan her birisinin 

tecelligâhı olan her bir âlemden bir örnek, bir nümune, insanın cevherinde vedîa 

bırakmıştır.”(17) 

“Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı ezeliye âleminde biri celalî, diğeri cemalî iki türlü 

tecellisi vardır. Celal ile Cemal'in sıfat-ı ef'al âleminde tecellisinden; lütuf ve kahr, 

hüsün ve heybet tezahür eder.”(70) 

“  kelimesinin  ile vasıflandırılması Cenab-ı Hakk'ın marifeti, 

hakikatıyla olmayıp ancak ef'al ve âsârıyla olduğuna işarettir.”(110) 

"Ne zâtında ve ne sıfâtında ve ne ef'alinde şeriki, şebihi yoktur."(117) 

“İnsan, ebed için yaratılmıştır. Onun hakikî lezzetleri, ancak marifetullah, 

muhabbetullah, ilim gibi umûr-u ebediyededir.”(166)  

“Allah'ın sun'una, ef'aline, kelâmına, temsilâtına, üslûblarına; inayet ve 

rububiyetini mülâhaza etmekle beraber Allah'ın canibinden bakmak lâzımdır. Bu bakış 

da ancak nur-u imanla olur.“(184) 

“ Cenab-ı Hakk'ın ef'ali hikmetlerden, maslahatlardan hâlî değildir.”(236) 

“Müslümanlığın esasatı; teslisiyet ve Allah'ın tecessüdiyetini ve vahdet-i vücud 

akidesini reddetmektedir. Bu mutasavvıfane akideler üç kuvvetli uluhiyetin 

mevcudiyetini ve Mesih'in Allah'ın oğlu -hâşâ- olduğunu öğretmektedir.”(Edvard 

Gibbon)(249) 



  

                                            MEKTUBAT                                                      

  

“Evet. Dünyanın fâni yüzüne karşı olan aşk-ı mecazî, eğer o âşık, o yüzün 

üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, bâki bir mahbub arasa, 

dünyanın pek güzel ve âyine-i esma-i İlahiye ve mezraa-i âhiret olan iki diğer yüzüne 

bakmağa muvaffak olursa, o gayr-ı meşru mecazî aşk, o vakit, aşk-ı hakikîye inkılaba 

yüz tutar.”(10,bAK.11,30) 

“Şu kâinattaki dehşet-engiz ve hayret-nüma hadsiz faaliyet, iki kısım esma-i 

İlahiyeye istinad ederek iki hikmet-i vâsia içindir ki, her bir hikmeti de nihayetsizdir: 

            Birincisi: Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasının hadd ü hesaba gelmez enva'-ı 

tecelliyatı var. Mahlukatın tenevvüleri, o tecelliyatın tenevvüünden geliyor. O esma ise, 

daimî bir surette tezahür isterler. Yani, nakışlarını göstermek isterler. Yani nakışlarının 

âyinelerinde cilve-i cemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani, kâinat kitabını ve 

mevcudat mektubatını ânen fe-ânen tazelendirmek isterler. Yani, yeniden yeniye 

manidar yazmak ve her bir mektubu, Zât-ı Mukaddes ve Müsemma-yı Akdes ile 

beraber, bütün zîşuurların nazar-ı mütalaasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler. 

            İkinci sebeb ve hikmet: Nasılki mahlukattaki faaliyet bir iştiha, bir iştiyak, bir 

lezzetten geliyor. Ve hattâ her bir faaliyette kat'iyyen lezzet vardır; belki her bir 

faaliyet, bir nevi lezzettir. Öyle de Vâcib-ül Vücud'a lâyık bir tarzda ve istiğna-i zâtîsine 

ve gına-i mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına münasib bir şekilde hadsiz 

bir şefkat-i mukaddese ve hadsiz bir muhabbet-i mukaddese var. Ve o şefkat-i 

mukaddese ve o muhabbet-i mukaddeseden gelen hadsiz bir şevk-i mukaddes var. Ve o 

şevk-i mukaddesten gelen hadsiz bir sürur-u mukaddes var. Ve o sürur-u mukaddesten 

gelen -tabir caiz ise- hadsiz bir lezzet-i mukaddese var. Hem o lezzet-i mukaddeseden 

gelen hadsiz terahhumdan, mahlukatın faaliyet-i kudret içinde ve istidadları kuvveden 

fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neş'et eden memnuniyetlerinden ve 

kemallerinden gelen ve Zât-ı Rahman-ı Rahîm'e ait -tabir caiz ise- hadsiz memnuniyet-i 

mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes vardır ki, hadsiz bir surette, hadsiz bir faaliyeti 

iktiza ediyor. 

            İşte şu hikmet-i dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki, şuursuz 

tabiatı ve kör tesadüfü ve camid esbabı; şu gayet derecede alîmane, hakîmane, basîrane 

faaliyete karıştırmışlar, dalalet zulümatına düşüp nur-u hakikatı bulamamışlar.”(79-

80,Bkn.78) 

“Ehadiyet ise; her bir şeyde, Hâlık-ı Külli Şey'in ekser esması tecelli ediyor 

demektir.”(216) 



“Vâcib-ül Vücud'un mahiyet-i kudsiyesi, mahiyat-ı mümkinat cinsinden değildir. 

Belki bütün hakaik-i kâinat, o mahiyetin esma-i hüsnasından olan Hak isminin 

şualarıdır.”(230) 

“İmanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i İlahiye 

adedince vahdet alâkaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var.”(243) 

“Sâni'-i Zülcelal her bir nevi mevcudatın mahiyetini birer model ittihaz ederek 

ve nukuş-u esmasıyla kemalât-ı san'atını göstermek için; her bir şey'e hususan zîhayata, 

duygularla murassa' bir vücud libasını giydirerek, üstünde kalem-i kaza ve kaderle 

nakışlar yapar; cilve-i esmasını gösterir. Her bir mevcuda dahi, ona lâyık bir tarzda bir 

ücret olarak; bir kemal bir lezzet, bir feyz veriyor.”(264,Bak.266-267) 

“Bütün esmanın birer birer muktezası vardır. İşte her bir zîhayat hayatıyla ve 

vücuduyla o esmanın muktezasını göstermekle beraber, cihazatı adedince Sâni'-i 

Hakîm'e tesbihat yapıyorlar.”(273,Bkn.272) 

“Bütün hububat, tohumlar lisan-ı istidad ile Fâtır-ı Hakîm'e dua ederler ki: 

"Senin nukuş-u esmanı mufassal göstermek için, bize neşv ü nema ver, küçük 

hakikatımızı sünbülle ve ağacın büyük hakikatına çevir."(277) 

“Nasıl Cenab Hakk'ın zât ve sıfâtında nazir ve şebih ve misli yoktur; öyle de 

şuunat-ı rububiyetinde misli yoktur. Sıfâtı nasıl mahlukat sıfâtına benzemiyor, 

muhabbeti dahi benzemez.”(283) 

“Elbette esmasındaki ism-i a'zam tecellisiyle, bütün kâinata nisbeten mümtaz ve 

mükemmel bir ferdi halkedecek. Esmasında bir ism-i a'zam olduğu gibi, masnuatında 

da bir ferd-i ekmel bulunacak ve kâinata münteşir kemalâtı o ferdde cem'edip, kendine 

medar-ı nazar edecek. O ferd her halde zîhayattan olacaktır.”(284-285) 

“Kâinattaki tecelli eden her bir isim, bütün isimleri kendi müsemmasına isnad 

eder ve onun ünvanları olduğunu isbat eder. Çünki kâinatta tecelli eden isimler, devair-i 

mütedâhile gibi ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi birbiri içine giriyor, birbirine yardım 

ediyor, birbirinin eserini tekmil ediyor, tezyin ediyor.”(310,Bkn.385) 

“Onsekiz bin âlemin her birinin ışığı, birer ism-i İlahî olduğunu bana kanaat 

verecek bir vakıa-ı kalbiye-i hayaliyeyi gördüm. Şöyle ki: 

            Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, şu âlem binler perde perde 

içinde sarılı, birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm. Her bir perde 

açıldıkça, diğer bir âlemi görüyordum.”(283.Bkn.Sikke-i Tasdik-i Ğaybi.246) 

            “Bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz.”(399) 



            “İkinci meşreb; âfâktan başlar, o daire-i kübranın mezahirinde cilve-i esma ve 

sıfâtı seyredip, sonra daire-i enfüsiyeye girer. Küçük bir mikyasta, daire-i kalbinde o 

envârı müşahede edip, onda en yakın yolu açar. Kalb, âyine-i Samed olduğunu görür, 

aradığı maksada vâsıl olur.”(418) 

            “Esma-i İlahînin nasılki tecelliyatı, Arş-ı A'zam dairesinden tâ bir zerreye kadar 

cilveleri var ve o esmaya mazhariyet de, o nisbette tefavüt eder. Öyle de mazhariyet-i 

esmadan ibaret olan meratib-i velayet dahi öyle mütefavittir.”(419) 

            “Mazharların ve makamların kabiliyetine göre kelâm-ı Rabbanî; yetmiş bin 

perdede telemmu' eden ayrı ayrı cilve-i hitab-ı Rabbanîdir.”(419,Bkn.232) 

            “83- İnsanlarda veli, Cum'ada dakika-i icabe, Ramazanda Leyle-i Kadir, Esma-i 

Hüsnada İsm-i A'zam, ömürde ecel meçhul kaldıkça; sair efrad dahi kıymetdar kalır, 

ehemmiyet verilir. Yirmi sene mübhem bir ömür, nihayeti muayyen bin sene ömre 

müreccahtır.”(448) 

  

                                               MESNEVİ-İ    NURİYE 

  

            “Sâni'-i âlemin her şeyi içine almış ve her şeyi istilâ ve istiab etmiş bir rahmet-i 

vasiası vardır.”(36) 

            “Evet kâinat o Hâlık'ın nurunun gölgesi, esmasının tecelliyatı, ef'alinin 

âsârıdır.”(56) 

            “Maahaza o İlahî sofradaki eşya yalnız insan ve hayvanların lezzet ve zevklerinin 

tatmini için değildir. Her bir ferd-i müstehlikte zevilhayata ait cüz'î faidelerden başka 

esma-i İlahiyenin tecelliyatına ve faaliyetteki esrar ve şuunatına ait gayr-ı mütenahî 

hikmetler, gayeler vardır.”(102) 

            “İ'lem Eyyühel-Aziz! Cenab-ı Hakk'ın ef'ali birbirine münasib, âsârı birbirine 

müşabih, esması birbirine âyine ve ma'kes, sıfatı birbirine mütedâhil, şuunatı memzuc 

ise de, her birisi için hususî bir tavır, bir hal vardır ki, maksud-u bizzât o hususî 

tavırdır. Sair tavırlar ise, tebaîdirler.”(128) 

            “Senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki, ebedden ve ebedî zâttan başkasına 

razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor, masivasına tenezzül etmez. Bütün 

dünyayı ona versen, o fıtrî ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise, senin duygularının ve 

latifelerinin sultanıdır. Fâtır-ı Hakîm'in emrine muti' olan o sultanına itaat et, 

kurtul!..”(136) 



            “Senin şu hayatının gayesi, neticesi; o Mâlik'in esmasına ve şuunatına bir 

mazhariyettir.”(142) “ 

Esma-i İlahiyenin her birisinin bir güneş gibi kalbden Arş'a kadar cilveleri var. 

Kalb de bir Arş'tır, fakat "Ben de Arş gibiyim" diyemez.”(156) 

            “Esma-i İlahiyeden birisinin hayt-ı şuaıyla temessük et ki, adem deryasına 

düşmeyesin.”(168) 

            “İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanın hilkatinden maksad, mahfî hazine-i İlahiyeyi keşif 

ile göstermek ve Kadîr-i Ezelî'ye bir bürhan, bir delil, bir ma'kes-i nuranî olmakla 

cemal-i ezelînin tecellisi için şeffaf bir mir'at, bir âyine olmaktır. Hakikaten semavat, arz 

ve cibalin hamlinden âciz kaldıkları emaneti insan hamlettiği cihetle cilâlanmış, 

cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Çünki o emanetin mazmunlarından biri de insanın sıfât-ı 

İlahiyeyi fehmetmek için bir vâhid-i kıyasî vazifesini görmektir.”(168) 

            “Evet Allah ilmi, iradesi, kudreti ve sair sıfatıyla muhittir. Daire-i ihatasından 

hariç bir şey yoktur.”(171) 

            “Kur'an'ın kâinattan yaptığı bahis, Hâlık'ın sıfatlarını isbat ve izah içindir.”(177) 

            “Cenab-ı Hakk'ın iktizaları, hükümleri mütegayir bazı esmaları vardır.”(187) 

            “İ'lem Eyyühel-Aziz! Esma-i hüsnayı tazammun eden bazı fezlekeler ile âyetlere 

hâtime verilmekte ne gibi bir sır vardır? 

            Evet Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, bazan âyât-ı kudreti âyetlerde basteder. Sonra 

içerisinden esmayı çıkarır. Bazan mensucat toplar gibi açar dağıtır. Sonra toplar, 

esmada tayyeder. Bazan da ef'alini tafsil ettikten sonra isimler ile icmal eder. Bazan da 

halkın a'malini tehdidane söyler. Sonra rahmete işaret eden isimler ile teselli eder. 

Bazan da bazı makasıd-ı cüz'iyeyi zikrettikten sonra o makasıdı takdir ve isbat için 

bürhan olarak kavaid-i külliye hükmünde olan isimleri zikrediyor. Bazan da maddî 

cüz'iyatı zikreder. Sonra esma-i külliye ile icmal eder ve hâkeza...”(188) 

            “İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanı fıtraten bütün hayvanlara tefevvuk ettiren 

câmiiyetinin meziyetlerinden biri, zevilhayatın Vâhib-ül Hayat'a olan tahiyye ve 

tesbihlerini fehmetmektir. Yani insan kendi kelâmını fehmettiği gibi, iman kulağıyla 

zevilhayatın da, belki cemadatın da bütün tesbihlerini fehmeder.”(193) 

            “İ'lem Eyyühel-Aziz! Hayat-ı insaniyenin vezaifinden biri de kendi cüz'î 

sıfatlarını şuunatını, Hâlıkın küllî sıfatlarını, şuunatını fehmetmek için bir mikyas 

yapmaktır.”(199) 

            “İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi, acz, fakr ve ihtiyacına 

da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebarüz ettiği gibi; 



insandaki kusur, kemalât-ı Sübhaniye derecelerine bir mirsaddır. İnsandaki fakr, gına-i 

rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır. 

İnsandaki tenevvü-ü hacat, enva'-ı niam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyle ise 

fıtratından gaye ubudiyettir. Ubudiyet ise, dergâh-ı izzetine kusurlarına "Estağfirullah" 

ve "Sübhanallah" ile ilân etmektir.”(203) 

            “İ'lem Eyyühel-Aziz! Cenab-ı Hakk'ın "A'lem, Ekber, Erham, Ahsen" gibi esma 

ve sıfât ve ef'alinde kullanılan ism-i tafdil tevhide naks değildir. Çünki maksad, bizzât ve 

hakikî bir mevsufu gayr-ı hakikî veya aklî bir imkânla veya vehmî bir mevsufla tafdil 

etmektir. 

            Ve keza izzet-i İlahiyeye de münafî değildir. Çünki maksad, sıfat ve ahval-i 

İlahiye ile mahlukatın sıfat ve ef'ali arasında bir müvazene yapmak değildir. Yani, 

ikisini bir seviyede tuttuktan sonra, bunu ona tafdil etmek değildir ki, sıfat-ı İlahiyeye 

bir naks olsun. 

            Evet masnuattaki kemalât, Cenab-ı Hakk'ın kemalinden in'ikas eden bir gölge 

olduğuna nazaran, masnuat, sıfât-ı İlahiye ile müvazene hakkına mâlik değildir. 

            “İ'lem Eyyühel-Aziz! Bütün esma-i hüsnanın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı 

kemaliyeye Lafza-i Celal olan "Allah" bil'iltizam delalet eder. Sair ism-i haslar yalnız 

müsemmalarına delalet eder. Sıfatlara delaletleri yoktur. Çünki sıfatlar, 

müsemmalarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzum-u beyyin de yoktur. Bu itibarla ne 

tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara delaletleri yoktur.”(215) 

            “İ'lem Eyyühel-Aziz! Cenab-ı Hakk'ın günahkârları afvetmesi fazldır, tazib 

etmesi adldir.”(217) 

             

  

                                               ŞUALAR 

  

            “Daire-i kesretin müntehasında ve en dağınık cüz'iyatında, sırr-ı vahdetle bin bir 

esma-i   İlahiye, zîhayat denilen küçücük mektublarda temerküz edip açık 

okunduğundan, o Sâni'-i Hakîm zîhayat nüshalarını çok teksir ediyor. Ve bilhassa 

zîhayatlardan küçüklerin taifelerini pek çok tarzda nüshalarını teksir eder ve her tarafa 

neşreder.(9) 

            “(Zeval ve Fena)Ve esma-i hüsnanın çok hasna ve güzel cilvelerini tazelendirmek 

için âlem-i gaybdan gelip, âlem-i şehadette vazifedarane bir seyerandır, bir 

cevelandır.”(15) 



“Kâinatta görünen binlerle ef'al-i umumiyenin ve cilveleri görünen yüzer esma-i 

İlahiyenin her birinin hem hâkimiyeti, hem kibriyası, hem kemali, hem ihatası, hem 

ıtlakı, hem nihayetsizliği; vahdetin ve tevhidin gayet kuvvetli birer bürhanıdırlar.”(17) 

“Her bir fiil-i rububiyet ve her bir cilve-i esma-i Uluhiyet, o derece fevkalâde 

kuvvetleri, eserlerinde görünüyor ki; eğer hikmet-i âmme ve adalet-i mutlaka olmasa idi 

ve onları durdurmasa idi, her biri umum mevcudatı istilâ edecekti.”(18) 

“Evet bu kâinat, bin birlikler perdeleri içinde sarılı bir gül goncası gibidir. Belki 

esma ve ef'al-i umumiye-i İlahiyenin adedince vahdetleri giymiş bir tek insan-ı 

ekberdir.”(24) 

“Evet nihayet derecede hüsün ve cemalleri bulunan esma-i hüsnanın güzel 

cilveleriyle, kâinatın her bir nev'i, hattâ herbir ferdi, kabiliyetine göre öyle bir hüsne 

mazhar olmuşlar ki; Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî demiş: 

Yani: "Daire-i imkânda bu mükevvenattan daha 

bedi' daha güzel yoktur."(25) 

“Mahiyet-i hayatım esma-i İlahiyenin definelerini açan anahtarların mahzeni ve 

nakışlarının bir küçük haritası ve cilvelerinin bir fihristesi ve kâinatın büyük 

hakikatlarına ince bir mikyas ve mizan ve Hayy-ı Kayyum'un manidar ve kıymetdar 

isimlerini bilen, bildiren, fehmedip tefhim eden yazılmış bir kelime-i hikmettir 

anladım.”(57) 

“Herbir nev'in ve cinsin efradı, a'za-i nev'iye ve cinsiyede tevafukları nasıl delalet 

eder ki Sâni'leri birdir, vâhiddir, ehaddir.. öyle de: Yüzlerinin sîmaları hikmetli bir 

tarzda birbirinden farikalı ve ayrı olması kat'î delalet eder ki: O Sâni'-i Vâhid-i Ehad, 

bir fâil-i muhtardır. İrade ve ihtiyar ve meşiet ve kasd ile herşeyi yaratır.”(550) 

“Herbir isminde sonsuz nimetler bulunduğu için sonsuz hamdleri, şükürleri 

istilzam eder.”(638) 

  

                                                 ASA – YI   MUSA 

  

“Yüzer fünundan herbir fen, geniş mikyasıyla ve hususî âyinesiyle ve 

dûrbînli gözüyle ve ibretli nazarıyla bu kâinatın Hâlık-ı Zülcelal'ini 

esmasıyla bildirir; sıfâtını, kemalâtını tanıttırır.”(25) 



“Ahireti Allah'tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle ve 

fermanlarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla "Evet âhiret vardır ve sizi 

oraya sevkediyorum." ferman ediyor.”(27) 

“Ve senevî zemin ağacının âhiri ise, ikinci güzde o ağacın gördüğü 

bütün vazifelerini ve esma-i İlahiyeye karşı ettiği bütün fıtrî tesbihatlarını ve 

gelecek bahar haşrinde neşir olabilen bütün sahaif-i a'mallerini, zerrecik ve 

küçücük kutucukların içine koyup, Hafîz-i Zülcelal'in dest-i hikmetine teslim 

eder. Hüve'l-Âhir ismini hadsiz dillerle kâinat yüzünde okur.”(34) 

            “Esma-i İlahiyenin en cem'iyetli âyinesi cismaniyettedir.”(45) 

  

                                                SİKKE-İ   TASDİK-İ   ĞAYBİ 

  

“İkinci Cihet: Îman, yalnız icmâlî ve taklidî bir tasdika münhasır değil; bir 

çekirdekten, tâ büyük hurma ağacına kadar ve eldeki âyinede görünen misâlî güneşten 

tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi, 

îmanın o derece kesretli hakikatları var ki, binbir Esmâ-i İlâhiyye ve sair erkân-ı 

îmaniyenin kâinat hakikatlarıyla alâkadar çok hakikatları var ki, "Bütün ilimlerin ve 

mârifetlerin ve kemalât-ı insaniyenin en büyüğü îmandır ve îman-ı tahkikîden gelen 

tafsilli ve bürhanlı mârifet-i kudsiyedir." diye ehl-i hakikat ittifak etmişler.”(207) 

            “Bin bir ism-i İlâhînin kâinata müteveccih olan o esmadan her biri bir 

âlemi ve o âlem içindeki âlemleri tenvir eder bir güneş hükmünde ve sırr-ı 

Ehadiyet cihetiyle her bir ismin cilvesi içinde sâir isimlerin cilveleri dahi bir 

derece görünüyordu.”(247) 

  

                                                                                           MEHMET   ÖZÇELİK 

/ADIYAMAN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KADERE      İMAN 

  

            Kader,lugat olarak;Bir şeyi ölçmek ve takdir etmektir. 

            İstilahi mânası ise;Allahın ezeli ilmiyle,olmuş ve olacak her şeyi önceden bilmesi 

ve yazmasıdır. 

            Kader bir Sırdır. 

            Nitekim Ebu Saidel Hudri-den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz:”Hiçbir 

padişah padişah olmaz ki,ancak onun iki sırdaşı bulunur. Bunun birisi padişaha hayır 

yolu gösterir. Ve hayra teşvik eder. (İyilik meleği gibi) Öbürüsü şer yolu gösterir. Ve 

şerre teşvik eder. (Nefis ve şeytan gibi) Masum olan padişahta Allahın koruduğu 

kimsedir. 

            Kader sır demiştik. Nitekim Devlet reislerinin sırrı gibi ki,buna Ümera sırrı da 

denir. Fatih Sultan Mehmed bir sefere çıktığında,seferin nereye,hangi harbe gittiği 

sorulduğunda cevaben:-Eğer nereye gittiğimi sakalımdan bir tel bilmiş olsaydı,onu 

koparır atardım.” 

            Yani,sizinde bilmeniz gerekmez,bilmeye çalışmayın,bu bana aid bir sırdır,demiş 

olmaktadır.  

            Ulema sırrı ki;İmamı Yusufa biri bir mesele sorduğunda, ona karşı;-Lâ edri- 

‘Bilmiyorum’ demesi üzerine adam;Devletten ücret alıyorsunuz,nasıl bilmem dersiniz?-

demesi üzerine imam cevaben;”Eğer ben bilmediklerimin de ücretini alacak 

olsaydım,hazinede para kalmazdı. Ben ise bildiklerimin ücretini almaktayım.”demiştir. 

            Ebu Hanifenin de:”Eğer bilmediklerimi ayağımın altına koysam,başım arşa 

değerdi.”sözleri de birer ulema sırrıdır. 

            Kaderde,Allahın bileceği,Allaha âid bir sırdır. 

            Siyasetçilerinde bir sırrı vardır. Zira olmamış olsa idi,etrafındakileri bir nevi 

dağıtmış olurlardı. Buda bir devlet sırrı olmuş olmaktadır. 

            Nebiler sırrı ki;Peygamber Efendimiz Hicrete çıkacağı zaman Hz. Aliyi yerine 

yatırıp,nereye gideceklerinin sırrını da ona söylememiştir. Hz. Ebubekire gittiğinde 

ise,hicret emrini ona söylemeden önce;Ya Ebubekir,evde kimse var mı?diye sorduğunda 

Hz Ebubekirin –Hayır- demesiyle başlarına örtü örterek hicret sırrını ona gizli bir sır 

olarak bildirmiş olması da bir nebi sırrıdır. 



            Bununla beraber Hz.Aliye müşrikler,Sahibin nereye gitti? Dediklerinde Hz. 

Alinin;yanlış söylersem yalan olur diye düşünmesi,ve nereye gittiklerini söylemesi 

halinde de elbette bu sırrı ifşa etmiş olacaktı. İşte sırdaki büyük sır... 

            İşte bu sırlardan dolayıdır ki,bazı ulema;”Sırrı Kader” insanlara dünyada 

münkeşif değildir. İnsanlar bu sırrı cennete girdiklerinde anlayacaklardır,demişlerdir. 

            Nitekim bir insan kazadan öleceğini bilmiş olsaydı,her halde hiç evinden 

çıkmazdı. Hayat dururdu. Böylece en büyük kaza olmuş olurdu. 

            Bir gün Peygamberimiz (SAM) hutbeye çıktığında,sağ elinde bulunan bir defteri 

cemaata göstererek;işte bu defterde ehli saadet olanların ismi vardır,diyerek kitabı 

göstermiştir. Yemân olan yesârındaki (sağ olan elin solundaki) diğer kitabı da 

kaldırarak,işte bunda da ehli şekâvet olanların ismi vardır,buyurmaları da bir nebi 

sırrıdır. 

            Birde bütün alemlerin yoktan yaratıcısı olan Hakimi Zülcelâlin sırrı vardır 

ki,işte oda Kaderdir. 

            Kader,Allaha teslimiyet,iman ve O’na itimad ile ancak bilinir. Bir devlet reisine 

güvenen,hoşuna gitmeyen bir icraat olsa bile,her halde bu bir hikmeti hükümettir,bir 

bildikleri vardır,diye onlara itimadlarını gösteren insanlarında,kader konusunda 

da;elbette bunda da Allahın bir bildiği vardır,deyip ona güvenmesi gerekir. Buda 

kuvvetli bir imanın ve teslimiyetin bir ifadesidir. 

            Bundan dolayıdır ki imanın ilk beş şartında kemâle ermeyen bir insanın 

kaderden dem vurması mânasızdır. 

            Bir gemiye binip,yükünü indirip,her şeyiyle kaptana güvenen şu insanın,uzay 

gemisinde yüzen şu dünya gemisinin kaptanı hükmünde olan Allaha da güvenmesi 

gerekir. Oysa insan şaşar,Allah ise şaşmaz. 

            Kaptana güvenmeyip yükünü sırtında taşıyan yolcu,kaptandan tekdir ve azar 

işiteceği gibi,yükün ağırlığı altında da ezilecek,belki de kararan gözüyle denize 

düşecektir. 

            Kadere iman etmeyip güvenmeyen insan,hem Allaha olan güvensizliğini,hem 

hayat yükleri altında zahmet ve meşakkat belasını çekmeye mecbur kalacaktır. O halde 

yükü gemiye bırak,rahat et. İşi yapıp gerisini Allaha bırak,rahat et. Ancak kadere iman 

edendir ki,kederden emin olur. 

            Her şeye de karışıp,karıştırma. Zira alemin ve işlerin yaratılmasında Allah 

bizleri mühendis tutmamıştır ki;bu niye böylede,şöyle değil,diyelim 

            Boyun kadar,ilmin kadar,cirmin kadar konuş. Oysa cirmin küçük,hatalarla dolu 

olduğundan cürmün büyük... 

            Kader ilimdir. 



            Cenâb-ı Hakkın ezel ve ebed boyudları içindeki her şeyi bilmesidir. Zira o,eşyayı 

kuşatmıştır,eşya onu değil.  

            İnsan Allahın ilim okyanusu içerisinde  yüzen bir gemi gibidir. Rotasını ne tarafa 

çevirirse çevirsin,döndüğü yer okyanusun içidir. İnsanda her ne yaparsa yapsın,Allahın 

sonsuz ilminin çerçevesi içerisindedir. 

            Varsa gücü buyursun çıksın..nereye? 

            Abdullah ibni Ömer.”Babam şöyle dedi:”Allahın sizinle ilgili bilgisi,sizi 

gölgeleyen gök ve sizi sırtında taşıyan yer gibidir.Siz,nasıl gökleri ve yeri aşıp 

çıkamazsınız.Gök ve yer sizi günah işlemeye zorlamadığı gibi,Allahın sizinle ilgili bilgisi 

de,sizi günah işlemeye zorlamaz.” 

            Kader plân ve projedir... 

            Nasıl ki her hangi bir bina yapılmadan önce onun plân ve projesi var ise,kaderde 

varlıkların plân ve projesidir. İnsan ise o projenin uygulanmasında şuurlu olarak çalışır 

ve rolünü oynar. 

            İnsanlardan farkı şudur;İnsanlar yanlış yapmamak için projeyi önce,binayı 

sonra yaparlar. Allah ise dünyada yaptıktan ve uygulamadan sonra,nasıl yapması 

gerektiğini icbar edici bir şekilde yazmasından dolayı yapması değil de,belki ezeli ilmiyle 

nasıl yapacağını önceden bilmiş olduğundan dolayı yazmıştır. Aralarında ince bir nüans 

farkı vardır. 

            Bediüzzamanın ifadesiyle:”İlim maluma tabidir.”Yani bilmek olayı,bilinen şeyin 

durumuna bağlı ve ona uymaktadır. Nitekim odanızın duvarlarının mavi olduğu 

bilinmektedir. (malumdur) Sizde onun mavi olduğunu bilmektesiniz.(ilim) Böylece siz 

bildiğinizden dolayı odanın duvarı mavi olmadı,belki odanızın duvarı mavi olduğundan 

dolayı siz mavi dediniz. Böylece duvar size değil,siz duvara uymuş oldunuz. Eğer duvar 

size uymuş olsaydı,mavi iken hangi rengi deseydiniz o olması gerekirdi. Sarı deseydiniz 

sarıya,kırmızı deseydiniz kırmızıya dönüşmesi gerekir$i. Oysa öyle değil... 

            İşte bunun gibide,Allah bir insanın cehennemlik olduğunu bildiği için o insan 

cehennemlik olmadı,belki o insan cehennemlik olacağından dolayı Allah bilmiştir. 

            Tabiri caizse;O adam Allahın ilmine değil,Allahın ilmi o adamın  durumuna 

tabidir. Aksi takdirde cebir olacaktı. 

            Mesela bir öğretmen durumunu gayet iyi bildiği bir talebesini imtihan yapmadan 

önce,bir kenara o talebesinin iki alacağını yazsa,imtihan neticesinde gerçekten talebede 

iki aldığında hocası ona daha önceden iki alacağını yazdığını göstererek:-Bak,ben senin 

iki alacağını önceden bildiğim için bir kenara yazmıştım.-dediğinde de talebe itiraz 

ederek;-Eğer siz iki yazmasaydınız,ben iki almaz,daha fazla alırdım-diyemez. 

            Çünki,her halde o öğretmenin yazdığı o iki,talebenin aklını kilitlemedi,elini 

bağlamadı,gözünü kör etmedi,çok çalışmıştıydı da başarısız olmuş değildi. 



            Tersi yönüyle de düşündüğümüzde,öğretmen beşlik olmayan o öğrenciye beş 

alacağını yazsaydı o onu alamayacaktı. Eğer notlar öğretmenin yazmasıyla şekilleniyor 

olmuş olsaydı,öğretmen herkes için önceden yüksek puanları yazar,onlarda mecburen 

yüksek not alırlardı. Elbette  bu gerçekle ve mantıkla bağdaşmaz bir durumdur. 

            Nitekim ilmimizle güneş ve ayın tutulacak tarihlerini önceden bilmiş olmamızdan 

dolayı tutulmuyor. Belki o tarihte tutulacağından dolayı bilmekteyiz. 

            İşte ilmimiz güneşin tutulmasına uyup,ona tesir etmemektedir. Burada da tesir 

etmiş olsa idi,değiştirdiğimiz tarihlerde tutulması gerekirdi. Durum ise öyle değildir. 

            Kaderin iki durumu vardır. Biri irademize taalluk eder. Biz ondan mesulüz. 

Diğeri ise ne irademize,nede kudretimize taalluk eder ki,biz ondan mesul değiliz. 

Bunlar,insanın fiziki yapısı,memleketi,zenginlik,fakirlik,anne ve babasının kim olacağı 

gibi durumlar... 

            Mahlukatın,varlıkların kaderini bilmemek –Hâşa- Allah için bir noksanlıktır. 

Nitekim güneşin ışığından bazı yerlerin karanlıkta kalması güneş için bir eksiklik 

olduğu gibi... 

  

                                               KADER    ZORLAYICIMIDIR ? 

         Kader zorlayıcı değildir. Nitekim bir kağıda:”Güneş doğmayacak” yazsak,o yazı 

güneşin doğmasında zorlayıcı olup,engelleyemez. 

            Kaderde bir bilgi ve o bilginin yazılmasıdır. Yazının yazılmasında kader 

kalemdir. Kudret yazıyor. İnsan ve onun fiilleri ise bir irade neticesinde yazdırmış 

olduğu harflerdir. 

            İnsanda cüz-i irade vardır. İstediğini ister. Vicdanı da buna şahiddir. Kötülük 

yaptığında pişmanlık duyması,kötü bir suç işlediğinde kişinin intihara kadar 

gitmesi,seçme yeteneğinin olduğunu gösterir. Kaderin zorlaması olsaydı,vicdan azabı 

duymayacaktı. Çünki kişi yapmadığı ve istemediği bir şeyden neden rahatsızlık duysun 

ki? Yapmadığı şeyin sıkıntısını niye çeksin? 

            Hem birde,bu derece ölçü,hikmet ve adâlet sahibi olan Allah,zorla suç ve günah 

işletipte kimseyi cehenneme atmaz. 

            O insanı yokluktan yaratıp,dünyada bunca nimet vermek ile,ona suç 

işlettirip,cehenneme atmak gibi zulüm bir arada bulunmaz ve birleşmez. Tıpkı adalet ve 

zulüm gibi iki kavramın bir arada birleşemeyeceği gibi. Allah ise zulümden 

münezzehtir. 

            İnsan bile evine çağırdığı fakir birisine enva-i çeşit nimetleri,içecekleri yedirip 

rahat ettirdikten sonra,kalkıpta öldürünceye kadar o insanı haksız yere dövmez. Niye 

ikrâm? Niye azab? Mümkün mü? Asla... 



            Mesela,bir asansör ki,sonsuz aşağı iniş ve sonsuz yukarıya çıkıyor. Aşağıda bazı 

maslahatlar için konulmuş yırtıcı hayvanlar,cehennemi andırmakta. Yukarıda enva-i 

çeşit güzel şeyler,tıpkı cennet misal. Asansörde aşağının ve yukarının bütün özelliklerini 

belirtir bir levha,kapıda da güvenilir bir uyarıcı var. Buraya kadar yapılan yüz işten 

doksan dokuzunun hiç birisinde her hangi bir rolümüz yoktur. Ve asansöre biniyoruz. 

Yapacağımız ise tek bir iştir;oda düğmeye basmak. Sadece bir düğmeye basma rolümüz 

var. Oda kendi irademizle... Ancak o bir işlem doksan dokuz işlemi kendisine tâbi 

kılmaktadır. Asansör kendi iradesine göre şekillenmektedir. 

            Kişi aşağıya indiğinde başkasını kınayamaz. Çünki onu kendi iradesiyle,kendine 

hazırlamış olmaktadır. Yukarıya çıktığında da kibirlenmeye ve iftihara hakkı yoktur. 

Çünki hazırlayan kendisi değildir. Sadece iradesiyle ona sahiblenmiştir. 

            İnsanında önüne iki yol açılmıştır. Biri cennete,diğeri cehenneme gitmektedir. 

Bunlardan hangisinden gideceğimize kendimiz karar veririz.  

            Kötülüklerde açık,iyiliklerde. İkisi de bellidir. Kötü yola giderse-alternatifi olan 

iyi yol olduğu halde- cezaya çarptırılır. Çünki kötülükler ademî yani yokluğa taalluk 

edip vücud bulmamışken onun vücuda çıkmasına o sebeb olduğundan –zarara rızasıyla 

girene merhamet edilmez- kuralı gereğince,cezaya müstahak olur. 

            İyilikler ise;vücudî olup,mevcuddur. Sadece onu tercih edip sahiblenecektir. 

Nitekim arının balla,ağacında –bunu ben yaptım diye- meyvesiyle iftihar edemeyeceği 

gibi,insanda Kârun,Nemrud ve Ebu Cehil gibi iyiliğiyle övünemez. 

            Kaderin zorlayıcı bir durumu olmuş olsaydı,Koyunların süt vermesi,develerinde 

yük taşıması gibi;insanların bir kısmının kötülük işlemek üzere devamlı kötülükte,iyilik 

işlemek üzere devamlı iyilikte olması gerekirdi. Oysa durum hiçde öyle değildir. 

Hayatının bir kısmında kötü iken iyi,iyi iken kötü olan bir çok insana rastlamaktayız. 

            Eğer kader zorlayıcı olsaydı;kötü devamlı kötü,iyide devamlı iyi olurdu. Yine 

eğer her şey ezelde takdir edildiği için yapılıyor olsaydı,Peygamberlerin 

gönderilmesi,Kitapların indirilmesi mânasız olurdu. Oysa peygamberler insanların 

doğru yola gelmesi,kitaplarda insanların hakkı bulması için iner. 

            Aynı zamanda kişi kaderinde kötü veya iyimi olduğunu bilmemektedir ki,ona 

göre davranma mecburiyeti hissetmiş olsun... 

            Allah bir yandan insanların cennete gitmelerini sağlamak için peygamber ve 

kitaplar göndersin,diğer yandan da cehenneme girmeleri için kaderle zorlasın,öyle mi? 

            Hz. Ömer kendisine getirilen bir hırsıza niçin yaptığını 

sorduğunda;hırsız,kaderimde olduğu,Allah böyle takdir ettiği için,deyince;hem elini 

kestirir,hem de dayak attırır. Sebebi sorulduğunda,elinin kesilmesi hırsızlık 

yapmasından,dayak ise Allaha yalan isnad etmesi ve iftirasındandır,der. 

            Buna benzer bir olayda Hz. Osmanın hilafetinde evini saran ve ok atan 

isyancılar;bu okları biz atmıyoruz. Attıran Allahdır,deyince Hz. Osman şu cevabı 

verir:Ey yalancılar,siz Allaha iftira ediyorsunuz. Eğer Allah atmış olsaydı,hiç hedefe 

isabet etmezmiydi? der. 



            Hz. Ömerin bir soruya verdiği cevabı ki;Şama gittiğinde orada veba hastalığı 

olması üzerine Şama girmez. Çünki hadiste:”Bir yerde veba olduğunda dışarıda iseniz 

içeriye girmeyin,içeride iseniz dışarıya çıkmayın.” Tâ ki bulaşmasın,karantinaya alınmış 

olsun. 

            Bunun üzerine Ebu Ubeyd adında bir sahabi Hz. Ömere;Ya Ömer,Allahın 

kaderinden mi kaçıyorsun? Demesi üzerine cevaben;Evet,Allahın kaderinden yine 

Allahın kaderine kaçıyorum,der ve şöyle bir misal verir;İki arazi olsa,biri yeşil ve 

otlak,diğeri ise çorak. Bu durumda otlak olanda otlatıp semizlenmesini sağlaman kader 

olduğu gibi,çorakta otlatıp zayıflamasına ve ölmesine sebeb olmanda kaderdir. Artık 

dilediğini yapabilirsin,der. 

            Eğer insanın iradesi kabul edilmez,her şey kadere verilirse,ne Hz. Ömerin 

adaletinden,nede bir zalimin zulmünden söz edilip,mükâfat veya ceza söz konusu 

olamaz. 

            Kaderin varlığı insanların kötülüklerinde onları sorumsuzluktan kurtarmak için 

değildir. Belki iyilik yaptıklarında gurur ve kibirden kurtarmak içindir. Aynı zamanda 

ümidsizliğe düşmekten onları kurtarmak içindir. 

            Yani kader kişinin kötülük yapması halinde karşısına çıkar ve der:-Yapan 

sensin,isteyende sensin. Çünkü Allahın iyiliğe rızası olup,kötülüğe yoktur. Gönderdiği 

kitab ve peygamberler,kalbine gelen iyilik ve ilhamlarda bunun bir delilidir. 

            İyilikler doğrudan doğruya Allahtandır. Onu kalbine koyan ve isteyib yaratan 

yine Allahtır. O halde gururu bırak,senin hakkın övünmek değil,hayrı işlediğinden 

dolayı şükürdür. 

            Âyet ve Hadislerdeki;Kaderden kaçınılmaz-ifadelerine gelince: 

            “Meryem,bana bir insan eli değmediği,iffetsizde olmadığım halde benim nasıl 

çocuğum olabilir? dedi. Melek:Öyledir,(zira) Rabbin buyurdu ki;bu bana kolaydır. 

Çünki biz,onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız,dedi. Bu HÜKÜM 

VE KARARA BAĞLANMIŞ BİR İŞ İDİ.”[1] 

            “İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu,rabbin için 

KESİNLEŞMİŞ BİR HÜKÜMDÜR.”[2] 

            Her iki âyette de;-Hükme bağlanmış ve ahiret olmadan kişilerin durumları tesbit 

edilmiştir. 

            Hadisi Kudsi de:”Eğer siz günah işlemeseydiniz,sizi yok eder,günah işleyen bir 

kavim yaratırdım.”buyurulur. Bir yandan Tevvab ve Ğaffar isimlerinin tecellisinin 

insan üzerindeki değeri,diğer yandan insanı istiğfar ve günahlardan kaçınmaya teşvik 

vardır. 

            Bir rivayete göre,iyi veya kötü her insan cehenneme bir uğrayacaktır. Ama Allah 

iyileri oradan kurtaracaktır. Câbirin (RA) naklettiği bir hadise göre,cennetteki 

mü’minler daha önce cehenneme uğrayacaklar. Fakat cehennemde,onların uğradığı 
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yerlerin ateşi sönecektir. Bir diğer rivayete göre;Cennetlik mü’minlerin cehenneme 

uğramaları,sırattan geçmelerinden ibarettir.[3]  

            Âyette:”Allah dilediğini yapar ve irade buyurduğuna da hükmeder.”[4] 

Hükmünce,Allah insanları amellerine göre cezalandırır. Amelleri hayır ise,cezaları da 

hayır olur. Amelleri şer ise cezaları da şer olur. Ceza,amelin cinsindendir. 

            Cenâb-ı Hakkın her fiili,her irade ve takdiri bizzat güzeldir. İnsanlarınki ise 

kısmen güzel,kısmende çirkindir. Bu fiillere göre mükâfat veya ceza olur. 

            Hadislerde de:”Kişiye anne karnında ruhu üflendikten sonra Said mi,Şakimi 

olduğu yazılır.” Diğer bir ifadeyle;Said,annesinin karnında said,Şakide annesinin 

karnında şakidir. 

            İmran ibni Hüseyin hadisinde:”Ehli cennet cehennemliklerden (Allahın kaza ve 

kaderiyle) ayırt edilir mi? Efendimiz cevaben:Evet,ayırdedilir,buyurdu. İmran;Öyle 

ise;Cennetlik cehennemlik belli olunca,hayır işleyenler,ibadet edenler niçin 

işlemeli?dedi. Cevaben:Herkes niçin yaratıldıysa onu işler,kendisi için (ezelde) ne 

müyesser (mukadder) kılındıysa onu yapar,buyurdu. 

            Bu hadis şu âyeti de açıklamaktadır:”Deki,herkes kendi mizaç ve meşrebine 

(yapısına ve tinetine) göre iş yapar.”[5] 

            Hz. Âdem ve Hz. Mûsa münakaşasında Ebu Hureyrenin Peygamber 

Efendimizden rivayet ettiği hadiste:”Âdem ve Mûsa birbirlerine karşı hüccet 

getirip,nizalaştılar. Mûsa:Ya Âdem! Sen bizim babamızsın. Sen bizi cennetten 

çıkardığın için,bizleri zarar ve mahrumiyete düşürdün. Âdemde:Sen,ey Allahın 

kelâmıyla seçip mümtaz kıldığı ve lehine eliyle yazıp çizdiği Mûsasın. Öyle iken 

sen,Allahın beni yaratmasından kırk sene evvel üzerime takdir buyurduğu bir işten 

dolayı mı beni kınıyorsun? Dedi. 

            Bunun üzerine Efendimiz:Böylece Âdem Mûsaya delil ve bürhanla galip 

oldu.”(Sahihi Buhari) 

            Burada kesb,kader ve tevbe bir araya gelmiştir.            

            Hadiste:”Her insanın saadet ve şekâveti,cennetlik ve cehennemlik olduğu 

ezelde,ilmi ilâhide takdir edilmiştir. Bunun üzerine bir sababe (Bir rivayette Hz. 

Ali):”Öyle ise ya Rasulallah,dünyada çalışma ve ibadetin,bir takım meşakkatleri 

yüklenmenin ne tesiri vardır? 

            Efendimiz cevaben:Hayır,tekâlifte meşakkat (zorlama) yoktur. Herkes 

yaratıldığının gereğine mâil (meyilli) ve müyesser oluyor. (Gittiği yol kendisine 

zorlaştırılmayıp,kolaylaştırılıyor.) Ve Cenâb-ı Hak herkese hayır ve şerden neyi 

müyesser (mukadder) kıldıysa o kişi onu kolaylıkla,seve seve işler ve 

işliyor.”buyurmuştur. 

            Yani o kişi kendi kesbiyle ve işlemesiyle,hayra veya şerre mazhariyet 

kesbetmektedir. Kesbiyle o işin yaratılmasına sebeb o oluyor. Netice yönü olan 

yaratılma,kudretin eseri olmaktadır. Yoksa Allahın fiili değildir. 
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            Bundan dolayı Bediüzzaman:Şerri yaratmak şer değil,şerri işlemek şerdir.”der. 

            İbni Esir Nihâyesinde:”Kaderin takdir,kazanında halk (yaratma) mânasında 

olup,birbirlerinden ayrılamayacaklarını ifade eder. Bütün bunlar;kişinin iyilikte 

de,kötülükte de zorlanmayacağını gösterir. 

            İmtihanda öğrencisinin yanlış cevabladığını gören öğretmenin müdahale 

edip,yanlış yazmasını engellemesi nasıl hikmet ve maslahata aykırı ise,bunun 

gibide,yanlış yapan insanları da Allahın kör kötürüm edip,sakat etmesi de hikmet ve 

maslahata aykırıdır. Hem imtihana zıd,hemde her halde sağlam bir insanın 

bulunmaması gerekti. Zaten imtihan süresinde ve öncesinde gerekli uyarılar 

yapılmış,hayat boyu her türlü imkân sağlanmış olmaktadır. 

            Bir kısım insanların her şeyi kadere yüklemeleri sırf sorumluluktan kurtulmaya 

çalışmak içindir. Başkasına kötülük yapan bir insan,-ne yapalım kaderimde varmış-

derken,başkasının haksız yere kendisine bir tokat atmasına tahammül edemeyip,-ne 

yapalım kaderimde varmış-dememekte,her yola da baş vurmaktadır. 

            Namaz kılmayan bir kimse,kılmamasının sebebini,-kılmamak kaderimde 

varmış,ondan kılmıyorum.-diyemez. Çünkü kılmaması için hiçbir mâni ve engel yoktur. 

Kılan için olan kader,kendisi içinde aynı oranda geçerlidir.  

Oysa durumu iyi olmadığı halde bütün imkânlarını seferber edip ev yapabiliyor. 

Oysa kalb ve ruhunun rahatı,ahireti için ise,durumu iyi olmama engeli yoktur.  

  

                        KADERİMİZİ   KENDİMİZ Mİ   ÇİZERİZ ? 

  

            Cevabı müsbet olmakla beraber,ifade tarzı yanlıştır. Kaderin yazılmasında netice 

itibariyle mükâfat veya ceza bize bakar. 

            Ancak fabrikanın çarkının bir dişlisi durumunda olan bizim için,umumi 

maslahat iptal edilmez. Haksızlıkta edilmez. Hak haktır,küçüğüne büyüğüne bakılmaz. 

Keyfimiz için diğer çarklar durdurulmaz. Veya aksi istikamete çevrilmez. Ancak biz yol 

kavşağında hangi yoldan gideceğimize kendimiz karar veririz. Hayat ise yol 

kavşaklarıyla doludur. Şu halde bilerek tercih ettiğimiz ve işlediğimiz bir suçu kime 

yükleyebiliriz? 

            Yine doğru yolda veya sapık yolda,hidayet veya dalalet üzere olmada,akıl ve 

düşüncesini kullanarak kişi,direksiyon misali hangi tarafa çevirirse araba o tarafa gider. 

Çünki direksiyon başkasının elinde değil,kendi elindedir. 

            “İnsan kendi kaderini kendi yaratır.”fikri altından bazı kokmuş ve kokuşmuş 

kokular gelmektedir. Amaç insanı şeytanlaştırmak,gurur ve kibir abidesi haline 

getirmek... 



            Bu birazda Batıl bir mezheb olan Mu’tezilenin:”Kul fiilinin hâlıkıdır.” Yani 

insan kendi fiilinin yaratıcısıdır,sapık düşüncesine dayanmaktadır. 

Evrimci Sir Julian Huxley evrime dayalı hümanizm adıyla bir inanç sistemi 

oluşturmaya çalışarak Hümanizmi şöyle tanımlar:”İnsanın kendi kaderinin kendisinin 

şekillendirmesi inancı” Ve Huxley:”İnsanın bir hayvan veya bir bitki kadar tabii bir 

hadise olduğuna,onun vücudunun ve ruhunun tabiat üstü bir güç tarafından 

yaratılmayıp evrimin ürünleri olduğuna,dolayısıyla insanın kendi gücüne güvenmesi 

gerektiğine inanan bir kimseyi kasdetmek için hümanist kelimesini kullanıyorum.”der. 

George Gaylord Simpson-da:”İnsanı şuursuz,şahsiyetsiz ve maddi olayların 

yegâne anlayışlı ve kabiliyetli bir ürünü olarak kabul eder. Ona göre insan kontrol 

edilemiyen ve tesbit edilemiyen kuvvetlerin değil,kendisinin yaratığıdır. Dolayısıyla 

insan kendi kaderine kendisi karar verebilmeli ve onu yönetebilmelidir.”der.[6] 

Mesnevide:”Allah kuvvet ve kudretin yalnız kendisinde olduğunu anlatmak için 

insanların karar verdikleri şeyi bozar,zıddını meydana getirir. Bazende kararında 

azmetsin (istesin) diye o kararı bozmazda,sonunda bozar. Buda tenbih üstüne tenbih 

olur.”[7] 

Ehli sünnet cebri tavassutu (vasıtalık,iyi ile kötü arasında mutedil olanı seçme) 

kabul etmiş.”Kullarda irade-i cüziyye vardır. Kul o iradeyi sarfeder,irade takdire 

uyarsa teşebbüs ettiği iş olur,etmezse olmaz.”demişlerdir.[8] 

Nitekim bir daireye dilekçe verenin,dilekçesi mutlaka yapılacak demek değildir. 

Kabulde edilebilir,redde...İnsanın bir iş yapar olması da,olmaması da mümkündür. 

İmamı Gazali:”-İstediğimi yaparım-diyen adama,istediğini isteyebilir 

misin,demiştir. Kur’an-da.”Allah istemedikçe,siz isteyemezsiniz.”[9] 

“Rabbin istediğini yaratır. Ve sadece kendisi ihtiyar eder. İhtiyar ve irade 

onların değildir.”[10] 

“Muhakkak bilinizki,Cenâb-ı Hak insan ile kalbi arasına girer.”[11] 

“Eğer biz onlara melekleri indirseydik,ölülerde kendileriyle konuşsaydı ve her 

şeyi toplayıp karşılarına getirseydik,Allahın dilemesi müstesna yinede inanacak 

değillerdi. Fakat çokları bunu bilmez.”[12] 

“Sapıklığa dalanların sapmalarına sebeb delillerin azlığı veya yokluğu değildir. 

Şayet sapıkların dilediği gibi,ölüler dirilse de kendileriyle konuşsa hatta kâinattaki her 

şey dile gelse ve onları imana çağırsa onlar yine kabul etmezler. Çünki onların 

kalblerinde fitne ve vicdanlarında pas vardır. Onlar hidayete yönelmedikleri 

için,Allahda onların hidayete ermelerini dilemez.”[13] 

Neticede insanın dilemesi esas olmakta ve esas alınmaktadır. 

“Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü (kalbini) İslâma açar. 

Kimide saptırmak isterse onun göğsünü daraltır ve göğe çıkıyormuş gibi 

meşakkatlendirir. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık indirir.”[14] 
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“Putperestler diyecekler ki,Allah dileseydi ne biz ortak koşardık,nede atalarımız 

ortak koşardı. Hiçbir şeyide haram kılmazdık. Bu şekilde onlardan öncekilerde 

(peygamberleri) yalanladılardı. Sonunda azabımızı tattılar. Deki,yanınızda bize 

açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz. Ve siz sadece 

yalan söylüyorsunuz. De ki,kesin delil ancak Allahındır. Allah dileseydi elbette hepinizi 

doğru yola iletirdi.”[15] 

“Allah sizlere irade vermiş ve hidayetini sizin iradenize bağlamıştır. Siz yola 

gelmeyi isteyeceksiniz ki,Allahda sizi yola getirsin. Allah doğru yolu gösterdiği halde siz 

yola gelmezseniz,Allah sizi zorla yola getirmez. Sizi kendi iradenizin âkibetine bırakır. 

Artık davranışınızın sorumluluğuna katlanırsınız. Eğer Allah zorla insanları doğru yola 

götürmek istese,kim onun iradesine ve gücüne karşı gelebilir? Kim onun emri dışına 

çıkabilir?”[16] 

“Gaybın anahtarları Allahın yanındadır. Onun için gaybı ancak o bilir. O karada 

ve denizde ne varsa hepsini bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin 

karanlıkları içindeki tek bir tane,yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. 

(Levhi mahfuzda veya Allahın ilmindedir.)”[17] 

“Deki,bizim için Allahın yazdığından başkası asla bize erişmez. O bizim 

sahibimizdir. Onun için mü’minler yalnız Allaha dayanıp güvensinler.”[18] 

“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”[19] 

“Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürüyor. Ve onları iradesiyle 

karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor.”[20] 

Burada da aramak ve araştırmak esastır. 

“Nihayet Allaha verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden 

dolayı Allah,kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak soktu.”[21] 

Hakka dönememeleri verdikleri sözden dönmeleridir. 

Kâfirler için:”Bunlar,Allahın kalblerini mühürlediği,heva ve heveslerine uygun 

kimselerdir.”Hedefleri hevesleridir. 

Mü’minler için:”Doğru yolu bulanlara gelince,Allah onların hidayetlerini arttırır 

ve onlara takvasını öğretir.”[22] 

Hakka yönelmemeye ve kabul etmemeye sebeb,işlenilen günahlardır. 

“Hayır,öyle değil,bilakis onların kazanmakta oldukları kötülükler kalblerini 

paslandırmıştır.”[23] 

  

                                    ALLAH    ZULMETMEZ 
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Peygamberimiz ganimet dağıtırken bedevinin biri nezaketsizce:”Ya Muhammed,adâletli 

ol.”demesi üzerine,Efendimiz:”Ben adâletli olmayacağım da,kim adâletli 

olacak.”demesi,onun adâleti esas almasıdır. 

Ya Allahın adâleti? Allah elbette zulmetmez. Kaderde de bu vardır. 

“Muhakkak yüce Allah hiçbir şeyle insanlara zulmetmez. Fakat insanlar kendi 

nefislerine zulmederler.”[24] 

“Çünki biz o insanı bir takım katkılarla mezcedilmiş bir nutfeden yarattık. 

Evire-çevire mübtela kılmak üzere bir semi ve basir yaptık. Her halde biz ona doğru 

yolu gösterdik. İster şâkir olsun,ister nankör,kâfir.”[25] 

“Biz ona iki göz,bir dil ve iki dudak vermedik mi? Biz ona ikide yol 

gösterdik.”[26] 

Zulüm olması için tek bir yol olması,mecburen herkesin oradan gitmesi 

gerekirdi. 

“Dünyada gerek umuma ve gerek nefsimize ait hiçbir hadise yoktur ki,daha 

alemi halk etmeden evvel,ezelde levhi mahfuza yazılmış ve takdir edilmiş olmasın. Bu 

hakikatı size bildiriyoruz ki,hayat sahasında kaçırdığınız fırsatlardan me’yus ve nâil 

olduğunuz başarılardan dolayıda mağrur olmayasınız. Çünki Cenâb-ı Hak kibirlenen ve 

böbürlenenleri sevmez.”[27] 

Kişi ümidsizlik anında kadere yapışmakla,-takdiri ilâhidir-der,ümitlenir. 

Ümidsizliğe düşüpte artık benim için her şey bitti deyip,kötülüklere devam etmez. 

Sendendir ilâhi bu mekir,bu fitne. 

Bu mekir,bu fitne yine sendedir ilâhi... 

  

            HER ŞEYE LAYIK OLDUĞU VERİLMEKTEDİR 

Cenâb-ı Hak her şeye layık olduğu nisbette vermektedir. Bu cihetle de 

insanların,varlıkların hiçbir cihetle kadere itiraz etmeye hakları yoktur. 

Evet,belki bayramda ayakkabı almadın veya alamadın diye üzülüyorsun,ayağı 

olmayanları görüp,ayağın var diye niçin şükretmiyorsun? Senin hakkın 

yukarılardakilere değil,kendinden aşağı olanlara bakmaktır. Koyun kadarda 

olamıyorsun. Zira o,koyunum diye üzülmüyor,belki ot olmadım diye seviniyor. 

Başkasına verilene değil de,sana neler verildiğine bak... 

Hadiste:”Cenâb-ı hak mahlukatı karanlıkta yarattı. Sonra onların üstüne 

nurunu saçtı. O nurdan hangisine rast geldiyse hidayet buldu ve hangisinden şaştıysa 

dalalete düştü.”buyurmuştur.[28] 
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Mevlananın şu sözü hadisi açıklar mahiyettedir:”Vâkıa rızık taksiminde kimine 

az,kimine çok verilmiş. Bu veriş yine ruhların istidatları lisanıyla talebleri üzerinedir. 

Yani ne kadar istenilmiş ise,Allah o kadar vermiştir. İstidatları lisanı nedir? Bir şey 

olabilmek kabiliyeti. Mesela bir taş ocağından çıkarılan iki mermerden biri mihrabın 

cebhesine konulur,öbürüde abdesthane taşı yapılır. Birinin istidadı mihraba konmak ve 

diğerininki abdesthane taşı olmaktır. Bunlar ne olmak istediklerini hal diliyle mimara 

ve taşcı ustasına söylerler. Ve öyle yapılmasını taleb ederler. O üstadda onların 

istediklerine göre hareket eder ve onları istedikleri yere koyar.”[29] 

Mesela güneşin doğmasında bazı şeylerin parlarken,bazılarının da kokuşması 

güneşten değil,belki o şeyin kendi hassasiyetinden ileri gelir. 

Bir ameliyeyi cumhurbaşkanı,onu maliye bakanı yapmak veya maliye bakanını 

amele yapmak ne derece adâlet ve uyumlu iş olmuş olur? 

“Bazı insanların zahiren veya hakikaten yapıları itibariyle iyiliğe meyletmeye 

istidatları olmasada,lutfunu beklemeye istidatları vardır.” Yani fiiliyatıyla iyiliğe yönelir 

veya dua ile ister. 

“Kişi Allahın yanındaki kaderini bilmek istiyorsa,her şeyden önce Allahın 

kendisini nasıl bir işte bulundurduğuna baksın,dikkat etsin.” 

Kendisine namaz vesâir ibadetler nasib olmayan insanın,Allahın yanındaki 

kaderinin hangi merkezde olduğunu bilmesi için kahin olması gerekmez. Allah 

tarafından ne kadar sevildiğini bilmek istiyorsa,Allahı ne kadar sevdiğine baksın. 

Allahın bazılarını bazılarına nisbeten eksik yaratması zulüm değildir. Çünki 

zulüm bir hakkın çiğnenmesi veya bir hak sahibine hakkının verilmemesi demektir. 

Kulun bir hakkı yoktur ki,hak iddiasında bulunsun. Mesela zengin birisi birine bir 

gömlek verirken,öbürüne de bir takım elbisesi vermesi halinde,birinci kişi bana 

haksızlık edildi,diyemez. Çünki hakkı olmadığı halde kendisine verilmiştir. 

Verilmeyebilirdi de...Diğerine verilen ise,bir lutuf olarak değerlendirilmelidir. 

Yine mahir bir usta birisini belli bir ücret mukabilinde model yapıp 

oturtsa,kaldırtsa,bana niye zahmet veriyorsun,diyemez. Mülk sahibi olan Allah da 

mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Her şeyden önce sana bir vücud verilmiştir. 

Madenler niye bitki,bitkiler niye hayvan olmadık diyemezler. Bulundukları durumdan 

dolayı işleri yaratıcılarına karşı şükürdür. Çünki yokluktan varlığa çıkarılmışlardır. 

Yine bir minareye çıkan ve her basamağında yüce nimetlere nâil olan bir 

kimse,niye minare daha yüksek değil,diyemez. Derse nankörlüğünü ilan etmiş olur. 

N.Fazıl Kısakürek şiirinde: 

Kader beyaz kağıda 

Sütle yazılmış yazı; 

Elindeyse beyazdan 
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Gelde sıyır beyazı... 

  

                        KADERİN VARLIĞININ DELİLLERİ 

Bütün kâinattaki her şeyin bir ölçü üzere yaratılmaları yani yaratılan hiçbir 

varlık ölçüsüz değildir. Peygamber Efendimiz.”Kuşlar bir kader üzere uçarlar.” Ve 

“Hayvanlar tesbihleri bitince ölürler.” 

Her şeyde bir ölçü ve denge vardır. Mânevi bir kalıp onları ayakta tutmaktadır. 

İşte o kaderdir. 

Rüyada iken,sonradan olacak işlerin önceden görülüp,daha sonra olması da 

kaderin varlığını gösterir. Demek başa gelen o iş yazılmıştır ki,insan ona bazen 

açık,bazende tabirle açıklık getirmektedir. 

Kur’an-ı kerimin ve Peygamber Efendimizin gelecekten vermiş olduğu 

haberlerinde,önceden bilinip söylenildiğine göre yazılmış olduğunu gösterir. Bunlar bir 

çoktur. İstanbulun fethiyle ilgili âyet,[30] ve hadis,kıyamet alametleri,peygamberimizin 

kendi vefatından sonra olacak olan hadiseleri bildirmesi ve bunların tahakkuku bu 

kabildendir. 

Mesela;Huzeyfe İbni Yemandan;Nebi bize bir hutbe irad ederek,bu hutbesinde 

kıyamet kopuncaya  kadar mukadderata aid ne şey varsa hiç birisini bırakmayıp 

zikretti. Bunları belleyen belledi,bellemeyen cahil kaldı. Eğer ben bir şeyi 

unuttum,sonrada şimdi onu hatırlıyorsam bu bilgim,kişinin bildiği bir şey hafızasından 

kaybolupta sonra onu görüp bilmesi gibidir.”der. 

Velilerinde verdikleri haberler,gösterdikleri kerâmetler yine bu cümledendir. 

Bugün bir ot hücresiyle beyin hücresindeki fark,artık matematik proğrama 

bağlanıyor. Örnek verdiğimiz iki hücre DNA molekülü açısından aynı olup aralarındaki 

büyük fark sadece proğramlarından kaynaklanmaktadır. 

Kader ise en büyük proğram. Dev proje. İlâhi takdir... 

İnsanın vicdanı da kadere şahittir. 

Hz. Ömer cennetle müjdelenen on kişiden biri olduğu halde ibadetine ihtimamla 

devam edip,niye böyle yapıyorsun,zaten cennetle müjdelenmişsin? diyenlere 

cevaben:Eğer Ömer,namazı terketse Allah onu cennete koyar mı? demekle kaderi 

açıklamış olmaktadır. 

Hz. Alide Sıffin savaşından dönerken ihtiyar bir zatın kaderle ilgili sorusuna 

verdiği cevabda:Galiba sen kaza ve kaderi insanları fiil ve hareketlerinde zorlayıcı ve 

mecbur kılıcı zannettin,öyle mi? Öyle olsaydı sevab ve azab,vaad ve tehdid,emir ve 

yasak batıl olurdu. Ve Cenâb-ı Hak tarafından hiçbir günahkârı kınama ve 

kötüleme,hiçbir muhsin ve itaat edeni de medih ve beğenmek vârid olmazdı . İyilik eden 

fenalık edenden ziyade beğenilmeye,fenalık edende iyilik edenden ziyade kötülenmeye ve 
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tahkire layık bulunmazdı. Böyle bir inanç putperestlerin,şeytanın 

yardımcılarının,müşriklerin,hakkı batıldan,hatayı doğrudan ayıramayan cahil ve 

basiretsizlerin sözüdür. Onlar bu ümmetin kaderiyecileri ve mecusileridir. Cenâb-ı Hak 

insanları serbest bırakmış ve onları yasaklarından korkutarak sakındırmıştır. İnsan 

isyan ve itaata zorlanmamıştır.” 

Cenâb-ı Hak peygamberleri lüzumsuz olarak göndermemiş,semâvat ve 

arzı,aralarındaki mevcudatı boşuna yaratmamıştır. Ancak böyle bir itikad küfür 

sahiblerinin batıl zannıdır. Onlara yazıklar olsun.”[31] 

Mesela ben şu günde,şu saatte,şu anda hangi kitabı okumayı arzu ediyorsam,onu 

okumama hiçbir engel yoktur. Duyguların kullanılmasıyla ahlaklandırıcı veya ahlak 

kaybettirici istenilen kitab ve yeri okuyabiliriz. Doğrudan bizim irademizle bağlantılı 

bir durumdur. 

  

            KADER HER ŞEYİN GÜZEL YÖNÜNE BAKAR 

İnsan zulmeder,kader adâlet eder. İnsan yapmadığı bir suçtan dolayı cezaya çarptırılır. 

Bu ona zulüm olur. Fakat kader onun gizli olan hatasından dolayı ceza çekmesine 

müsaade eder,adâlet eder. 

Bir yakınım Anlatmıştı;15 senedir hapishanede yatan bir vatandaş yemin 

ederek,yapmadığı bir suçtan dolayı yatmakta olduğunu söyler. Ancak kendisine isnad 

edilen suçu kesinlikle işlemediğini ve bunca yıl artık yatmış olduğundan dolayı da neden 

yalan söyleyeyim diye,masumluluğunda ısrar eder.  

Devamla;ancak buraya girmeden seneler önce bir kişiyi öldürmüş,bir kişiyi de 

öldürür duruma getirip dereye atmış,ancak ölüp ölmediğini de bilmediğini söyler. Ve o 

olay katilleri bulunmadığından dolayı kapanmıştı,der. 

İşte ilâhi adâlet. Hâkim yapmadığı bir suçtan cezalandırırken zulmeder,kader ise 

önceki suçundan dolayı adâlet eder. 

Yine anlatılır;Adamın biri Allahın adâletini görmek üzere bir çeşmenin yukarı 

tarafında bekler. Hızla bir süvari gelir,atı sular,kendi içer,atına binip gider. Ancak taşın 

üzerine bıraktığı keseyi unutmuştur. Genç biri gelir,su içer,orada bulunan keseyi 

alır,gider. Üçüncü olarak ihtiyar biri geldiğinde farkına varan süvaride dönmüştür. 

Orada bulunan ihtiyarı hesaba çeker. Haberi olmadığını söylediğinde ise,onu öldürür ve 

gider. 

Zâhiren bu olayda zulüm görülmektedir. Hakikatta ise,süvari gencin babasının 

parasını çalmıştır. Habersiz olan genç babasının parasını almış olur. İhtiyar ise 

süvarinin babasını seneler öncesinden öldürmüştür. Habersiz olan süvaride başka bir 

sebebten dolayı onu öldürmekle kaderin adaletini şuursuzca gerçekleştirmiş olur.  

Ve yine anlatılır;Babasından para istemek üzere eve gelen evlat, babasını bir 

yandan döver,bir yandan para vermesini ister,bir yandan da sürüyerek dışarıya 

çıkarır.Hayret! Baba bir şey yapıp ses çıkarmadığı gibi güler ve evladına;-Allah aşkına 
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vur evladım,hakkımı sana helal ediyorum,der. Şaşıran evlat babasını bir ağacın altına 

fırlatarak,sen benimle dalgamı geçiyorsun. Ben sana vuruyorum,sen ise bana 

vur,diyorsun,neden diye sebebini sorar. 

Evladının bu ısrarı üzerine baba şu cevabı verir:Evladım,yıllar önceydi,sen 

yoktun. Senin bana yapmış olduğun bunca hakareti bende babama yapmış,senin beni 

atmış olduğun bu ağacın altına bende babamı fırlatmıştım,der. Sende bana yapki,belki 

günahlarıma keffaret olurda,Allah beni affeder,der. Çocuk her halde kendisinin de feci 

âkibete düçâr olmasından korksa gerek ki babasını bırakır. 

İşte kaderin tecellisi ve cilvesi... 

Kırıkkalenin köylerinde oturan Emin diye bir öğretmen arkadaş, köylerinde 

şahid olmuş olduğu bir olayı yeminle şöyle anlatmıştı: Köyümüzde,ancak Topal Ahmet 

lakabıyla tanınabilen,muzip mi muzip birisi,tarlada babasıyla beraber çalışıp samanları 

bir yere yığar,oradan da römorka yüklerler. 

Yük fazla yüklü olduğundan ve de yolda samanların dökülmemesi için bağlamak 

gerekmektedir. Yüksekçe,dereye bakan tarafa geçen baba,öbür tarafta bulunan oğlu 

Ahmede ipi atar ve kancaya bağlamasını söyler. Biraz bekledikten sonra oğluna 

bağlayıp bağlamadığını sorduğunda oğlu,bağladığını söyler. Baba ise hızla ipi gererek 

çekince boşta kalmasıyla beraber yanında bulunan dereye yuvarlanır. Çünki Ahmet 

kasıtlı olarak ipi bağlamamıştır. 

Baba derede acının tesiriyle kıvranırken,oğlu Ahmedde derenin başına gelip 

babasına bakarak bir müddet kahkaha atar ve kaçar. Birkaç gün eve uğramaz. Babaya 

sakatlık yönünden her hangi bir şey olmamıştır,ancak birkaç gün yatarak ağrılarından 

kurtulmaya çalışır. 

Gel zaman git zaman. Baba ölmüş,Ahmedin oğluda büyümüştür. Merkebten tay 

beklenilmez. Eşekten sıpa olur. Ahmedin oğlu da babasından geri değildir. Ve artık 

tarla işleri bu sefer Ahmedin sırtındadır. 

Ve nihayet zaman gelir,samanlar toplanarak römorka konulmak üzere,Ahmedin 

babasına yaptığı aynı yerde yüklenir. Ve sıra bağlanmaya gelmiştir. Bu sefer dere 

tarafında olan Ahmettir. İpi atar ve oğluna bağlamasını söyler. Seneler 

sonradır,nereden hatırlayacak o yorgunlukta kendisinin babasına yapmış olduğunu. 

Oğlunun ise kendisine verdiği cevab,seneler önce kendisinin babasına verdiği 

cevabla aynıdır. Evet,bağladım baba. Hızla ipi çeken baba dereye yuvarlanma sırasının 

kendisinde olduğunun farkında olmadan yuvarlanır. Ve bu sefer boşta kalan,dereye 

yuvarlanan Ahmedin babasından bir farkı vardır,dereden çıkarken. Oda topal olarak 

çıkar. Bu sefer alay edilen kendisidir. Artık bundan sonra kahramanımız köyde Topal 

Ahmet olarak meşhur olmuştur. Öyle ki yabancı birisi gelipte Ahmet diye birisini 

sorsalar kimse tanımaz iken,topal Ahmet denilmesinde her kes tarafından bilinir. O 

nam ile namlanmıştır. 

Etme bulursun dünyası... 

Kader konuşursa kudreti beşer susar. Kader geldiğinde göz kör olur,görmez. 



Ahmedin fazladan sakat kalması ise;ya diğer yaptıklarının da toplanmasının 

yekûnudur veya zamanın geçmesinden dolayı KaDeVe farkı olarak,gecikme zammı 

uygulanmıştır.  

Ancak bir diğer güzel yanı ise,eğer ahirete tehir edilseydi,zam oranı daha da 

artacak,katlanarak kendisine ödetilecekti. Çekilenler,başa gelenler günahlara oranı 

nisbetinde birer keffarettir. 

Kur’an-ı Kerimde Kehf sûresinin 60. ile 82. âyetleri arasında geçen,Hz. Mûsanın 

Hz. Hızır ile olan arkadaşlıklarında cereyan eden üç olay anlatılmaktadır: 

1)Geminin delinmesi. 

2)Çocuğun öldürülmesi. 

3)Yıkılmak üzere olan duvarın düzeltilmesi. 

Hz. Mûsa,kendisine Allah tarafından bilgi verilen,hikmet sahibi,kendisinden 

daha bilgili birisiyle kendisini karşılaştırmasını ister. Bazı alimlere göre 

peygamber,bazılarına göre de veli olduğu söylenen bu genç Hızıra Mûsa 

peygamber:”Sana öğretilen bu ilimden bana da bir şeyler öğretmen için sana tabi 

olabilir miyim,dediğinde Hızır cevaben:Doğrusu sen,dedi,benimle beraberliğe 

sabredemezsin. 

Ve ısrarı neticesinde Hızır Hz. Mûsaya:”Eğer bana tabi olursan,sana bilgi 

verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma,dedi. 

Ve bir gemiye bindiler. Hızır gemiyi deler,güzel görünümünü bozar. Hz. 

Musa:Halkını boğmak için mi onu deldin,der. Hızır:ben sana benimle beraberliğe 

sabredemezsin,demedim mi? der. Mûsa da:Unuttuğum şeyden dolayı beni muâheze 

etme,işimde bana güçlük çıkarma,der. Devam ederler. 

Bir mahalleden geçerken orada oynayan bir çocuğa şamar vurur ve öldürür. 

Dayanamayan Mûsa:”Tertemiz bir canı,bir can karşılığı olmaksızın katlettin ha. 

Gerçekten sen fena bir şey yaptın.” Hızır anlaşmalarını hatırlatınca Mûsa özür diler ve 

eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam,artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim 

tarafımdan sen özre ulaştın,der,devam ederler. 

Yorgun argın,aç olarak bir köye varırlar. Onlardan yiyecek isterler. Ancak köy 

halkı onları misafir etmekten kaçınıp,kapılarını onlara kaparlar. Yıkılmak üzere olan 

bir duvarın dibine oturduklarında,Hızır hemen onu doğrultur. Ancak halkın 

kendilerine yardım etmemelerinden dolayı Hz. Mûsa:”Dileseydin elbet buna karşı ücret 

alırdın ve böylece bizde o ücretle bir şeyler alır,yiyecek ihtiyacımızı karşılardık,der.  

Neticede Hızır;işte bu,benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana,hakkında 

sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim: 

1)O gemi var ya,işte o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak 

istedim. (çünkü) Onların gerisinde,her (sağlam) gemiyi gasbetmekte olan bir kral vardı. 



Böylece geminin batacak gibi olduğunu görüp,başına belâ yapmamak için 

almadı. Böylece bizden karşıya geçirmek için parada almayan o iki fakir kardeşin hem 

gemileri,hemde kendileri ömür boyu korsan olmaktan kurtulmuş oldular. Allahın 

yanındaki değerlerinden ve iyi niyetlerinden dolayı. 

2)Küçük ve masum olan “Erkek çocuğa gelince,onun ana babası,mü’min 

kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk.” 

Allahın kendisine bildirmesiyle bunları yaptığını söyleyen Hızır,çocuğun 

büyüyünce zalim biri olup,anne babasına çektirecek veya onlarıda saptıracağından 

dolayı evlatlarını kaybetmelerinden,ömür boyu sıkıntı çekmeye bedel,birkaç gün 

üzülüp,unutacaklardır. Çocuk açısından da,cehennemde ceza çekmekten korunmuş 

oldu,anne ve babasının iyi insanlar olmasına hürmeten... 

3)Duvara gelince,şehirde iki yetimin idi. Altında da onlara aid bir hazine vardı. 

Babaları ise iyi yaşayışlı bir kimse idi. Rableri istedi ki,o iki çocuk güçlü çağlarına 

erişsinler.(büyüsünler) Ve Rablerinden bir Rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben 

bunu da kendiliğimden yapmadım. Allahın istemesi ve bir dilemesi idi. 

İşte,hakkında sabredemediğin  şeylerin iç yüzü budur,diyerek zahiren çirkin 

görülen şeylerin arkasında güzel cihetlerinin olduğunu bildirmektedir. Nitekim 

âyetteki:”Umulur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırdır ve umulur ki 

hoşunuza giden bir şeyde sizin için şerdir.”[32] 

Bediüzzaman bu hikmeti şöylece nazara verir:”Meselâ: Kudret-i Fâtıranın 

büyük mu'cizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır, manasız telakki eder. 

Halbuki onlar, otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Meselâ: Atmaca 

kuşu serçelere tasliti, zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı, o 

taslit ile inkişaf eder. Meselâ: Kar'ı, pek bâridane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o 

bârid, tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler 

vardır ki, tarif edilmez. Hem insan hodgâmlık ve zahirperestliğiyle beraber, herşeyi 

kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden, pek çok mahz-ı edebî olan şeyleri, hilaf-ı 

edeb zanneder. Meselâ âlet-i tenasül-i insan, insan nazarında bahsi hacalet-âverdir. 

Fakat şu perde-i hacalet, insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, san'ata ve gayat-ı 

fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki, hikmet nazarıyla bakılsa ayn-ı edebdir, hacalet 

ona hiç temas etmez.” [33] 

  

                                   T E C R Ü B E 

İnsanın başına gelen belâ ve musibetlerin kader yönüyle hikmeti ise; 

1)İmtihan içindir. Cenâb-ı Hak o kişiyi denemektedir. Sabrını ölçmektedir. 

Allaha olan bağlılığını onunla tecrübe etmektedir. 

2)İnsanın yapmış olduğu bir hatasının neticesidir. Bir çocuk gibi ki,kuşun 

yuvasını bozar,yavruyu öldürür. Şefkati ilâhiyeye zıd durumda bulunur. Bu hatasının 

neticesi olarak düşer,başı kırılır. Artık bahaneler taşta,çocuğun dikkatsizliğinde aranır. 

Âdeta belâya davetiye çıkarılmıştır. 
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3)Gelecek bir belânın gelmemesini sağlamak içindir. Mesela bir kişi 

arkadaşlarıyla birlikte arabayla pikniğe,seyahata gitmek için önceden anlaşırlar. Ancak 

o gün gelmeden birisinin ayağı kırılır veya incir. O gün gelir,arkadaşlarına özrünü ve 

gelemeyeceğini söyler. Arkadaşları ise onsuz giderler. Daha sonra gelen haberlerde 

arkadaşlarının arabası devrilmiş ve ölmüşlerdir. 

Burada ayağı kırılanın kırılmasıyla,bir önceki başına gelen belâ,daha sonra 

gelecek olan daha büyük bir belâyı defetmiştir. 

4)İnsan hayatının monotomluktan kurtulmasına sebebtir. 

Bir anlık hastalık diye bir şeyin olmadığını düşündüğümüzde,sağlığın bizce bir 

anlamı olmayacaktır. Çünki her şey zıddıyla bilinir. Acı olmadan tatlının tadının 

bilinmeyeceği gibi... 

Ve yine koca tıb ilmi ve onun gerekleri olan dallar olmayacak,daha da ilerisi 

eve,giysiye,yemek ve içmeye ihtiyaç olmayacaktı. Hayat tamamen duracaktı. Böylece bir 

şer gibi olan hastalık ortadan kalkmakla,binlerce hayır gizlenmiş olacaktı. 

5)Günahların silinmesine sebebtir. 

Musibetler birer keffâretüz zünubtur. Peygamberimiz:Ermiş bir ağacı 

silkdiğinizde nasıl meyveleri patır patır dökülürse,öylede sıtmanın tesirinden de 

günahlar öyle dökülür,buyurur. 

Bazı hastalıklarda vardır ki,-yanma ,boğulma,doğum esnasında ölme,devasız 

hastalıktan ölme gibi- mânevi şehidlik sevabını kazandırır. 

Hadiste:”Belânın en şiddetlisi başta enbiyalara,sonra evliyalara,sonra sırasıyla 

onu takib edenlere gelir.”buyurulmakla,Cenâb-ı Hak mü’min kulunun günahlarını 

böylece dünyada iken silmeye vesile kılar. 

  

                                   KADER       DEĞİŞİR Mİ ? 

Yahya Kemalin ifadesiyle kader:”Hiç şaşmayan saat gibi işler durur.” 

Kader,Allahın ilmi olduğuna göre,Allahın ilmi değişirse kaderde değişir. Allahın 

ilmi ezeli ve ebedi olduğuna göre,elbette değişmez. O halde kaderde değişmez. Sadece 

değişme bize bakan yönüyle olur. Değişme bizde yani işimizde olur. Çünki Allah işin 

sadece sebebine veya neticesine,sadece bir yönüne değil,tüm yönlerine bakmakta ve 

değerlendirmektedir. 

Zaman ve mekân boyutlarının dışında olan Allah,geçmiş ve gelecek ve şimdiki 

zamanı birden kuşatır. Buna manzarı âlâ da denir. 

Nitekim bir şehre damdan bakan,penceresinden bakanla,şehrin üzerinden kuş 

bakışı şehri kuşatırcasına bakanın bakışları ve görecekleri şehir hakkındaki isabetli 

teşhisleri bir olmayacaktır. Pencereden bakan için beş yüz metre aşağı yukarı yani 



geçmiş ve gelecek gizli iken,kuş bakışı bakan için açıktır. İki tarafı birden kuşatmıştır. 

Mesela yukarıdan bakan,bir kavşağa aynı hızla,aynı mesafede karşılıklı gelmekte olan 

iki arabanın çarpışacağını daha önceden görecektir. Fakat arabadakiler ise 

birbirlerinden habersizdirler. Ancak o arabaların çarpışması o bakan kişinin bilmesine 

bağlı değildir. Çarpışacaklarını bildiğinden dolayı çarpışmadılar,belki çarpışacakları 

için o kişi bilmiş oldu. 

 Elbette kendi penceresinden bakan bu veya buna benzer durumları ancak olay 

olduktan sonra bilecek,şahid olmayacaktır. 

Allah'da bütün zaman ve mekânları kuşatarak her şeyi önceden bilmiş olmakta 

ve yazmaktadır. Ancak Allah bildiği için bizler yapmış olmuyoruz. Yapacağımızdan 

dolayı sonsuz ilmiyle önceden bilip yazmaktadır. 

Kader Allahın ilim okyanusu,insan onda yüzen bir gemi,gemi nereye dönerse 

dönsün okyanusun içerisindedir. Değişen okyanus değil,gemidir.  

Gülmekte olan bir insanın ağlamasıyla kaderi değişmez. Belki o insanın yapmış 

olduğu iş değişmiş olur. Zira Allah o insanın güldükten sonra ağlayacağını bilmektedir. 

Kader hem sebebe hem de müsebbebe yani neticeye ikisine birden bakar. 

Yazı yazmayı bırakıp konuşmaya başlayan bir insanda kaderini değil,işini 

değiştirmiş olur. Bütün işler buna kıyas edilebilir. Allahın o insan hakkındaki bilgisi 

değişmeyip,aynıdır. Nasıl ki bir bilgisayar disket ve proğramında nelerin olduğunu bilen 

bir insanın bilmesi gibi ki,Allahda bir disket ve proğram durumunda olan insan ve 

bütün varlıkların hayatlarının başlangıcından bitimine kadarki geçireceği bütün 

ahvalleri de bilmektedir. 

Hariçten birisinin mücerred olarak o bilgisayar proğramını bilmiş olması o 

proğramı değiştirmeyeceği gibi,Allahında insan proğramını bilmesi onu 

değiştirmeyecektir. 

Mesela bir öğretmen pazartesi günü öğrencileri yazılı yapacaktır. Veya o gün 

olan Pazar akşamı önceden söz verdiği misafirliğe gidecektir. Ancak o günkü bir aksilik 

veya elektriklerin kesimi,önceden verilen kararın iptaline sebeb olacaktır. 

Burada meseleye sadece kendi bulunduğu vaziyetten bakan insan hata edecektir. 

Umumi açıdan baktığında ise isabet edecektir. Diğer bir ifadeyle,kaza yapan sizin 

bulunduğunuz araba açısından değilde,diğer araba açısından da hatta 

tamirci,fabrika,aradaki tüm vasıta olanlar açısından bakmak gerektir. 

Nasreddin Hocaya,neden bu insanların bir kısmı bu tarafa,bir kısmı şu tarafa,bir 

kısmı diğer tarafa yani ayrı ayrı taraflara gidiyorlarda,tek bir tarafa gitmiyorlar,diye 

sorduklarında Hoca cevaben:Eğer herkes bir tarafa gitmiş olsaydı,o taraf ağır 

basar,dünyanın dengesi bozulurdu,der. 

Kaderde umumi bir dengedir. 



Kader umumi netice ve hikmete beraber baktığından,bazen sizin evladınızın 

mürüvvetini görmeniz veya emekliye ayrılırsam ibadet ve kullukta bulunurum,gibi 

sözler,Allahın külli iradesi içerisinde susmaktadır. 

Tıpkı askeriyede askerliği biten bir insanı bir öğün dahi durdurmadan 

göndermektedirler. Çünki kendisinden sonra gelecek olan kimsenin tayini ayrılmış,ona 

ayrılanı bu yemiş olacaktır. Olaya bunun yemesi açısından değil,gelen kimse açısından 

bakmak gerektir. 

Takdiri Hudâ kuvve-i bâzu ile dönmez. 

Bir şem’â ki Mevlâ yaka üflemekle sönmez. 

Mesela bulunduğunuz yerin belediyesi elektrik kurumu umumi bir karar veya 

bakım kararı almıştır. O gece tamir ve düzenleme gibi bir durum vardır. Ve o gece 

lambalar kesilecektir. O günde birisinin önemli bir işine denk gelmekte veya âni 

hastalık. Sonuç,ameliyat. Ancak elektrikler kesik. Netice ölüm. 

Cüz-i iradede birinin maslahatı esas iken,külli irade de umumi maslahat esastır. 

  

                                   F A R K L I L I K  

  

İnsanların değişik yerlerde gelmesinin kaderle olan ilgisi ise: 

1)İmtihanın değişik şartlarda olması. Şöyle ki,A sınıfında olan bir talebe 

yazılıdan iki alsa ve ben B sınıfında olsaydım daha yüksek not alırdım derse,eksikliğini 

göstermiş olur. Zira o belli bir bölümden değil,tüm sorulacak yerlerden sorumludur.  

Cenâb-ı Hakta her insanı değişik sınıf ve yerlerde ve şartlarda imtihan 

etmekte,talebe misal oda sorumluluğunu bilmek zorundadır. 

2)Allahın rahmetinden fazla rahmet edilmemelidir. Bütün insanî ve hayvanî 

annelerin şefkati toplansa, Allahın rahmet ve şefkatinin yanında bir hiç hükmündedir. 

Hadisi Kudsi de:”Rahmetim gazabımı geçmiştir.”,”Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.” 

hakikatları,farklılıkların da rahmetin tâ kendisi olduğunu göstermektedir. 

3)Adâletli olan Allah insana kendisini tanıma kabiliyeti vermiştir.  

Hadiste:”Her doğan İslâm yaratılışı (müslüman olmak) üzere doğar. Ancak daha 

sonra anne babası onu hristiyan,yahudi veya mecusi yapar.” 

O halde İslâmiyete meyilli olarak,o koordinatlarla donatılmış olarak dünyaya 

gelen her insan rusyada da,çinde de olsa,hak dini duyduğu takdirde aramak ve 

sormakla mükelleftir. Duymadığında,fetret durumlarında o sorumluluk kalkmaktadır. 

Hele hele bu gün en basit bir şeyin dahi gizli kalmamasına rağmen,islâmiyet gibi külli 

bir meseleden bîgâne kalmak akıl işi değildir. 



Hem yine,her müslüman memlekette,müslüman anne ve babanın çocuğu olarak 

dünyaya gelen kimsenin,muhakkak müslüman olarak öleceği veya inançsız bir 

memlekette,inançsız bir âilede olanın inançsız olarak öleceği gibi bir şart ve kural 

yoktur. 

Görülmektedir ki,müslümandan kâfir,kâfirden de müslüman olmaktadır. Hz. 

İbrahim peygamberin babası Âzer putperesttir. Peygamberimizin amcası Ebu Talib ve 

Ebu Cehil kendisine inanmamıştır. Nuhun hanımı ve oğlu Kenan kendisine 

inanmayanlardandır. Bununla beraber hristiyan olupta zamanımızda müslüman 

olanlardan mesela,Yusuf İslâm,Muhammed Ali Kılay,Kaptan Kusto,Garody bunlardan 

bir kaçıdır. 

Mesela bir padişah bir şahsa bir çok altın verip onunla Kur’an-ı Kerim 

bastırmasını,Süleymaniye gibi bir cami,Selimiye gibi bir kışla yapmasını söylese,oda 

tersini yapıp ahlaksızlığı aşılayan eserler neşretse,-Bütün bunları padişah yaptı-diyebilir 

mi? 

Cenâb-ı Hakta insana akıl,kalb ve ruh gibi bir çok duygular verip,kendi istekleri 

doğrultusunda kullanılmasını istemektedir. Aksi takdirde sorumlu insan olmuş olur. 

Buna mümasil olarak,bir padişah iki gemiyi yakıtıyla tam techiz edip,sağ yola 

gitmelerini sol yola gitmemelerini söylese- tâ ki kim itaat edecek kim etmeyecek biline- 

,sol yolda gidene ceza verse elbette layıktır. 

Duygularımızı yaratan Allah,bize güç ve kudret veren de Allahtır. Suçlu ise 

insandır. Çünki kötülüğü isteyen,duygularını o istikamette kullanan o insandır. İyiliği 

de,kötülüğüde yaratan Haktır,Allahtır. 

  

                                   RIZIK     VE      KADER 

Her insanın rızkı ezelde takdir edilmiştir. Tıpkı askerin askerlik müddeti bitince 

tâyinatı,rızkınında oradan kesilmesi gibi... İnsanın mahdut olan dünya hayatındaki 

günleri ve dakikaları dolunca,artık kendisi için ayrılan rızkı da bitmiş olur. 

Kâinatta hiçbir şey tesadüfi olmadığı gibi,rızık ve rızkın dağılımı da tesadüfi 

değildir. Kimin için takdir edilmişse,o ona aittir. 

Nasib meselesi ki:”İki dağın arasında veya iki dağın altında da olsan nasibin seni 

bulur.”atasözü de bunu açıklamaktadır. Hayatımızda bunların misallerini çok görürüz. 

Evde oturmuş yemek yerken,birden ummadığınız bir akrabanız veya tanıdığınız uzak 

yerden size misafireten gelmiştir. Oturur,beraberce yersiniz. Veya siz bir yere 

gittiğinizde aynı durumla karşılaşır,nasibinizi yersiniz. 

Çinden memleketinize gelen pirinci alır,Hindistandan gelen muz sofranızı süsler 

veya gelmeyebilir ve sizde yemeyebilirdiniz. Ancak nasib... 

Nasib olmazsa ne gelir elden 



Nasib olursa gelir Yemenden. 

Halk arasında da İslâma uygun güzel bir dua vardır.”Allah kimseyi rızkının 

peşinden koşturmasın. Rızkı onun peşinden koştursun. “ Kişi rızkı için memleketini 

terkedip bir başka memlekete gider,rızkını toplamaya. Cenâb-ı Hakta rızkı çalışmaya 

bağlamıştır. 

İnkârcının biri önceden plân kurarak cebine koymuş olduğu ekmekle 

beraber,İmamı Âzamın karşısına dikilir. Ona sorduğu birkaç sorudan sonra,elinde 

cebine koyduğu ekmeği sallayıp göstererek:”Siz diyorsunuz ki her şey Allahın 

takdiriyledir. İşte bu ekmek,bunu ben yiyeceğim. Artık bunun takdiri mi var?”der. 

Köşede büzülmüş olarak yatmakta olan bir kedi,ekmeğin kendisine sallandığını 

zannetmiş olacak ki,yerinden fırlayarak adamın elindeki ekmeği kapar ve yer. 

Oysa adamın plânı hem İmamı Âzamı susturmak,hem de kendisi için hazırladığı 

ekmeği yemektir. Ancak takdir başkadır. Ekmek kedi için takdir edildiğinden,hem 

adamın plânı suya düşer,hemde cevabını almış olur. 

Âyette:”(Yahudiler gizlice) Tuzak kurdular;Allahda onların hilelerine karşılık 

verdi. Allah,hilelere karşılık vermekte en güçlü olandır.”[34] 

Peygamber Efendimiz zamanında Câmi Kuşu diye bilinen Sa’lebe adında bir 

sahabi vardır. Böyle bilinmesi,devamlı camide bulunmasındandır. Fakirul hâldir. Bu 

sahabi bir gün peygamberimize gelir,zengin olması için dua etmesini taleb eder. Zengin 

olduğunda da müslümanlara ve islâmiyet için yardım vaadlarında bulunur. Efendimiz 

ise altın harflerle yazılsa liyâkatı olan şu veciz ifadede bulunur.”Git ya Sa’lebe. 

Şükredebildiğin az mal,şükredemediğin çok maldan hayırlıdır.” Yani şükrünü eda 

edebileceğin mal senin için,şükrünü yerine getiremiyeceğin bir maldan daha evladır. 

Kısmete rıza,kader nevindendir. 

Sa’lebe gider. Ancak içi kaynamaktadır. Bu durum üç kere tekrarlanır. 

Efendimiz her seferindede istikbali keşfeden gözüyle ve sözüyle,aynı veciz ifadeyle 

karşılıkta bulunur.”Git ya Sa’lebe. Şükredebildiğin az mal,şükredemediğin(şükrünü eda 

edemediğin ve edemeyeceğin) çok maldan hayırlıdır.” 

Ancak Sa’lebe ısrarlıdır,diretir. O şanlı nebi dua eder.Sa’lebe pazardan bir çift 

hayvan alır. Efendimizin duasının bereketiyle hayvanlar kısa sürede çoğalır,sürü olur. 

İki şey birden dikkati çekmektedir. Sürü arttıkça Sa’lebenin cami ve namazla 

olan ilgisi o nisbette azalmaktadır. Artık bazen gelemez olur,sürülerinin peşindedir. 

Onların yanında kılmaktadır. 

Her seferinde peygamberimiz Sa’lebeyi sorar. Sürülerinin yanında cevabını 

alınca:”Yazık oldu Sa’lebeye,yazık oldu Sa’lebeye...”der. 

Başta sabah ve yatsı namazına gelemeyen,sebebi sorulduğunda da;sürüler 

çoğaldı,etraf yaylalara götürmem gerektiğinden erken çıkıyorum,geç döndüğümden de 

yetişemiyorum,bundan dolayıda gelemiyorum,diyerek meşru mazeretler öne sürmeye 

çalışır. 
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Artık Sa’lebe beş vakte de gelemeyip sadece cumalara gelirken,nihayet cumaya 

da gelemez olur. Artık sürüleri vadilerde alamamakta,çoğalmaktadır. 

Başlangıçta sürülerinin yanında namazını kılan Sa’lebe,onuda terkeder. 

İleriyi gören Efendimiz ise her vakit camide gözü Sa’lebeyi arar. Göremeyince de 

arkasından:”yazık oldu Sa’lebeye,yazık oldu Sa’lebeye.”buyururlar. 

Artık zekât âyeti inmiştir. Zengin olup malını müslümanlar ve İslâmiyet için 

kullanacağını söyleyen Sa’lebeye de bir zekât memuru gönderilir. Memur 

peygamberimizin selâmını iletir.ve zekât âyetinin indiğini,hakkında bilgi vererek zekât 

almaya geldiğini söylediğinde,hiddetlenen Sa’lebe.”Buda nereden çıktı,yaptığınız düpe 

düz haraçtır.”diyerek reddeder. Rasulullahın gönderdiği zekât memurunu eli boş olarak 

gerisin geriye gönderir. 

Akrabalarının ikazları da onu uyandırmaz. Zira kalın bir gaflet kendisini çepe 

çevre kaplamıştır,uykudadır. 

Artık peygamber Efendimiz vefat etmiştir. Yerinde Hz. Ebu Bekir vardır. Yine 

akrabaları devreye girerek,ısrarla hiç olmazsa zekâtını getirip vermesini söylediklerinde 

istemeyerek de olsa razı olur. Hz. Ebu Bekire getirir. Ancak bu seferde kabul 

edilmemiştir. Hz. Ebu Bekir ona:”Rasulullahın isteyipte ona verilmeyen bir zekâtı 

bende kabul etmem.”der ve Sa’lebenin zekâtı geri çevrilir. 

Ondan sonraki halife Hz. Ömer döneminde getirdiğinde,ondan da aynı cevabı 

alır.Oda:”Rasulullahın isteyipte ona verilmeyen,Hz. Ebu Bekirinde kabul etmediği bir 

zekâtı bende kabul etmem,der. 

Rivayete göre Sa’lebe;Ölüpde kabre konulunca,kabir kendisini dışarıya fırlatır. 

Her seferinde akrabaları yerine koymalarına rağmen, kabir dışarıya fırlatmakta,kabul 

etmemektedir. Mecbur kalır iki taş arasına koyarlar. 

Ve böylece Sa’lebe kendisine yazık ettiğini hayatıyla isbatlar. 

Niye zengin olmamışız veya olamıyoruz diyen,evvela Sa’lebenin ibretli hayatını 

düşünmeliler. Büyük bir nimet olan zenginlik şükrü edâ edildiğinde,Allah yolunda 

sarfedildiğinde,zekâtı verildiğinde önemlidir,tasvib görür. Yoksa insana dünyayı 

kazandırıp,ahireti kaybettiren zenginlik en büyük fakirliktir. 

- Sevban Radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki: "Ömrü ancak birr (her çeşit hayırlar, iyilikler, ihsanlar) uzatır; kaderi 

de ancak dua geri çevirir. Kişi, işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum kalır!"[35] 

  

  

                                   ECEL      VE      KADER 

Ecelde kaderin takdiriyledir. 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Allah-Ahiret...vs/kadere_iman.htm%23_ftn35


Bu ecel;ömür,müddet,hem insan,hem hayvan,hem de bütün var olan varlıklar 

içinde geçerlidir. Kur’anın ifadesiyle:”Her ümmetin (mukadder) bir eceli vardır. 

Ecelleri gelince ne bir an geriye atabilirler,nede bir an ileriye alabilirler.”(Allahın takdir 

ettiği vakitte yok olup giderler.)”[36] 

“Eğer Allah insanları zulümleri yönünden cezalandıracak olsaydı,yeryüzünde 

hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat,onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri 

geldiği zaman onlar,ne bir saat geri kalabilirler nede öne geçebilirler.”[37]  

Her şeyin ilmi Allahın yanında,onun ilminde olduğuna göre,ecelleri de onun 

tarafından bilinmektedir.” Birde onun katında muayyen bir ecel vardır.”[38] 

“Bilinmeliki Allahın tayin ettiği vade gelince,artık o ertelenmez. Keşke 

bilseydiniz.”[39] 

Denilse ki;trafik kazasında arabada bulunup ölen bir insan,arabada olmasaydı 

yine ölecek miydi? 

Batıl mezheb olan Cebriye ve Mu’tezileden; 

Cebriye;Olmasaydı,yine ölecekti. 

Mu’tezile;Olmasaydı,ölmeyecekti. 

Orta ve doğru yol olan Ehli Sünnet vel Cemaat;Olmasaydı,Ölümü bizce 

meçhul,der. 

Ölümden korkmanın da ecele bir faydası yoktur. Allah korkuyu,hayatı zararlı 

şeylerden korumak için vermiştir. 

Bu konuda Halid bin Velid şöyle der:”Ölümden korkanların yüzü kara olsun. 

Ben ki o kadar harbe girdim,şehid olmayı istediğim halde olamadım. “ 

İşte Allahın takdiri... 

Hz. Mevlâna Mesnevisinde Ecelle ilgili olarak şöyle bir olay anlatır:Maddi-

mânevi hâkimiyeti olan,ins,cin,şeytan,hayvan,rüzgâr,her şey emrinde bulunan 

Süleyman peygamber zamanında,bir gün hocanın biri evinden çıktığında Azraili görür. 

Azrail kendisine gülmektedir. Bunu pekte hayra yormayan hoca telaşlanır. Tanımış 

olduğu Hz. Süleymanın yanına gider. Durumu ona anlatıp,kendisini hemen buradan 

uzaklaştırmasını söyler. Hz. Süleyman nereye göndermesini sorduğunda 

Hoca;Hindistanın Lahorun Sinca kasabasına göndermesini ister. Rüzgâr vasıtasıyla altı 

aylık yolu üç saat içerisinde alır. 

Bir hafta sonra Hz. Azrail Süleyman peygamberin yanına geldiğinde,bir hafta 

önceki hocanın durumunu hatırlayarak,Azraile de onu ve gülmesinin sebebini sorar. Hz. 

Azrail ise;bunu,bende hâla çözmüş değilim. Ancak o gün bana Allah,ruhlarını alacağım 

insanların listesini vermişti. Listede hocanın da ismi vardı. Ancak ruhunu alacağım yer 

olarak bana verilen listede Hindistanın lahorun Sinca kasabasında almam söyleniyordu. 

Ben de hocayı burda görünce şaşırdım. Altı aylık bir yere hoca üç saatte nasıl ulaşacak 
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diye düşündüm. Ancak Allahın bir hikmeti vardır,diye de güldüm. Verilen saatte ve o 

yere gittiğimde hocayı orada aynen buldum ve ruhunu aldım. Ancak hâla hocanın oraya 

nasıl bu kısa zamanda ulaşmış olduğunu da çözmüş değilim. 

Süleyman peygamber ona,güldüğünden dolayı hocanın korktuğunu,kendisini 

oraya göndermemi benden istedi,bende gönderdim.”der. 

Böylece hoca ilâhi takdiri habersizce ve bilmeden tasdik etmiş olmaktaydı.  

-                     Ebu Azze anlatıyor: "Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki: 

"Allah bir kulunun bir memlekette ölmesini takdir etti mi, onu oraya -veya orada 

bulunan bir şeye-ona  muhtaç kılar."[40]   

-                     Bir taziyeye gitmiştik. O esnada orada bulunan vatandaşlardan birisi;-

Hocam bu çocukların babaları öldü,şimdi şu beş çocuk ne yapacaklar,diye sordu? 

-                     Şunu sordum;Siz onların nesi olursunuz? Hiçbir şeyi,sadece 

köylüsüyüm,dedi. 

-                     O halde,dedim. Siz hiçbir şeyi olmadığınız,onlar üzerinde yüzde en fazla 

bir hakkınız olduğu halde,bunu düşünüyorsunuz da,onların üzerinde yüzde doksan 

dokuz hakkı bulunan Allah onları düşünmez mi. Zira onları yaratan 

O,rızıklandıran,yaşatan,donatan hep O. Elbette O herkesten fazla 

düşünür,rahmet,şefkat ve adâlet eder. 

-                     Ecel[41] mukadderdir. Ezelden ebede kadar Allahın ilmindedir. 

-                     Nitekim bir cümleden,uzunca bir şiire kadar,başlangıcından sonuna kadar 

bilenince bir bütünlük arzetmesi gibi..sözün veya şiirin bütünü o kişinin malumatında 

olması gibi..Allahda her şeyi tümüyle kuşatmıştır. Evveli,ortası,sonu söz konusu 

değildir... 

“İnsanın aklı deveci gibidir. Sende onun iradesiyle yürüyen deve misalisin. O 

deveci seni ister istemez çeker,götürür.”(Mevlana) 

Kadere iman insanları kederden emin kılar. Kadere iman insana ağırlık ve;” 

Sıkıntı vermediği gibi, nihayetsiz bir hıffet, bir rahatlık ve revh u reyhanı veren ve emn 

ü emanı temin eden bir sürur, bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse, 

küçük bir dairede cüz'î bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde, dünya kadar ağır 

bir yükü, bîçare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kâinatla 

alâkadardır. Nihayetsiz makasıd ve metalibi var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan 

birisine kâfi gelmediği için, çektiği manevî sıkıntı ağırlığı, ne kadar müdhiş ve muvahhiş 

olduğu anlaşılır. İşte kadere iman, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemal-i rahat 

ile, ruh ve kalbin kemal-i hürriyetiyle kemalâtında serbest cevelanına meydan veriyor. 

Yalnız nefs-i emmarenin cüz'î hürriyetini selbeder ve fir’avniyetini ve rububiyetini ve 

keyfemâyeşa hareketini kırar. Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki, tarif 

edilmez.”[42] 

Kaderin talimi esma ile de bir ilgi ve bağlantısı vardır. Tıpkı öğretmenin 

talimden sonra talebeleri imtihan etmesi gibi. Cenâb-ı Hakda herşeyi talim ettikten ve 
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bildirdikten ve o özelliklerle donattıktan sonra imtihan edip,hatta peygamberler ve 

kitaplarlada doğru ve yanlışları gösterir,işleri insanın iradesinin tercihine bırakır. Eğer 

bu esmanın talimi olmasa idi,imtihan neticesinde mükâfat ve ceza da olmayacaktı. 

Nitekim talebeye verilmedikçe ondan istenilmeyeceği gibi... 

İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren ve vicdanen bilinen kader ve 

cüz-i ihtiyari hususunda Cenâb-ı Hak mânen der:Ey kulum,ihtiyarınla,istek ve meylinle 

hangi yolu istersen,seni o yolda götürürüm. Öyle ise mesuliyet sana aittir.  

İnsanın bir makine yapıp,onun çalışma proğramı hakkında hatta 

garantiliğindeki kesin bilgisi söz konusu iken,Allahın da bir tohumun,bir çekirdeğin,bir 

yumurtanın ve bir et parçası durumundaki hatta bir damla su özelliğini taşıyan insanın 

kader proğramını bilmemesi elbette düşünülemez. Mademki bilir,elbette yazar. İşte o 

bilip yazma işlemi de kaderdir. Başını taşa vurmakla o yazıyı silemezsin. En iyisi mi 

deveni sağlam kazığa bağla,ona tevekkül et,ona teslim ol,kurtul... 

  

                        KADER İLE İLGİLİ HADİSLER 

“Allahın sizin hakkınızdaki ilmi,sizi gölgeleyen gök ve sizi üzerinde taşıyan yer gibidir. 

Nasıl siz,gökten ve yerden çıkmaya muktedir değilseniz aynı şekilde Allahın ilminden de 

çıkmaya gücünüz yetmez. Nasıl gök ve yer sizi günah işlemeye sevketmiyorsa,bunun gibi 

Allahın ilmide sizi,o günahları işlemeye zorlamıyor.” 

“- İbnu Mes'ud Radıyallahu Anh anlatıyor: "Sâdık ve Masdûk olan Resûlullah 

Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki:"Sizden birinin yaratılışı, annesinin karnında 

kırk günde cem olur. Sonra bu kadar müddetle "alaka" olur. Sonra bu kadar müddette 

"mudga" olur. Sonra Allah bir meleği dört kelimeyle gönderir: (Bu melek) rızkını, 

ecelini, amelini, şaki veya said olacağını yazar, sonra ona ruh üflenir. Kendinden başka 

ilah olmayan zâta yemin olsun, sizden biri, (hayatı boyunca) cennet ehlinin ameliyle 

amel eder. Öyle ki, kendisiyle cennet arasında bir zirâlık mesafe kaldığı zaman ona 

yazısı galebe çalar ve cehennem ehlinin ameliyle amel ederek cehenneme girer. Aynı 

şekilde sizden biri (hayatı boyunca) cehennem ehlinin amelini işler. Kendisiyle 

cehennem arasında bir ziralık mesafe kalınca yazısı ona galebe çalar ve cennet ehlinin 

amelini işleyerek cennete girer."   

Rezin şu ziyadede bulundu: "(Resûlullah) şunu da buyurdular: "Nutfe düştü mü, 

kırk gün rahimde uçar. Sonra kırk günde alaka olur. Sonra kırk günde mudga olur. Bir 

nefis olarak yaratılma safhasına gelince, Allah onu tasvir edecek (şekillendirecek) bir 

melek gönderir. Melek iki parmağının arasında toprak olduğu halde gelir. Onu 

mudgaya karıştırır. Sonra onu yoğurur, sonra da emredildiği üzere onu tasvir eder."  

[43]  

“- İbnu Amr İbni'l-Âs Radıyallahu Anhümâ anlatıyor: "Resûlullah Aleyhissalâtu 

Vesselâm buyurdular ki:"Allah (cin ve ins dahil) mahlukatını bir karanlık içinde 

yarattı. Sonra üzerlerine kendi nurundan serpti. Bu nur, kimlere isabet ettiyse hidayeti 

buldular, kimlere de isabet etmediyse sapıttılar. Bu sebeple diyorum ki: "Kalem, Allah 

Teâla'nın ilmi hususunda kurumuştur."[44]   
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“- Ömer İbnu'l-Hattab Radıyallahu Anh anlatıyor: "Resûlullah Aleyhissalâtu 

Vesselâm buyurdular ki:"Musa Aleyhisselâm: "Ey Rabbim! Bizi ve kendisini cennetten 

çıkaran Âdem'i bize bir göster!" diye niyazda bulundu. Hak Teâla ve Tekaddes 

Hazretleri de babası Âdem Aleyhisselâm'ı ona gösterdi. Bunun üzerine Hz. Musa:"Sen 

babamız Âdem misin?" dedi. Âdem: "Evet!" deyince:"Yani sen, Allah'ın kendi 

ruhundan üflediği kimsesin. Sana bütün isimleri öğretti, meleklere emretti ve onlar da 

sana secde ettiler öyle değil mi?" diye sordu. Âdem yine: "Evet!" dedi. Hz. Musa 

sormaya devam etti:"Öyleyse sen niye bizi ve kendini cennetten çıkardın?"Bu soru 

üzerine Hz. Âdem:"Sen kimsin?" dedi. O: "Ben Musa'yım!" deyince:"Yani sen, 

Allah'ın risalet vererek mümtaz kıldığı kimsesin. Sen Beni İsrail'in peygamberi, perde 

gerisinde Allah'ın konuştuğu kimsesin. Allah seninle kendi arasına mahlukatından bir 

elçi de koymadı değil mi?" dedi. Hz. Musa "Evet!" deyince; Hz. Âdem:     "Öyleyse sen, 

(bu söylediğin şeyin) ben yaratılmazdan önce Allah'ın (kader) kitabında yazılmış 

olduğunu görmedin mi?" dedi. Hz. Musa "Evet!" deyince:"Öyleyse Allah'ın kazası 

(hükmü) benden önce cereyan etmiş bir şey hakkında beni niye levmediyorsun?" 

dedi."     Aleyhissalâtu Vesselâm, devamla:"Hz. Âdem, Musa'yı ilzam etti. Hz. Âdem 

Musa'yı ilzam etti. Hz. Âdem, Musa Aleyhimesselâm'ı ilzam etti" buyurdular." [45]  

“Kim Allahın kader sırrını bilirse,musibetler ona kolay ve hafif gelir.”[46] 

- Sa'd İbnu Ebî Vakkâs Radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah  Aleyhissalâtu 

Vesselâm buyurdular ki:"Âdemoğlunun saadet (sebepleri)nden biri de Allah Teâla'nın 

hükmettiğine rıza göstermesidir. Şekâvet (sebepleri)nden biri de Allah Teâla'ya 

istihareyi terketmesidir. Keza şekâvet (sebepleri) nden bir diğeri de Allah'ın 

hükmettiğine razı olmamasıdır." [47]  

- Nafi Rahimehullah anlatıyor: "Bir adam İbnu Ömer Radıyallahu Anhüma'ya 

gelerek:     "Falan kimse sana selam ediyor!" diyerek, Şamlı birisinden selam getirdi. 

İbnu Ömer Radıyallahu Anhüma:"Bana ulaştığına göre, o kimse kaderi inkâr 

ediyormuş. Eğer o böyle bir bid'a fikre saplandı ise, sakın ona benden selam söyleme! 

Zira ben, Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm'ı işittim:"Bu ümmette hasf (yere batırma), 

mesh (suret değişmesi) (ve kazf= (taş yağması) olacak. Bu musibetler kaderi inkâr 

edenlere gelecek." [48]  

- Huzeyfe Radıyallahu Anh anlatıyor: "Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm 

buyurdular ki:"Her ümmetin mecusileri vardır. Bu ümmetin mecusileri "kader 

yoktur!" diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın. Onlardan 

kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal'e 

ilhak etmek Allah üzerine bir haktır."[49]   

- Ebu Davud'un İbnu Ömer'den gelen merfu bir rivayetinde şöyle 

buyurulmuştur:     "Kaderiye fırkası, bu ümmetin mecusileridir. Eğer hastalanırlarsa 

ziyaret etmeyin, ölürlerse cenazelerine katılmayın."[50] 

-                                     Sürâka İbnu Cu'şem anlatıyor: "Ey Allah 'ın Resulü dedim, (yapılan) 

amel, önceden kalemin yazıp kuruduğu, kaderin kesinleştiği şeyler cümlesinden mi, 

yoksa müstakbelde karşılaşacağı şeyler cümlesinden mi? 
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-                                    Aleyhissalâtu Vesselâm şu cevabı verdi: "Amel, kaderin tesbit ettiği, 

kalemin de yazıp kuruduğu şeyler cümlesindendir. Herkes yaratıldığı şeye mûyesser 

kılınır."[51] 

  

                                               Ö Z E T L E             

“Arkadaş! Masum bir insana veya hayvanlara gelen felâketlerde, musibetlerde, 

beşer fehminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Yalnız meşiet-i İlahiyenin 

düsturlarını hâvi şeriat-ı fıtriye ahkâmı, aklın vücuduna tâbi değildir ki, aklı olmayan 

bir şeye tatbik edilmesin. O şeriatın hikmetleri kalb, his, istidada bakar. Bunlardan 

husule gelen fiillere, o şeriatın hükümleri tatbik ile tecziye edilir. Meselâ: Bir çocuk, 

eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan hiss-i 

şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı, düşüp başı kırılırsa müstehak 

olur. Çünkü bu musibet, o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan, öz evlâdlarına olan 

şiddet-i şefkat ve himayeyi nazara almayarak, zavallı ceylanın yavrucuğunu 

parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte hiss-i 

şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden, ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır. 

            İhtar: Kaplan gibi hayvanların helâl rızıkları, ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları 

öldürüp rızık yapmak, şeriat-ı fıtriyece haramdır.”[52] 

“Mer'ayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara 

musab olan bir koyun, lisan-ı haliyle: "Biz çobanın emri altındayız. O bizden daha 

ziyade faidemizi düşünür. Madem onun rızası yoktur, dönelim." diye kendisi döner, 

sürü de döner. 

            Ey nefis! Sen o koyundan fazla âsi ve dâll değilsin. Kaderden sana atılan bir 

musibet taşına maruz kaldığın zaman, 

  söyle ve Merci-i Hakikî'ye dön, imana gel, mükedder olma. 

O seni senden daha ziyade düşünür.”[53] 

“Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki, rahat edesin.”[54] 

“Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Atâ, kaza 

kanununu, kaza da kaderi bozar. 

            Meselâ: Bir şey hakkında verilen karar, kader demektir. O kararın infazı, kaza 

demektir. O kararın ibtaliyle hükmü kazadan afvetmek, atâ demektir. Evet yumuşak bir 

otun damarları katı taşı deldiği gibi, atâ da kaza kanununun kat'iyyetini deler. Kaza da 

ok gibi kader kararlarını deler. Demek atânın kazaya nisbeti, kazanın kadere nisbeti 

gibidir. Atâ, kaza kanununun şümulünden ihraçtır. Kaza da kader kanununun 

külliyetinden ihracıdır. Bu hakikate vâkıf olan ârif: 

            "Ya İlahî! Hasenatım senin atâ'ndandır. Seyyiatım da senin kaza'ndandır. Eğer 

atâ'n olmasa idi, helâk olurdum" der.”[55] 
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“Her şeyin hududunda daima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeviren 

bir hudud bekçisi vardır. O zerratı taşmaktan men'ediyor. o bekçi ise, muhit bir ilmin 

tecellisidir ki, o tecelli kadere, kader de mikdara, mikdar da kalıba tahavvül eder. 

Demek, her şey içerisindeki zerrata bir kalıbtır.”[56] 

“Allah hakîmdir, öyle ise sevab ve ikab abes değildir; ancak istihkaka göredir. 

Öyle ise, ızdırar ve cebir yoktur.”[57] 

“Malûm nasıl bir keyfiyet üzerine olursa, ilim öylece taalluk eder. Öyle ise 

malûmun mekayisi ve esbabı, kadere isnad edilemez.”[58] 

“İlm-i ezelî muhit olduğu için, müsebbebatla esbabı birlikte abluka eder, içine 

alır, Yoksa ilm-i ezelî, zannedildiği gibi uzun bir silsilenin başı değildir ki, esbabdan 

tegafül ile, yalnız müsebbebat o mebdee isnad edilsin.”[59] 

            “Zannedildiği gibi, irade-i külliyenin bir defa müsebbebe, bir defa da sebebe ayrı 

ayrı taalluku yoktur. Ancak müsebbeble sebebe bir taalluku vardır.”[60] 

“İrade-i külliyenin sebeble müsebbebe bir taalluku vardır. Bu itibarla sebebin 

ademi farz edilirse, müsebbebin de farz-ı ademi lâzım gelir. Çünki taalluk birdir. Cebr 

ve İtizal, ifrat ve tefrittir.”[61] 

            T.Atâullahi İskenderâni:”Alıp verdiğin hiçbir nefes yoktur ki,o nefesde hakkın 

sende infaz edecek bir kaderi olmasın.”[62] 

Allah onu (şeytanı) rahmetinden kovdu. O da (şöyle )dedi:”Celâlin hakkı 

için,kullarından muayyen bir nasib edineceğim.”[63]               

Bu âyet hakkında Peygamberimiz:”Her bin kişiden biri Allahın,diğerleri de 

insanların ve iblisin (hissesidir)”[64] 

Kaderin aynı zamanda dört yönü vardır: 

“1)İlmi ilâhiye bakan yönüyle kaza ve kader. 

 2)Kitabete bakan yönüyle kaza ve kader. 

 3) Meşiet-i ilâhiye açısından kaza ve kader. 

 4)Yaratma açısından kaza ve kader.”[65] 
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PEYGAMBERİMİZ   VE   MU’CİZELERİ 

  

 Peygamberimizin;Kur’an-ı Kerim-den sonra,peygamberliğinin en büyük 

belgelerinden biri de;gösterdiği mu’cizelerdir. 

 O mucizeler ki;harikulade birer olaylar olarak gerçekleşmiş olup,onun 

peygamber olduğuna şehadet etmektedirler. 

 Bunlar bir değil,yüzlercedir. ve bu yüzlerce mucizelerin her biri,yalan 

söylemeleri mümkün olmayan,güvenilir birer şahsiyet olan sahabelerin şehadetiyle sabit 

olmakta ve bunlar bazen yüzlerce insanın huzurunda gerçekleşmektedir.İşte bunlardan 

bir kaçı; 

 -Peygamberimizin Hz. Zeyneb ile olan tezevvücünde bir-iki avuç hurma mucize 

eseri olarak,300 kişiye yetmiştir. 

 -Peygamberimiz Eyyub-el Ensarinin evine Hz. Ebubekir ile gittiğinde iki kişilik 

yemek yapıp hazırladığı halde,Rasulullahın daveti üzerine o yemekten 180 kişi yediği 

halde eksilmemiştir. Ve bu durum karşısında da,gayr-ı müslim olan ı insanların 

müslüman olmalarına da sebeb olmuştur. 

 -Yine bir gazvede aç kalan ordu Peygamberimize gelip,durumlarını arz 

ettiklerinde;bunun üzerine ordu da olan gıda toplanır ve ordu çağrılır. 

Peygamberimizin bereketle dua ettiği o yiyeceklerden alır. Ve o koca ordu,o bereketli 

yemekten yer ve doyarak kalkarlar. 

 Bir alimin ifadesine göre:”Eğer ehli arz gelseydi hepsine de kafi 

gelirdi.”demektedir. 

 -Yine bir gün birisi Rasulullahdan biraz arpa istedi,oda verdi. Günlerce 

kullandıkları halde bitmeyince,onu ölçtüler. Bunun üzerine bereket gitti. bu durumu 

Rasulullaha söylediklerinde,Peygamberimiz onlara:”Ölçmeseydiniz hayatınızca size 

yeterdi.”buyurdu. 

 -“Hz. Ebu Hüreyre Rasululahın arkasından evine girer. Getirilen bir sütten 

Peygamberimiz ona Ehli suffeyi de çağırmasını söyleyince,Ebu Hureyre kendi kendine,-

Buna ben daha layıkım,ancak bana yeter.-der. 

 Yine çağırır ve onlara verir. Onlar içer. Ve sonuçta kendi içer. İçtikçe 

Peygamberimiz ona –İç- der ve içer,öyle ki artık; 



 -Anam babam sana feda olsun Ya Rasulallah. Yer kalmadı,buyurur ve 

rasulullaha verir. Ve O’da afiyetle içer. Binler afiyet... 

 Elbette yemek mucizesinde olduğu gibi,bu süt mucizesinde de,tüm dünya gelse ve 

yese ve içse idi,hepsine de yeterdi. 

 “Kim bilerek bana iftira ederse,cehennemde yerini hazırlasın.”hadisini çok iyi 

bilen sahabeler,görmüş,bilmiş ve inandıkları hakkı hak olarak söylemişlerdir. 

 -Su hususunda gösterdiği bir çok mucizelerinden birisinde de;az bir su ile koca 

bir ordunun ve hayvanlarının su ihtiyacını giderdiği gibi,kırbalarını da o bereketle 

doldurmalarını sağlamıştır. 

-Parmaklarından akan su ile,ordusunun su ihtiyacını –mucize eseri olarak-yerine 

getirmiştir. 

-İnsanların hidayetine vesile olmak üzere,emredip yanına çağırdığı ağaç,yeri 

yararak huzuruna gelmiş,tekrar emretmesiyle yerine gitmiştir. 

-Avucuna aldığı taşlar avucunda zikretmeye başlamış,yere koyduğunda ise 

susmuşlardır. 

 -Onun huzurunda hayvanlar konuşmuş,ağaçlar dile gelmiş,bunun gibi yüzlerce 

mucize göstermiştir o zat aleyhis-salâtu vesselam... 

 -“Eğer sen olmasaydın,sen olmasaydın,eflaki yani varlıkları 

yaratmazdım.”hakikatına mazhar bir zattır o zat... 

 -“Rasulün üzerine düşen ancak tebliğdir.”1 buyurularak,tebliğle vazifeli bir 

zattır o zat. 

 -En büyük makamın ve de kurtuluşun kendisinin sünnetine tabi olmaktan 

geçtiğini beyan ile:”Ümmetimin fesada gittiği bir zamanda,kim benim sünnetime 

temessük edip sarılırsa;onun için yüz şehidin ecri vardır.”buyurmuşlardır. 

 Gemilerdeki pusula gemi için ne derece gerekli ise,O’nun sünnetleri de hayat 

gemisinde olan bizler için o derece gerekli ve lüzumludur. 

 Zira o:”Muhakkak ki sen,en büyük bir ahlak üzeresin.”2 buyurulan bir zattır o 

zat... 

 O’na uymak,onun ahlakıyla ahlaklanmak demektir. O’nun ahlakı ise Kur’an 

ahlakıdır. 

 Binler salât ve selâm O’nun üzerine olsun... 

                                                           
1Maide.99,92,Al-i 

İmran.20,Ra’d.40,Nahl.35,82,Nur.54,Ankebut.18,Yasin.17,Şura.48,Ahkaf.35,Teğabun.12. 

2 Kalem. 4. 
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PEYGAMBERİMİZİ   TANIMAK   VE   SEVMEK 

  

 Rabbimizi bizlere bildiren belgelerden en büyük belge;elbetteki Peygamber 

Efendimizin bilinmesiyle alakalıdır. 

 Muallim Cûdi şöyle der:Ben sözlerimle Muhammed-i(SAM) övemedim. Lakin 

sözlerimi onu övmekle övmüş oldum.”der. 

 Peygamber Efendimiz;tahrif edilip değiştirilmiş olmasına rağmen Hüseyin-i Cisri 

gibi bir alim tarafından Tevrat ve İncilde Peygamberimiz ile alakalı 3 yüzden fazla 

müjdeli haberleri çıkarmış,tebşir edildiğini belgelemiştir. Tahriften sonra bu kadar 

olursa,elbetteki daha önce ne kadar olduğu düşünülsün. 

 İşte gerek bunlar,gerekse de hatiflerin müjdesi,kahinlerin şehadeti ve 

doğumunda zuhur eden harikalar,gösterdiği mucizeler,faziletleri,birer birer her biri o 

zatın peygamberliğinin delillerindendir. 

 Asrı saadetin,o gelmeden önceki durumunda insanlar her yönüyle tam bir 

tükeniş içerisinde idiler. 

 onun gelmesiyle tükeniş içerisinde olan,bitişin çarkları arasında üğüdülen o 

insanlar,bir anda bir yükselişe ve varlık içerisinde tekrar var oldular,onunla varlığı 

buldular. 

 Zira o zat onlara:”Neci olduklarını,nereden geldiklerini,nereye gideceklerini ve 

bu dünyadaki vazifelerinin ne olduğunu öğreterek,hayatın şuuruna erdirdi. Edindikleri 

bir çok ilahlar içerisinde,gerçek Rablerini bularak,kendilerini bulmuş oldular. 

 Eğer onun tarifinin dışında kainata bakılsa,ağlar ve mâtemhane şeklinde 

görülür. 

 O zat;ebedi saâdetin habercisidir. 

 O zat;âdetlerine mutaassıb kavmin adetlerini değiştirip,yerine güzel ahlak 

getirmiş,ruhlarına işleyen o kötü ahlak ve huyların yerine,bütün asırlara güzel bir 

nümûne-i imtisal olacak adetleri kökleştirmiş olmaktadır. 

                                                           
3 İncilden işaretler için bak. Tefsirr-i Kebir. Fahreddin-i Razi. Terc.heyet. 21 / 461. 



 Küçük adetleri değiştirmekte zorlanarak büyük güç sahiblerine karşı o zat;az bir 

kuvvetle ve kısa bir zaman içerisinde ortadan kaldırarak yerlerini boş bırakmamış,en 

güzel adetleri yerleştirmiş olmaktadır. 

 Cenâb-ı Hakkın rızasının ne ve nerede olduğunu en iyi şekilde o haber 

vermektedir. 

 Bir insan sırf ay-da ne olduğunu bilip öğrenmek için yarı malını,yarı ömrünü 

verdiği halde;o zat Aleyhis-salâtu vesselam onun da ötelerinden,ebedi hayattan haber 

vermektedir. O halde onun verdiği haberleri  öğrenmek için bir ömür verilse,elbette 

yerinde olur. 

 “O ancak kendisine vahyedilen bir vahyi söyler.”4 

 Onu sevmek Allahı sevmek demektir. 

 “Eğer Allahı seviyorsanız,bana tabi olunuz. Ta ki Allah’da sizi sevsin.”5 

 -Bu zat arkasına bir çok fazıl kimseleri almıştır. Onlardan biri olan Mevlâna 

Câmi şöyle der: 

 “Ya rasulallah,Ashab-ı Kehfin köpeği gibi cennete gireyim,ashablarının 

zümresinde. o (köpek-Kıtmir) cennete girsin, Bu revamıdır. O Ashab-ı Kehfin köpeği 

ise,ben de (senin) ashabının köpeğiyim.”der. 
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H A B İ B U L L A H 

  

            O zat (A.S.M) Allahın habibi ve onun mahbubu idi. 

            Her şeyi o zat- ı Zülcelâl yarattı. Her şey onundur. O halde O’nun olan her şeyde 

elbette ki; O’nun Habibiyle de alakadardır. Evet,her şey O’nunla ve O’da her şey ile 

alakadardır. 

            O her şeyi ve vazifesini bildiği gibi,her şeyde O’nu,O’nun vazifesini ve O’nun 

alemdeki yerini bilmektedir. 

                                                           
4 Necm.3-4. 

5Al-i İmran.31. 



            İnsanlık aleminde;melek,cin ve tüm canlılar aleminde en büyük yer tutan bir 

şahsiyettir O zat. (A.S.M) 

            Allahın yanında en büyük yer ona aiddir. İkincisi,ikinci bir zat ve şahsiyet 

yoktur. Ta ki,o olmazsa,o olsun! 

            Bir kimse düşünün ki;dünya ya gelmeden önce de,geldikten sonra da;hep ondan 

bahsediliyor. Hakkında seveni- (Tabir caizse) sevmeyeni;hep onu övüyor. Asırlardır 

O’ndan bahsedilip yazılıyorsa,elbette O’nu düşünmek,derinlemesine anlamak ve 

sevmek gerekmez mi? 

            Allah-ın habibi olanın,bizce mahbub olmaması hiç düşünülebilir mi? Elbette 

hayır ve asla.. 

            O akılların muallimi ve kalblerin mahbubudur. 

            Âyette:” De ki; Eğer Allah-ı seviyorsanız,bana uyunuz,ta ki Allah-da sizi sevsin.” 

            Allah-ı sevmek rasulünü sevmek iledir. Rasulünü sevmek ise O’na ittiba etmek ve 

benzemektir. 

            İnsan için en önemli mes’ele;elbetteki Allaha muhabbet,O’nun rızasını tahsil ve 

O’nun için sevmek ve yine O’nun için buğzetmektir. 

            Kainatın da yaratılışında Muhabbet vardır. Allah’ın,Rasulünü sevmesiyle her şey 

var olmuştur. Hadis-i kudsi-de ki:” Sen olmasaydın,sen olmasaydın, felekleri,varlıkları 

yaratmazdım.” Alemin yaratılışının sebebi O ve O’na muhabbettir. İnsanın kalbine de o 

muhabbet konulmuştur. 

            Varlıklar O’nun varlığıyla var oldu ve şeref buldu. 

            Varlık binasının harcıdır O... 

            Var oluşun mayasıdır O.. 

            Çünki;varlıkların fihristi ve fihristesidir O.. 

            O’nunla olan O’nun asrına saadet asrı,O’nsuz asra cehalet asrı denilmektedir. 

Her şey,asırlar bile O’nunla saadet bulmaktadır. O olmasaydı? Saadet asrı olur,insanlar 

saadeti bulabilirler miydi? Böyle bir asrı ve onun saadetler zincirini görebilirler miydi? 

            Her şeyi O’nsuz düşünmek,düşünmesi ve düşünülmesi bile korkunç! 

            O’nun sünnetiyle yollar var. O’nun sünnetinin olmaması,yol ve yollar 

kavramının yokluğu demektir. 

            O zat,elektrik üreten bir santral gibidir. İnsanlarda yanan bir ampul. Fişler 

O’nun pirizine takılır ve takılı kalırsa,insanlar hem aydınlanır,em de aydınlatır. 



            Acaba bizler bir aydın mıyız? Etrafımızı ne kadar aydınlatıyor ve 

aydınlatabiliyoruz? Aydın geçinen aydınların,gerçek aydın olmaları;O’nun 

aydınlığından istifade etmeleri gerekir. 

            Fişi çek,düğmeyi kapat,şarteli indir. Alem bir zulme ve zulmete ğark olur. Her 

şey bir hiçe iner ve dönerdi. Ancak her şey bir düğmeye basmayla,nur ve ışık kaynağıyla 

irtibat kurmakla başlar. 

            İşte nur ve zulmetin,iman ve küfrün açık farkı.. 

            Her şey bir vesileyle bilinir ve tanınır. O zat ise;doğrudan doğruya 

bilinmekte,kendini bildirmektedir. Araçsız ve vasıtasız. Çünki O bizatihi nurdur. 

            Hasılı;Alem O’nun gelmesiyle nurlandı. Zira O’ndan önce alem nursuz,O’nun 

nuruyla teselli buluyor ve bekliyordu. 

            Alem O’na bir şey katmadı Fakat O aleme çok şey kattı. Pek çok şey verdi. 

            Varlıklar O’nunla var oldu,devamını O’nda buldu,O tam bir kuldu.. 

            O zat ümmeti için,insanlık için çok yandı. Sönmüş kalbleri o yaktı. Aşıklar 

O’nun aşkıyla yandı,kavruldu. Adeta Veysel Karâni o ateşi söndürmemek,sürekli 

yakmak ve yandırmak için görmedi,gitti. Ömür boyu o sevdayla pişti. 

            O ateşler sönmesin..O’nun aşkıyla yansın,yanmaya devam etsin. 

            Mesele,böyle bir zatı bilmekte düğümlenmektedir. O’nu tanımanın yolu 

da;O’nun halkasında yetişen farklı farklı alanlardaki zatları tanımakla,bilmekle olur. 

Bütün üstün şahsiyetler feyzini O’ndan almıştır. O bir feyiz kaynağıdır. Hulefa-i 

Raşidin,Sahabe,Tabiin,Ebu Hanife,Şafii ve Fatihler... 

            Bernard Shaw şöyle diyor:” Muhammedin dininin yarının Avrupasında kabul 

göreceğini bildiriyorum. Bu gün dahi bu din kabul görmeye başlamıştır. 

            “ İkliros” a mensub adamlar ortaçağlarda cehalet sebebiyle ve menfur 

taassublarının tesirinde kalarak İslâmı en karanlık renklerle tasvir etmeğe  

çalışmışlardır. 

            Gerçek şudur ki;onlar Muhammed-den ve O’nun dininde aşırı derece de nefret 

edip,O’nu İsa-nın bir düşmanı olarak görüyorlardı. 

            Ben ise Muhammedi,insanlığın kurtarıcısı olarak görüyorum. Ve bunu iddia 

etmenin vacib olduğuna kaniim.” 

  

                                                                                                                      30-08-1996 
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SADAKTE        YA         RASULALLAH 

  

 “Evet doğru söyledin ey Allah’ın Rasulü.” Çünki sen aynı zamanda doğru ve 

eminsin.     

 Hadiste buyurulmuştur:”(İdareciliği) İdarelerini kadına tevdi eden bir millet asla 

felah bulmaz.”6 

 Çünki kadın fıtraten zayıftır. şefkatte ise çok kuvvetlidir. Kadının şefkat ve 

merhamet duyguları galeyana getirilerek,çok şeyler yaptırılabilir. 

 Aslına bakılacak olursa,kadının görevi,en mukaddes görevdir. Tüm erkeklerin 

birleşmesi halinde bile yapamayacakları annelik görevidir. Çocuk büyütme,insan 

yetiştirme olayı en önemli bir meseledir. 

 Kadınlar evlerinden çıkarıldığı,yuvalarından uçurulduğu içindir ki,bizde bir 

asırdır insan yetiştirme olayı ihmal edilmiş,üzerinde durulmamıştır. Yetiştirme olayı 

evde başlar. Evde kadınla başlar,kadınla biter. Kadın biterse ailede biter,millet de... 

 Kızlarımıza ve kadınlarımıza sahib olmak isteyenler,onun yuvasını yıkmışlar,onu 

yuvasından koparıp çalmışlardır. Zira bu olay ve taktik insanlık tarihinden beri 

süregelmiştir. 

 Habil-Kabil arasındaki olay,kadına sahib olmaktan ileri geliyor. Tarihte,40 yıllık 

zahidlik yapan Bersisa’nın aldanışı kadından idi. Bugün insanların özellikle gençlerin 

yollarından çıkarılıp saptırılması için kadın kullanılmaktadır. Bu sefâhet ve sefilliğin 

yaygınlaştırılması için,alet olarak kullanılan kadınların her vesile ile arttırılmasına 

gidilmektedir. 

 Sefâhete sed olan,kız arkadaş edinmeye mani,erkeklerin zevklerini tatmine 

engel,kısacası sefâhet çirkefine düşmekten alıkoyan örtü ve Tesettürüne 

saldırılmasındaki sebeb buradan ileri gelmektedir. Bu vesile ile kızları arzu ettikleri gibi 

kullanamayacakları düşüncesi,kadın pazarlamacılarını ürkütüp ürpertmekte,korkutup 

saldırtmaktadır. 

                                                           
6Buhari. 5 / 136, 8 / 97. 



 Gorbaçov:”-Perestroika- adlı eserinde:”Kadını,evinden çıkarıp çalışma alanına 

ittiğimiz ve gerçek görevi olan anneliği elinden aldığımız içindir ki,bu gün 

sorumsuz,sevgisiz,enerjisiz,sarhoş nesiller ortaya çıktı.”7 

 Batılı eğitimciler:”Batılı anne çocuk doğurmak,onun eğitimine katılmak 

istemiyor. Kazara hamile kalsa bile,Kürtajla bebeği aldırıyor. Bunun neticesi olarak 

Avrupa’da ve Amerika’da geniş nüfus gittikçe azalıyor. Pek çok özendirici tedbir 

getirdiğimiz,aileyi maddi yönden destek sağlamak için kanunlar çıkardığımız 

halde,kadını anne olmaya ikna edemiyoruz. Mutlak bir yerlerde yanlış yapıyoruz,ama 

nerede? Gelin sorunun cevabını birlikte arayalım. Bu kördüğümü bir an önce 

çözelim.”8 

 Kürtaj ise bir cinayettir. Hayat sahibi ve adayı olan bir canlının çeşitli gaddarca 

uygulamalarla öldürülmesidir. Bunlar parçalanır,güçlü tuz çözücüleri ile derisi tuzlarla 

zehirlenir,yakılarak,dışarı atılıp,imha edilir. Bu arada anne de nasibini alır veya çocukla 

ölebilir. Vicdani rahatsızlık anneye yeter. 

 Kürtaj;rahim genişletilerek maşa gibi bir şeyle çocuk parçalanılarak çıkarılır. 

 Tam bir vahşet ve işkence... 

 Fransa’da 1968 yılında gayrı meşru ilişkilerin meşru hale getirilmesinden sonra 

başlamıştır. 

 1988’e kadar ABD’de saniyede 20 kürtaj yapıldığı belirtilir. Yani 22 milyon 

bebek imha edilmiştir.9  

 Oysa çocuk ilk bir aydan itibaren 6 aya kadar tamamen şekillenmektedir. üç kırk 

yani 120 gün olan 4 aydan sonra ruh onda mevcud olmaktadır. 

 1984’de 20 ülkede 13 milyon bebeğin hayatına son verildi. 

 Doğum parayla,kürtaj bedava.İşte insanlık ayıbı... 

 Birisinin doğmasını Allah irade ettikten sonra kimse engelleyemez. Fir’avun 

Musa’yı engelleyebildi mi? İnsanın iradesi nerde,Allah’ın ki nerede? 

 Bizde yapılan entrikalarda aynı zincirin bir halkasını oluşturur. Nüfuz 

planlaması,Fir’avunun rüyası üzerine gerçekleştirmiş olduğu binlerce erkek çocuğu 

öldürtmesinin diğer meşru kılıf giydirilmeğe çalışılan adıdır. Kur’an-ı Kerim-de bu 

olaya işaret edilmektedir.10 
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 Bu kadınlar türlü türlü aldatmacalarla avutulur. Gözleri boyanır. Bunların 

günleri bitirile bitirile bitirilmeye çalışılır. “Günümüzü gün edelim.” 

kandırmacasıyla,günleri seneleri ve de ömürleriyle beraber hem dünyaları,hem de 

ahiretleri bitirilir. Böylece günlerini gün edenler,yarınlara bir şeyler 

bırakmamaktadırlar,bırakamamaktadırlar. Başkalarına muhtaç hale 

getirilmektedirler.  

 Rivayete göre Ömer muhtar şöyle der:”Her insanın iki günü vardır. Biri kendi 

günü,diğeri de gelecek nesillere aid olan gün...Kendi gününü yaşayanlar gelecek 

nesillere bir şey bırakmamışlardır. Fakat kendi gününü feda edenler,gelecek nesillere 

büyük bir ikbal bırakmış ve nesillerin sinelerinde bir yad-ı cemil olarak kalmışlardır. 

 Batı ve batıyı taklid edip izinden gidenler,kadını güzelliği için ve zevklerini 

tatmin eden bir mal olduğu için severler. Aksi halde hiçbir şey düşünmeden onu terk 

eder ve atar. İhtiyarlığında ve çirkinliğinde onu sevmez,iltifat etmez. 

 Misal olarak;Holywood film şirketi CAN’ın sahibi Edward Kenny şöyle 

der:”Müslümanların evlilik uygulamalarına akıl erdiremiyorum. İnsanın kendisini 

ömrünün sonuna kadar aynı kişi veya kişilerle beraber olmak mecburiyetinde 

hissederek evlenmesi çok garib,en basit bir şeyi bile,uzun müddet kullanamıyoruz. İşe 

yaramaz hale gelince veya işe yaramayınca,hatta bıkkınlık verince atıyor ya da 

satıyoruz. Bizdeki evlilik uygulamalarında hiçbir sınırlama getirilmiyor. Kadın 

erkeği,erkek kadını beğenmediği zaman   bırakabiliyor. Tam sayısını bilmiyorum ama 

30’a yakın eş değiştirdim. Geçen gün iş yerime geldiğimde bir buketle karşılaştım. 

Tartışarak ayrıldığımız ilk karım Nensy’den gelmişti. 

 Şu bir gerçek ki,Nensy hariç,hiçbir karımla mutlu olamadım. Tam 34 yılım böyle 

mutsuzlukla geçti. hala bunalımdayım,hayatın hiçbir şeyinden zevk almıyorum. 

Doktora gittim,bundan böyle yalnız yaşamamı tavsiye etti. Şimdi büyük oğlum jean’la 

beraber yaşıyorum.”der.11 

 “En basit bir şeyi bile uzun müddet kullanamadığından”bahseder. Çünki onlar 

için her şey gibi kadında kullanmaya yarayan bir eşya bir eşya bir mal değerindedir. 

Onlar için kadın yol geçen hanıdır. Eşkiyası,soysuzu,her tipsizi uğrayabilir.Onlar için 

hayat zevk içindir. Kadının da zevki nisbetinde yanlarında bir yeri vardır,aksi takdirde 

hiçbir yeri yoktur. 

 Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi;kadınlar bulundukları 

makamlarından,layık oldukları annelik özelliklerinden uzaklaştırıldıkları takdirde, 

onlara annelik gibi şerefli bir mevki hazırlanmadığı zaman,onu da toplumu da ızdıraba 

düçâr edecektir. 

 O zarif ve zaif kadınlara yapılacak olan zulme Allah asla müsaade etmez. Bu 

zulmü devam ettirmez. O milletlerin başından bela eksilmez. Onlar incirse toplumlar da 

incir ve feryad eder. Hiç duyulmadık musibetler başa gelir. 
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 Bir gün Peygamberimiz sahabelerine:”Ben,rabbimden,benim ümmetimi helak 

etmemesini istedim. Rabbim benim duamı kabul buyurdu. Dedi ki:”Onların helaki 

kendi aralarında olacaktır. Günah işledikleri zaman ben onları birbirine düşürecek ve 

vurduracağım.” Ben bununda kalkmasını diledim;ama Rabbim bunu kaldırmadı.”12 

 Geçmiş ümmetlerin bir günahına mukabil Allah onları helak ederken;Hz. 

Âdem’den beri günahları bir kerede işleyen şu asrın insanlarına verilen bu tür bela 

elbette çok değildir! Dalalet ve sefâhetten uzaklaştırmak içindir. Her zaman olduğu gibi 

yine:”merhamet ve ihsan etmek senden,düşmek ve sürçmek benden.” diyen Sena-i 

gibi,bu hakikat tezahür etmektedir. 

 Taberâni-nin İbni Abbas’dan rivayet ettiği hadiste.”Hiçbir peygambere ihtilam 

olmak vaki’ olmamıştır. İhtilam şeytandandır. Burada da görüldüğü gibi;şeytan en fazla 

bunlara yanaşmakta,bunların içerisine girip fitnesini daha fazla işletme imkanı 

bulmaktadır. 

 Peygamberimiz:”Kanın damarlarınızda dolaştığı gibi,şeytan içinizde öyle 

dolaşır.”buyurur. 

 Sefâhet ve eğlenceyi şeytan kadınla körükler. Bu da o toplumun çöküş sinyalleri 

ve habercisi olduğunu ildirir. İşte tarihi ve ibretli bir olay: 

 -“Timurlenk Sivas’ı zaptettiği sırada adamlarına sormuş:Fethettiğiniz ülkenin 

sakinleri ne yapıyor? 

 -Ağlıyor Efendimiz,demişler.Timur; 

 -Ağlayanlardan korkulur. Haracı,vergileri biraz daha ağırlaştırın,emrini verir. 

 Vergileri ağırlaştırılır. Timur yine sorar:Halk ne yapıyor? Adamları; 

 -Ulu hakanımız halk düşünüyor. Timur; 

 -Düşünenlerden korkulur. Halkı biraz daha tazyik edin,buyruğunu verir. 

 Kuyruklar topal hakanın buyruğunu yerine getiriler. Halka olmadık işkenceyi 

yaparlar. Timur yine sorar; 

 -Şimdi ne yapıyorlar? 

 -Tuhaftır efendimiz,derler. Halk şimdi bayram yapıyor. Timur derin bir nefes 

alır. Artık bu şehirden korkulmaz. Onlar ipin ucunu kaçırdılar,der. 

 Onlar gibi bizimkiler de ipin ucunu  kaçırınca vur patlasın,çal oynasın. Nerde 

çalgı,orda kal ki,bayram,şenlik yapıyorlar.”diyor Serdengeçti..”13 
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 Acaba bizlerde hangi bölüme girmekteyiz? Ağlıyor muyuz? Düşünüyor muyuz? 

Yoksa eğleniyor muyuz? 

 İslâm ve İslam hukukuna göre kadın:-Kadın;velayet sahibi olan erkeğin 14 

malına tasarruf eder.15 Velayet ve sahiblik erkekte olduğundandır ki;bir müslüman 

kadın kitab ehli bir gayri müslimle evlenemez. Ancak erkek evlenebilir.16[11] Evin 

özellikle kadının yükü erkek üzerine olduğu içindir ki;malın yani mirasın üçte ikisine de 

sahib olur.17 

 Biri kendi hakkı,biride maişetini tekeffül ettiği hanımının hakkı. Böylece adilane 

eşitlenmiş olmaktadır. Kadın erkeği değil,erkek kadını geçindirmekle yükümlüdür. 

 İki kadının şehadeti bir erkeğe mukabil tutulmasındaki 18 hikmet ise;Kadın zaif 

olduğundan,ufak bir tehdit neticesinde mağlub düşecektir. Şefkatli olduğundan,şefkati 

karşıdakinin masumca tavrına kapılarak ceza vermekten kaçınacaktır. 

 Merhamet ve ilmiyle bu hükmü veren Allah’ın şefkatinden fazla şefkat 

etmek,şefkat değil,zulümdür. 

 Yusuf Has Hacib’in –Kutadgu Bilig-den bazı tavsiyelerinde:”Yabancıyı eve 

sokma,kadını dışarıya çıkarma;bu kadınları sokakta gören göz onların gönlünü çeler. 

 -Göz görmezse gönül arzu etmez;Ey oğul,gözün görürse,gönlün arzular. 

 -Gözünü gözetirsen,gönlün bir şeye akmaz;arzu etmeyince de,insan hiçbir şeye 

kapılmaz. 

 -Yemekte-içmekte kadınları erkeklere katma;eğer katarsan ölçüyü kaçırırlar. 

 -Kadının aslı ettir;eti muhafaza etmeli;gözetmezsen,et kokar;bunun çaresi 

yoktur. 

 -Kadına saygı göster,ne isterse ver;evin kapısını kilitle ve eve erkek sokma. 

 -Bir de hizmetçilere iyi muamele et;onlara yiyecek,içecek ver ve giyeceklerini 

eksik etme...”19 
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PEYGAMBERİMİZİN      HAYATI 

  

“Şu kâinatın sahib ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf 

ediyor ve her tarafı görerek tedvir ediyor ve her şey'i bilerek, görerek terbiye ediyor ve 

her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faideleri irade ederek tedvir ediyor. Madem 

yapan bilir; elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zî-şuur ve zî-fikir ve 

konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zî-fikirle konuşacak, elbette zî-şuurun içinde 

en cem'iyetli ve şuuru küllî olan insan nev'i ile konuşacaktır. Madem insan nev'i ile 

konuşacak, elbette insanlar içinde kabil-i hitab ve mükemmel insan olanlarla 

konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlâkı ulvî ve nev'-i beşere 

mukteda olacak olanlarla konuşacaktır; elbette dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek 

istidadda ve en âlî ahlâkta ve nev'-i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf-ı Arz onun 

hükm-ü manevîsi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla bin üç yüz sene 

ışıklanmış ve beşerin nuranî kısmı ve ehl-i imanı, mütemadiyen günde beş defa onunla 

tecdid-i biat edip, ona dua-yı rahmet ve saadet edip, ona medh ve muhabbet etmiş olan 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve 

yapmış ve sair nev'-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır.”20 

  

FİL     VAK’ASI 

  

 Peygamberimiz daha doğmamıştı. Doğumuna elli gün kadar vardı.21 Ebrehe 

adındaki Habeş Meliki,insanların Ka’be yi tavaf etmelerini engelleyip,kendi yaptırdığı 

kiliseyi ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla,Mekke’ye gelerek Kabe’yi yıkmaya karar 

verir. Fil-i Mahmudi diye bilinen büyük bir file binerek ordusuyla Mekke üzerine 

yürür. 

 Mekke’ye yaklaşmıştı. Abdulmuttalib’in otlamakta olan 200 devesini ğasbeder. 

Bunun üzerine Abdulmuttalib develerini istemeye gittiğinde Ebrehe:”Bizde zannettik, 
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21 Age.sh.162. 



Ka’be’yi yıkmamamız için ricada bulunmak üzere geldin. Develerini 

verin.”deyince;Mekke’nin reisi olan Abdulmuttalib: ”Ben develerimin sahibiyim. 

Ka’be’nin sahibi de Allah’dır. O onu korur.”diyerek ayrılır.22 

 Ka’be’nin önünde,Allah’dan koruması için duada bulunarak,halka evlerine 

çekilmelerini söyler ve çekilirler. Kur’an-da bahsedilen malum Fil olayı budur. 

 “Görmedin mi Allah fil sahiblerine ne yaptı? onların kötü planlarını boşa 

çıkarmadı mı?Onların üstüne Ebabil kuşlarını göndermedi mi?Ki o kuşlar,onların 

üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atarlardı. İşte bu atışlar onları,yenik ekin 

yaprağı gibi param parça ediverdi.”23 

 “Bu olay Mina ile Müzdelife arasında olan Muhassir (yoran,yorucu,aciz bırakan) 

vadisinde olmuştur. Filler burada bitkin kesildiklerinden,daha ileriye gidememiş 

olmaları sebebiyle bu ad verilmiştir. 

 Peygamberimiz Semud kavminin diyarı olan Hacr’a uğradığında:”Kendilerine 

zulmedenlerin meskenlerine girmeyin ki,onların başına gelen sizin başınıza da gelmesin. 

Ancak ağlar vaziyette oradan geçin.”buyurdu,sonra başını örttü,vadiyi geçinceye kadar 

gidişini hızlandırdı.”24 

  

DOĞUMU 

  

 Asırların hararetle beklediği,gecelerin kararıp,artık güneşe hasretin doruk 

noktaya vardığı günde,o zat aleme teşrif buyurdular. 

 Tarih,Miladi 571,Nisan ayının yirmisi,fil vak’asından elli veya elli beş gece 

sonra,Kameri aylardan Rebiül Evvel ayının 12. gecesi, Mekke’de,mütevazi bir 

ev,günlerden Pazartesi,Seher vakti.”25 

 İnsanlığın dönüm noktası gerçekleşiyordu. 

 Amine’den mervidir:”Ben sair hatunlar gibi gebelik zahmeti çekmedim,gebelere 

arız olan ağırlıkları görmedim. Fakat gece rüyamda gördüm. Bir kimse gelip,Ya Amine! 

Muhakkak bilmelisin ki sen Hayrul alemin ile hamilesin. Doğduğu vakit adını –

Muhammed- koyasın,dedi. Vakti veladet eriştikte kulağıma büyük bir ses geldi,ürktüm. 

Hemen bir ak kuş geldi,kanadıyla arkamı sığadı. Benden,korku ve ürkme halleri geçti. 

Bir yanıma baktım,bir beyaz kase ile şerbet sundular. Alıp içtiğim gibi her tarafımı nur 

kapladı. O anda –Muhammed-(ASM) dünyaya geldi. Etrafıma baktım,gördüm ki;Abdi 
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Menaf kızlarına benzer,fakat gayet uzun boylu bir çok kızlar,beni tavaf ediyorlar. 

Taaccüb ettim.”Ya Rab! Bunlar kimler ola!”dedim.26 

 Ebe olan Şifa Hatun;doğuyla batının nurla dolduğunu,Fatıma Hatun da:Evin 

nurla dolup,yıldızların salkım salkım  dökülecekmiş gibi olduğunu söyleyerek,harika 

olaylardan bahsediyorlardı.27 

 Ka’be civarında oturup,sohbet eden dedesi müjdeyi alıyor,Nur torununa 

koşarak,onu koklayıp öpüyor ve ona –Muhammed- diyordu. 

 “Hatemul Enbiya Hazretleri,sünnetli ve göbeği kesilmiş olduğu halde doğmuştu. 

Arkasında iki küreği arasında ta kalbinin hizasında bir nişanesi var idi ki ona (Hatem-i 

Nübüvvet) ve (Mührü Nübüvvet) denilir. 

 Hz. Âişe’den mervidir:”Mekke’de bir yahudi var idi. Veladeti Muhammediye 

gecesinin ferdası (yarını),mecma-ı Kureyşe (Kureyşin toplandığı yere) gelip,Bu gece 

aranızda bir oğlan doğdu mu? diye sormuş. Evet,Abdullah bin Abdulmuttalibin bir oğlu 

oldu,demişler.İşte Hatemul Enbiya odur ve arkasında alameti vardır,diye haber vermiş. 

Varmışlar,o Hazreti görmüşler. Yahudi onun şekil ve şemailine bakıp arkasındaki 

Hatemi Nübüvveti görünce aklı başından gitmiş ve Nübüvvet,artık Beni İsrail’den gitti. 

Bundan sonra başka peygamber gelmek ümidi bitti. Kureyşe bir mertebe devlet ve 

satvet elverecek ki,haberi meşrikten mağribe dek erecek,demiş”28 

 Şık ve Satih gibi daha bir çok kahin de ondan,onun geleceğinden haber 

veriyorlardı.29 

 Mekke’deki bir adet üzere Peygamberimizde süt anneye,Halime’ye verildi. 

Bu,gerek sıhhat için,gerekse köyde yaşayanların dillerinin bozulmaması açısından 

faydalı idi. Burada dört yılını geçiren peygamberimiz bunun önemi hususunda:”Ben 

aranızda en halis Arabım. Çünkü, Kureyşliyim. Aynı zamanda,Beni Sa’d bin Bekir 

yanında süt emdim ve lisanımda onların lisanıdır.”30 

 Doğmadan önce babasını kaybeden peygamberimiz,altı yaşında annesini,sekiz 

yaşında da dedesini kaybetmiştir. 

 Fakir olan,ancak şefkat bakımından zengin olan Amcası Ebu Talib’in yanında 

kalan peygamberimiz oniki yaşında iken amcasıyla Şam’a ilk olarak ticarete gider. 

 Ancak yol boyunca gidiş ve konaklayışlarında bir bulutta onlarla beraber 

hareket etmekte,şemsiyelik yapmaktadır. 
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 Büyük bir bilgin olan Busra panayırındaki Rahib Bahira (Buheyra,asıl adı Circis 

veya Sercis’dir. Avrupalı tarihçiler,Serciyus derler.)31 nın dikkatinden bu durum 

kaçmamaktadır. Bu gariplikteki manayı bilen Buheyra,adeti değilken,onları toptan 

davet eder,ancak iş de bir eksikliğin olduğunu sezince:İçiniz de gelmeyen var 

mı?deyince,eşyalara bakmak üzere bir çocuğun olduğunu söylediklerinde,asıl aradığının 

o olduğunu bilen Buheyra,onu da getirmelerini söyler. 

 Efendimizi süzen Buheyra,aradığını bulmuştur. Sorular sorar,cevaplar alır. 

Sonunda sırtına bakar,peygamberlik mührünü görür. Amcasına;Bu senin neyindir? 

Amcası,Oğlumdur.-deyince;Hayır,o senin oğlun değil,bu çocuğun babasının hayatta 

olmaması lazım”deyince,amcası –evet-der. Bunun üzerine Buheyra amcasına,yahudi 

milletinin hasud bir millet olduğunu,bunu gördüklerinde tanıyıp öldürebileceklerini 

söyleyerek,hemen geri dönmelerini tavsiye eder ve dönerler.32 

  

  

  

DOĞUMUNDAKİ    HARİKALAR 

  

 Doğumu anında alem bir çok şeylere şahit olmuş,harikulade olaylar vuku 

bulmuştur. Bunlar ise: 

 -Kutsal bilinen Sava gölü batmış,Kisra’nın ondört burcu yıkılmıştır.”Savâ 

gölünün batıp,İstahrabat’da (Fars vilayeti) ateş perestlerin bin yıldır yanmakta olan 

ateşlerinin sönmesi ve hikmeti ise;artık Şam Satih için Şam değildir. 

 Sâsanilerden sarsılıp yıkılan ondört burçlar sayısınca,Kral ve kraliçe gelecek ve 

artık,olacak olacaktır.”33 

 -Doğduğu gece,ahirzaman peygamberinin doğduğuna işaret eden bir yıldız 

doğmuştur. 

 -Ka’bedeki putlar devrilmiştir. Böylece putperstliğin tarihin karanlıklara 

gömülmeye mahkum olacağının işaretiydi. O’nun gelişi, artık büyük bir müjdenin 

habercisiydi. O da:”Hak geldi,batıl zail oldu. Batıl da yok olmaya mahkumdur.”34 

  

NESEBİ 
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 Efendimizin 20. dedesi olan Adnan’a kadar soy kütüğü şöyledir:1)Abdulmuttalib 

2)Haşim (Amr)  3)Abdi Menaf (Muğire)  4)Kusayy (Zeyd)  5)Kilab (Bunun büyük oğlu 

olan Kusayy peygamber efendimizin baba tarafından,küçük oğlu Zühre ise ana 

tarafından atasıdır.)  6)Mürre  7)Ka’b  8)Lüeyy  9-Galib  10)Fihr (Diğer adı Kureyş 

olup,kureyş kabilesinin tümü bunun 7 oğlunun soyundan gelmektedir.)  11)Malik  

12)Nadr  13)Kinane  14)Huzeyme  15)Müdrike (Amir)  16)İlyas  17)Mudar  18)Nizar  

19)Maadd  20)Adnan35 

 M.Ö.135 yıllarına kadar varıp,kuzeyde bulunan Arapların da atasıdır. 

 Tarihçi Taberi ise;bunu Adnan’dan daha ileriye 

götürerek,Uded,Humeysa,Selman,Avs,Buzz ve Hz. İbrahim’in 83. kuşakta atası 

olduğunu söyler. 

 Bazı tarihçiler ise;bunu ta Adem’e kadar götürürler.36 

 Peygamber Efendimizin (SAM) Hz. Âdem’e kadar varan soyunda zina olayına 

rastlanmaz. Bu konuda peygamberimiz:”Ben,Adem’den babama ve anneme gelinceye 

kadar,zinadan değil,hep nikah mahsulü olarak meydana geldim.”buyurur.37 

 Tarihçi İbni Sa’d’a göre:”Ensab alimlerinden Muhammed bin Kelbi demiştir 

ki:”Peygamberin(SAM) 500 büyük annesini tesbit ve kaydettim. Hiç birinde cahiliyet 

devri ahlaksızlıklarından ne bir zinaya,ne de başka bir kötülüğe rastlamadım.”der.38 

 Âdem’in sulbüne varıncaya kadar Rasulullahın bütün ecdadı,hem 

meclislerin,hem de harp meydanlarının ileri gelenlerinden idi. Bir hadiste:”Cenâb-ı Hak 

İbrahim oğullarından İsmaili intihab etti. (Seçti) İsmail oğullarından Beni 

Kinaneyi,Kinane oğullarından Kureyşi,Kureyşden Beni Haşimi,Beni Haşimden de beni 

seçti.”buyurmuştur.39 

  

ANNE   VE   BABASI 

  

 Her yönüyle mümtaz olan Hz. Abdullah babasının ve bir çok insanın sevgisini 

kazanmış bir kişidir. Her kadın onunla evlenmeye can atar. Zira ahir zaman nebisinin 
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37 İ.Tarihi.age. 1 / 19. 

38 Age. 1 / 20. 

39 Mesnevi Şerhi. Mevlana. terc.Tahir-ul Mevlevi. 12 / 264. 



nuru onun alnında ay ışığı gibi parlamaktadır. Hatta:”Amine ile evlendiğinde diğerleri 

evlenemediklerine üzülürler.”40 

 Hz. Amine ile de soyları Kilâb’da birleşir.41 

 Hz. Abdullaha yüz deve kurban edildikten sonra dönerken bir kadın Hz. 

Abdullaha yanında kalmasını teklif eder, O’da:”Haram’a gelince;ölüm onun biraz 

aşağısındadır. (Yani,harama düşmektense,ölüm evladır.) O halde şu meydana çıkmıştır 

ki,benim helal olarak gördüğüm mutlaka helaldir. (Sen git) dengini ara. Senin istediğin 

iş nasıl olabilir? Kerim kişi ırzını ve dinini korur.” 

 Buradan sonra Zühre oğullarının reisi Veheb bin Abdi Menaf’ın kızı Amineyle 

evlenip gerdeğe girdikten sonra,tekrar eski kadınla karşılaştıklarında o kadın Hz. 

Abdullaha iltifat etmez. Sebebi sorulunca;alnında bulunan nurun gitmiş olduğunu 

söyler.” 42 

 İmam Suyûti,Peygamberimizin anne-babasının iman etmiş olduğunu 

söyler.”Resul-i Ekrem (SAM)’in peder ve valideleri,ehli necattır ve ehli cennetdir ve ehli 

imandır.”43 

  

DEDESİ 

  

 Asıl adı Şeybe olan Abdulmuttalib peygamberimizin dedesi olup,asil bir zattır. 

 Hatta Mekke’de kıtlık olsa,onun hürmetine Allah’dan yardım isterler ve yağmur 

yağardı. 

 Bir gün Haremi Şerifde uyurken gördüğü rüyayı kahinlere söylediğinde 

onlar:”Senin neslinden bir çocuk doğacak;yer ve gök halkı ona iman getirecek.”dediler. 

44  

 Kureyşin reisi olan bu zata rüyasında zemzem kuyusu gösterilmiş ve onu 

bulmakla,senelerdir meçhul olan zemzem bulunmuş,şerefine bir şeref daha katmıştı. 

 “Fetret döneminde gelen Abdulmuttalib Hanif dininden olup,ehli necat,ehli 

cennetliktir..”45 Hem âyette:”Biz bir kavme peygamber göndermedikçe onlara azab 

etmeyiz.”46 
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 Abdulmuttalibin iman etmemiş olduğunu söyleyenler,Peygamberimizin şu 

hadisine dayanırlar:”(Abdulmuttalib) Kavmi ile birliktedir. Evet. Abdulmuttalib 

de,putlara tapa tapa onun gibi ölüp gitmiş olanlar 

da,cehennemdedir.”buyurmuşlardır.47 

 Amcası ise peygamberimize iman etmemiştir. Ancak O’nu korumuştur. Cenâb-ı 

Hak onu zayi etmeyecektir.48 

 “Her ne kadar Hz. Abbas,ölüm esnasında dudağının kımıldayıp,kardeşinin 

ağzına kulağını verdiğinde Kelime-i Tevhidi duyduğunu peygamberimize söylemişse 

de;Peygamberimiz:”Ben duymadım.”demiştir.49 

  

 

 

EVLİLİĞİ   VE   HZ.   HATİCE 

  

 Peygamber Efendimiz yirmibeş yaşında iken dul ve zengin olan kırk yaşındaki 

Hz. Hatice ile evlenmiştir. O hayatta iken başka kadınla da evlenmemiştir. 

 Onun hakkında Peygamberimiz:”Bu dünyadaki kadınlardan sana İmran’ın kızı 

Meryem,Huveylid kızı Hz. Hatice,Muhammed’in kızı Fatıma ve Fir’avn’ın karısı Asiye 

yeter.”50 

 Hanımları:Hz. Hatice,Zem’a kızı Sevde,Hz. Aişe,Hz. Hafsa,Zeyneb binti 

Huzeyme,Ümmü Seleme,Hz. Zeyneb,Ümmü Habibe,Cüveyriye binti Haris,Hz. 

Safiyye,Hz. Meymune’dir. 

 Kızları:Hz. Zeyneb,Hz. Rukiyye,Ümmü Gülsüm,Hz. Fatıma’dır.51 

 Oğulları: Abdullah (Tayyib-Tahir),İbrahim,Kasım adında da üç oğlu 

vardır.52[33] Kasım’la peygamberimiz “Ebul Kasım” diye de isimlendirilmiştir.53 

                                                                                                                                                                                     
46 İsra..15. 

47 İ.Tarihi. 1 / 334-335. 

48 Mektubat.362. 

49 İ.Tarihi. 1 / 331. 

50 Tirmizi. Fıkhı Ekber Şerhi.Aliyyül Kari.sh.308. 

51 Mübarek Hanımlar. M. Necati Bursalı.58. 

52 F.Ekber şerhi.275. 
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 -Peygamberimizin çok kadınla evlenmesi –Haşa,sümme haşa- nefse ve kadına 

düşkün olmasından değil,belki bir çok hikmete mebnidir. Mesela:Peygamber hanımı 

olacak derecede asil bir yapıya sahib olmasıyla birlikte ilahi akdin 

gerçekleşmesinden,(Hz. Zeyneb gibi)54,Onun  şahsında kavim ve kabilesinin İslâmiyete 

girmesinin sağlanmış olması,İslâmiyetin aileye bakan yönünün korunup,aile hayatından 

da ümmetin haberdar edilip,o yöndeki sünnetinin de uygulanmasının sağlanmış 

olması,korunmaya muhtaç olması(Ümmü Seleme gibi),Peygamberimizin aile hayatı ile 

ilgili tüm bilgiler de Hz. Aişe kanalıyla gelir. 

 ”Bir insanın,nefsani ve şehvani isteklerinin en ateşli ve uyanık bulunduğu  

çağ,şüphesiz 15 ila 45 yaşları dönemidir.Eğer Hz.Peygamber (S.a.v),bu dönemde bir çok 

güzel kadınla evlenmiş,sonradan onları terk edip daha başka genç ve güzel kadınlar 

almış olsaydı,şehvani hisleri tatmin yoluyla ileri sürülen iddialar bir dereceye kadar 

haklılık kazanırdı. 

 Halbuki o böyle yapmamış,tam tersine hayatının son on yılı içinde (53 ila 63 

yaşları)aralarında Ümmü Seleme gibi yaşları hayli ilerlemiş ve bir çok çocuğu olanlar 

da dahil,aldığı hanımları ileri yaşlarda ve dul olarak almıştır.Mesela,Hz.Sevde 53 

yaşında ve dul,Hz.Zeyneb binti Huzeyme 60 yaşında ve dul.Ümmü Seleme 4 çocuklu ve 

65 yaşında bir dul.Ümmü Habibe 55 yaşında ve dul.Meymune 2 çocuklu ve dul.Bir 

başka tarihi gerçekte şudur.Bu hanımlardan eceli gelip ölenlerin dışında hiçbirinden de 

ayrılmayı düşünmemiştir.İşte Peygamber Efendimizin çok evliliklerini tahlil ettiğimizde 

karşımıza bu ibretli tablo çıkmaktadır.”(Peygamberimiz neden çok 

evlendi…Kitabından..) 

 Hz.Aişe ile küçük yaşta iken evlenmemiştir.Zira Hz.Aişe daha önce sözlü idi.Bir 

müddet sözlü kaldı.Babası Hz.Ebubekir sözlüsünden rahatsızlık duyunca evliliği iptal 

etti.Peygamberimizle önce nişanlandı,bir müddet beklemeden sonra onunla evlendi.Bu 

ise 20’ye yakın bir  yaştan sonraya tekabül etmektedir. 

 Peygamberimiz hanımlarını boşamamıştır.55 

 “Zira böyle olsaydı,yirmibeş yaşında elli yaşına kadar olan ömrünü kendinden 

onbeş yaş büyük olan Hz. Hatice ile geçirmemesi gerekirdi. Bu evlenmeler,mahalli 

adetlerle izah edilebilir. Nitekim din teessüs edince,Mekke fethinden sonra Peygamber 

asla evlenmemiş ve bu sıralarda herkesin istediği kadar evlenme usulünün kaldırıldığına 

dair ayetler gelmişti.”56 
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 Nitekim denildiği gibi:”Göz,göz ağrısından dolayı güneş ışığını inkar eder. Ağız 

da hastalıktan dolayı suyun tadını inkar eder.”57 Kişi de iman hastalığından dolayı o 

zatı görmez ve göremez. Ağzına mı düşmüş. 

  

  

  

PEYGAMBERLİĞİ 

  

 Yıl miladi 610. peygamberimiz her zaman çekildiği Hira mağarasında. Evine beş 

km’lik mesafe.”Hz. İbrahim’in Arabistan’da,çok perdeler altında gelen Hanif dini 

üzere,mendub suretiyle ibadet ediyordu.”58 

 Peygamberimiz dağ kovuğuna çekilenlerin ilki de değildir. O çirkeflerden kaçan 

Zeyd,Varaka gibi zatlar da vardı.”59 

 Ramazanın onyedi’si Pazartesi gecesi 60,melek Cebrail ümmi 61 olan o zata –

Oku- 62 diyordu. Böylece ilk vahiy gelmişti. 

 Hadisenin cereyanından sonra heyecan ile eve gelen Efendimiz Hz. Hatice’ye;-

beni örtünüz-diyordu. Peygamberliğinin başlangıcından,Peygamberliği müddetince en 

büyük desteği olan Hz. Hatice,peygamberimizi teskin ediyor ve ammi-zâdesi,hristiyan 

bir bilgin olan Varaka bin Nevfel’e götürüyordu. O zat’da:Kuddüs! Kuddüs! Bu 

gördüğün melek,Yüce Allah’ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüstür,Namusu 

Ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin.Ah! Ne olurdu,yeni dine halkı çağırdığın 

günlerde bende genç olaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman,sağ 

olsaydım.”63 

 Gözü görmeyen bu zat,bir çok gözlülerden daha iyi görüyordu. 

 Carlyle (1795-1881)’nin dediği gibi:”Muhammed’in dimağına her dakika hazar 

ve sefer zamanlarında binlerce sual hücum ediyordu. Ben kimim? Niçin varım? Bu 

hudutsuz kâinat ne? Neye inanmalı? Fakat Hira’nın kayaları,Tur’un göğe yükselen 

şahikaları veyahut harabeler ve ovalar bu suallere cevap veriyor muydu? Asla,şu 
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devreden kainat,birbirini kovalayan gece ve gündüz,pırıldayan yıldızlar,sağnaklar 

getiren bulutlar..Bunların hiç biri bu sorulara cevab vermiyordu”64 

 Yirmiüç yılda kendi asrını nurlandıran o zat,bıraktığı Kitab ve Sünnetle de 

asırları ışıklandıracaktı,kıyamete dek... 

 Peygamberimiz peygamberliğinin delili olarak yüzlerce mu’cize göstermişti.65 

 Kıyamete kadar devam edecek olan en büyük mu’cizesi ise Kur’an-dır. 

 Aynı zamanda onun zatı,peygamberliğinin en açık delilidir. Abdullah bin 

Revaha’nıın dediği gibi: 

 Bulunmasaydı bile mu’cizatın hiç biri 

 Verirdi sana onun ma’sum yüzü haberi.66 

 “O zatın yüzü Bedir’den daha güzel,koku bakımından misk’den daha hoş,ipekten 

daha yumuşaktır.”67 

 Kendisi için değil,ümmeti için vardı,helak olurcasına...68 

 O zatın görevi;İnsanları hakka davet ve tebliğ 69 , iyiliği emretmek,70 Kendisine 

vahyedilene uymak,71 Emredileni söyler,72 İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarır,73 

bütün bunlara mukabil ne bir ücret,ne de bir karşılık istemez.74 

  

DİĞER   SEMAVİ    KİTAPLARDAKİ   DURUMU 
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 Tahrif olmasına rağmen,diğer semavi kitaplarda Peygamberimize işaretler 

vardır. Bu hususta Peygamberimiz Kur’an lisanıyla onlara der:”Kitaplarınızda,benim 

tasdikim ve evsafım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde,kitaplarınız beni tasdik 

ediyor.”75 Her ne kadar siz tasdik etmeseniz de... 

 “De ki;Eğer doğru sözlü iseniz,o zaman Tevratı getirip onu okuyun.”76 

 Bir çok hristiyan ve yahudi alimleri bunu ikrar etmişlerdir. Rum Meliki 

Hirakl’da:”Evet,İsa Aleyhisselam, Muhammed’den haber veriyor.”demiştir. 

 İşte Tevrat ve İncil’den ayetler: 

 -“Artık sizinle çok söyleşmem,zira bu alemin REİSİ geliyor. Ve ben de,O’nun 

nesnesi asla yoktur.”77 

 Şu andaki Kitab-ı Mukaddes’le (Tevrat-İncil) karşılaştırdığımızda orada da aynı 

ayetlere rastlarız. 

 -“Ben de Baba’ya yalvaracağım;ve o size başka bir TESELLİCİ,hakikat ruhunu 

verecektir.”78 

 -“Amma ben,size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim,size faidelidir. Zira ben 

gitmeyince,TESELLİCİ size gelmez.”79 

 -“Bununla beraber ben size hakikatı söylüyorum;benim gitmem sizin için 

hayırlıdır,çünkü gitmezsem,TESELLİCİ size gelmez,fakat gidersem onu size 

gönderirim.”80[61] 

 -“O dahi geldikte;dünyayı günaha dair,salaha dair ve hükme dair ilzam 

edecektir.”81 

 -“Ve o geldiği zaman günah için,salah için,ve hüküm için dünyayı ilzam 

edecektir.”82 

 -“Zira bu aleminin reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir.”83 
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 -“Ve hüküm için,çünkü bu dünyanın reisine hükmedilmiştir.”84 

 -“Amma o hak ruhu geldiği zaman,sizi bil cümle hakikata İRŞAD edecektir. Zira 

kendisinden söylemiyor. Bilcümle işittiğini söyleyerek,gelecek nesnelerden size haber 

verecek.”85 

 -“Fakat o,hakikat ruhu,gelince,size her hakikatı YOL GÖSTERECEK;zira 

kendiliğinden söylemeyecektir. Fakat her ne işitirse,söyleyecek;ve gelecek şeyleri size 

bildirecektir.”86 

 -“Hak Taala Tur-i Sina’dan ikbal edip bize Sair’den tulu etti ve Fâran 

dağlarında zahir oldu. (Fâran dağları Hicaz dağlarından ibaret olup,Peygamberimizin 

peygamberliğini haber verir.)”87 

 -“Rab Sina’dan geldi,ve onlara Sâir’den doğdu,PARAN dağından parladı. Ve 

MUKADDES’lerin on binlerin içinden geldi.”88 

 -Kur’an-da ise Cenâb-ı Hak:”Hatırla ki Meryem Oğlu İsa:”Ey İsrail oğulları! 

Ben size Allah’ın elçisiyim,benden evvel gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra 

gelecek AHMED adındaki bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim.”demişti.”89 

 -MÜJDELEYİCİ vasfı olan peygamberimize Cenâb-ı Hak da:”Ey Peygamber! 

Biz seni şahid,müjdeci,uyarıcı;Allah’ın izniyle O’na çağıran,nurlandıran bir ışık olarak 

göndermişizdir.”90 

-Hz. İsa’nın BARNABA adındaki Havarisinin yazmış olduğu İncil,bir çok 

kişilerce elden ele dolaşıp,1738’de ünlü kitab bilgini Savoy’lu Prens Eugene’nin 

kitaplığıyla birlikte halen Viyana’daki Hofbibliothek’de bulunmaktadır. 

Özelliği:Bu İncil Hz. İsa’nın havarilerinden olan Barnaba tarafından kaleme 

alınıp,aynı özelliğini koruyarak gelmiş olmasıdır. 

Oysa diğer dört İncil (Matta-Markos-Luka-Yuhanna) böyle 

olmayıp,değiştirilmiştir.91 
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Bu kitab da,peygamberimizin peygamberliğiyle,Allah’ın birliği konusu net 

olarak belirtilmiştir. 

Peygamberimiz hakkında iftiralarda bulunulmasına rağmen,92 bir çok batılı da 

Peygamberimizden sitayiş-kârâne bahsediyordu.93 

Mesela:Prens Bismark:”Sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim Ey 

Muhammed!(ASM)” 

-Edward Monte:”Resul-i Ekrem idrak ve şuur timsalidir.”94 

-Âdem’den beri gelen şahsiyetler içinde yüz kişiyi seçen Şikago Üniversitesi 

Prof’larından Psikanalist bir Amerikalı olan Jules Masserman 15-Temmuz-1974’de –

Time- dergisinde:”Liderler nerede?”başlığı altında şöyle diyordu:”belki bütün 

zamanların en büyük lideri MUHAMMED idi.”95 Kendisi ise bir yahudi..İkinci sırayı 

Hz. Musa alırken,üçüncü sırayı Hz. İsa almaktaydı. 

Ka’b-ul Ahbar’dan bir rivayette vardır ki:Buhtun Nasr adında zalim bir kişi 

gördüğü rüyayı,Danyal peygambere tevilini sorar,oda tevilinde;”Ahir zamanda zahir 

olur bir dindir. Hak Taala Arapdan bir peygamber irsal eder. Cümle dinleri batıl eder 

ve nesh eder (ortadan kaldırır.) ve cümle yer yüzünü tutar.”der. Aynı zamanda cinniler 

de peygamberimizden haber verirler.”96 

  

ŞAHSİYYETİ 

  

Peygamberimiz umum kainatı kucaklayabilecek ve herkesin kendisiyle hayat 

bulacağı bir şahsiyettir. 

Bütün fazilet ve şerefliler onunla şereflenirler. 

Bir batılı:”Hz. Muhammed ilahi öze doğru yönelmiş beşeri bir şekildir.”der.97 

Ve devamla”Hz. Peygamber her şeyden önce “Beşeri küçüklükle” ilahi sırrı birleştiren 

bir sentezdir. Bu sentez yada zıtlıkların giderilmesi,uzlaştırılması hususu İslâmın 

belirgin özelliğidir. Ve özellikle İslâmın –en son din-olma özelliğinden doğmaktadır. 

                                                           
92 İ.D.Gündeminde.age.101. 

93 Tek Nur.age.108. 

94 İşarat-ül İ’caz.B.Said Nursi.245. 

95 İ.D.Gündeminde.age.107. 

96 Altı parmak.age. 2 / 414-415. 

97 İslamı Anlamak.F.Schuon.Terc.M.Kanık.149. 



Eğer Hz. Peygamber –Hatemul Enbiya- yada – Hatemul Mürselin- ise,bu onun 

kendinden öncekilerin hepsinin bir sentezi olarak gözüktüğü anlamına gelir.”98 

Bu söz şunu hatırlatmaktadır:”Muhammedun beşer la kel beşer,bel hüve kel 

yakut beynel hacer.”(Muhammed’de insandır,ancak diğer insanlar gibi değil. Belki o 

taşlar arasında bulunan (kendiside bir taş olan) Yakut gibidir.) 

Hiçbir peygamberden hata sadır olmaz. Çünkü ilahi koruma altındadırlar. 

Ancak onlardan Zelle 99 denilen durumlar meydana gelir ki,o da –bir nevi- ayağın 

kayması,ancak düşmemesidir. Vahiy ile 100 kontrol edilir,hatırlatılır.101 

  

  

  

AHLAKI 

  

Hz. Âişe’nin ifadesiyle:”Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? O’nun ahlakı 

Kur’an ahlakıdır.”buyurur.102 

Hem:”Kur’an-ın ahlakıyla ahlaklanınız.”diyen zat,elbette kendisinin ahlakı da 

Kur’an ahlakı olacaktır. 

İsmet sıfatı gereği o masum ve korunmuştur. Bütün kötü hasletlerden 

mahfuzdur. O zat buyuruyor ki:”İki defa düğüne gitmeye niyetlendim! ikisinde de 

üzerime öyle bir uyku çöktü ki,uyudum kaldım. Her ikisinde de uyandığım da düğünün 

çoktan bitmiş olduğunu gördüm.” Peygamberlikten önce,çocukluk döneminde olan bu 

hal,olabilecek bir günah ihtimalini de engellemiş olmaktadır. 

  

ÜSTÜNLÜĞÜ 

  

Her şey kendisi için yaratılan bu zat,insanlardan ve peygamberlerden farklı 

olarak,üstün vasıflarla donatılmıştır. 

Hadis-i Kudsi’de:”Levlake levlak lema halaktül eflak”(Sen olmasaydın,sen 

olmasaydın,ben bu kainatı yaratmazdım.)103[84] Yaratılışa vesile tek o zattır. 

                                                           
98 Age.164. 

99 Bak.Kelam dersleri.S.Uludağ.250. 

100 Necm.3. 

101 Bak Abese suresi. 

102 Hadislerle Müslümanlık.age. 3 / 1139. 



Âyet’de:”Andolsun ki,biz sana tekrarlanan yedi (âyeti) ve büyük Kur’an-ı 

verdik.”104 

Yani:”Habibim,biz sana Kur’an-ı Azimin yedi türlü ayetlerinin ikişer manasını 

verdik,yani öğrettik. Biri maddeler ilmi ile bilinir,biri dahi ilmi esma ile bilinir. 

Alemi ğaybdan sana ilimlerin kendisi,Âdem’e de sadece isimleri verilmiştir. 

İlimlerin zatı,maddeler ilmidir. Esma,ilmi esmadır.”105 

Yani Hz. Âdem’e eşyanın isminin İcmali verilirken,Peygamberimize Tafsili 

verilmiştir. 

Şair:Muhabbetden Muhammed oldu hasıl 

       Muhammed’siz muhabbetden ne hasıl... 

Hz. Ali:”Allah,göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili,içinde lamba 

bulunan bir kandil gibidir.”106 Âyetindeki,-Mişkât- (Kandil) Muhammed’dir.(SAM) 

Yani Misbahların misbahıdır.(kandillerin kandilidir,aydınlıkların aydınlığıdır.) Birinci 

misbahdan kasıd,Hz.Fatımat-uz Zehra’dır. İkinci misbah ise,benim. Birinci zücace 

(cam),Hz.Hasan,(RA) ikinci zücace Hz.Hüseyindir...”107  

Eğer kâinattan o zatın(SAM) nuru çıksa gitse,kainat vefat edecektir. 

  

           

                                   ŞEMÂİLİ 

  

Güzellik deyince hem Siret (İç güzelliği,ahlak),hem de suret (Yüz,görünüm 

güzelliği) güzelliğinin bir arada olması gerekir. Peygamber Efendimiz bu her iki 

güzelliği de cem etmiştir. 

Yüz güzelliği deyince hemen akla Yusuf peygamber gelir. Peygamberimiz 

ise:”Evet,ben kardeşim Yusuf’dan da güzelim.”buyurmakla,maddi güzelliği da haiz 

olduğunu gösterir. Bu konuda Hz.Âişe validemiz:”Mısır kadınları Yusufu görünce 

ellerini kestiler,eğer benim Efendimi görselerdi,ellerindeki bıçakları kalblerine 

saplarlardı.”der. 

                                                                                                                                                                                     
103 Şualar.B.Said Nursi.521,Mesnevi-i Nuriye.B.Said Nursi.38,Sonsuz Nur.F. Gülen. 1 / 8, Keşful 

Hafa.Acluni. 2 / 232,164,No.2123,Mektubat.İmam-ı Rabbani. 2 / 320, Hülasa kitabında Sağani Mevzu 

olduğunu söyler,mana bakımından sahih’dir,der. 

104 Hicr.87. 

105.İrfan Sofraları.çevr.Dr.S.Ateş.180-181. 

106.Nur.35. 

107 Atiyye-i sübhaniyye.A. Geylani. Mütr.C.M.Arif.Hazr.B.Uluçınar.sh.90. 



O zatın güzelliğini ne bu diller,ne de bu insanlar övmekten acizdirler. Nitekim 

denildiği gibi:”Ben Muhammedi sözlerimle övmedim ve övemedim. Belki sözlerimi 

Muhammed’le övmüş,kıymetlendirmiş oldum.” 

Elbette derya kaba sığmaz. 

O zatın ömrü boyunca yaptığı;fiili,hali ve kavli olan sünnetleri başlı başına 

ciltlerle kitabları oluşturur.108 

  

MEKKE       DÖNEMİ 

  

Mekke şehirlerin anasıdır. Yani:”Ümmül Kurâ”dır O. 109 İlk kurulan anlamına 

“Beyt-i Atik”dir O.110 O ki;Ka’be’yi kalbinde barındırmaktadır. Hz. İbrahim ve 

İsmail’e kucak açmış,Alemlerin Efendisi Peygamber Efendimize de beşiklik yapmıştır. 

Kur’an-ın nüzulüne sahnelik yapmış,beldelerin görmediği müjdelere şahidlikte 

bulunmuştur. Kâinatın kalbi,kendisin de çarpmaktadır. 

Müslümanlar ona yönelmiş,onun etrafında pervaneler gibi dönmüş,mevlevi gibi 

raksetmiştir. 

Oradan,alemlere ve asırlara nur saçılmış,insanlar için Rahmet vesilesi olmuştur. 

Bunlarla beraber,belki de en büyük Hicranı,hüzün ve kederi,kendisiyle kıymet 

bulduğu efendisinin orada eziyetlere maruz kalması ve Hicret’e mahkum edilmesidir. 

Sadece bulutlar ağlamaz. Belki de mümkün olsa görebilsek veya bize 

gösterilebilseydi,bulut gibi ağlayacak ve ağlayıcı yaşlar dökecekti. 

İşte o şanlı nebi orada,Hicrete kadar iman tohumlarını ekti. İnsanların ebedi 

hayatlarının kurtulmasına yardım etti. Ancak onlar her vesile ile onun dünyasını 

karartmaya çabalıyorlardı. 

O zat onlara güller atar ve ekerken,onlar ona diken attılar,eziyet ettiler. 

12 yıl süreyle her türlü zorluklara,ambargolara,işkencelere sabretti. Hep 

kendisini öldürmeye çalışanları,diriltmek için... Ve öyle de oldu... Onlar,O’nda 

dirildiler. 

                                                           
108 Bu hususta geniş bilgi için.Muhtasar Şemail-i Şerif Tercümesi.(Osmanlıca) Muhammed Raif 

Efendi.(Matbaa’i Osmaniye)366 sayfadır.Ve bunu Osmanlıcadan kendi çevirimiz olan “Şemâil-i Şerif 

tercümesi”ne de bakabilirsiniz.Şemaili Şerif.Hadislerle Müslümanlık. 1 / 36, İ.Tarihi.Mekke Devri. 2 / 

104,Sünnet ışığında İslam ve Hayat.Ahmet Şahin. 

109 En’am.92. 

110 Al-i İmran.96,Hac.27-29. 



Nihayet doğup büyüdüğü,atalarının diyarı olan Mekke’den,onun bu soğuk 

halinden Medine’nin sıcaklığına,sıcak kucağına Hicret’e mecbur edildi. Haşin 

yerden,Enis yere göç etti. 

  

 

 

 

HİCRETİ 

  

Peygamberimiz 622 yılında Mekke’den Medine’ye Hicret ederken,ileriye dönük 

inkilabların temel taşlarını atıyordu. İslam devleti kuruluyor,kabuğunu kırıb dışa açılış 

gerçekleşiyordu. İslâmiyeti ruhen ve bedenen uygulayarak,yaşama gerçekleşiyordu. 

İlahi esaslarda o minval üzere nüzul ediyordu. 

Medine de inen ayetler insanlığının hayatının temel unsurları ve kurallarını 

oluşturuyordu. 

Hicret’de Allah için Çile vardır. Bir bedeldir Hicret. Hicret’de güçsüzlerin 

güçlülere,hakkın haksızlara hakimiyeti vardır. 

Hicret’de:”Müşriklerin alay,dayak,küfür,hakaret,boykot ve öldürmeye 

varıncaya kadar yaptıkları işkencelerden kurtuluş söz konusudur.”111 

Hicret,sabırla başlar,cihad ve mücadele ile devam eder. İmanla karşı konulur. 

Hicret,İbni İshak’ın dediği gibi:”Sadece,herkesçe maruf ve meşhur olan 

Habeşistan ve Medine’ye değil,hayat emniyetinin ve dini yaşama imkanının bulunduğu 

’Her bir cihete’ yapılmıştır.”112 

Hicret;Rahmettir,İbrettir,Fedakarlıktır,Yüksek idealler ve fikirler uğruna 

candan ve canandan geçmektir. 

Hicret’in mükafatı Allah’adır.113 

“Bedir arslanları,Uhut şehitleri,Hendek hesaplaşması,Büyük fetih 

(Mekke),Havazin (Huneyn) çağrısı,Mute azmi ve Tebük ruhu bu derin hicret 

dayanışmasının meyveleridir.”114 

                                                           
111 Bak.Hicret.Doç. İ.Canan. sh. 11. 

112 Age.sh.17. 

113 Nisa.100 

114 Diyanet dergisi.-1981 yıllığı- Hicret özel sayısı.H.Algül.sh.70. 



İlahi emir neticesinde gerçekleşen Hicret’de af ve müsamaha,mühlet tanıma 

vardır. Siyasette,harbte,bir çok dalda sünbül verecek dahilerin hatırı uğruna her şeyi 

sineye çekiş,öldürme değil,dirilmek uğruna ölmek vardır. 

Hicret;İsar hasleti olan kardeşliğin,kardeşin nefsini kendi nefsine tercih 

edişin,kıyamete kadar sürecek esası vardır.115 

İhtilafa değil ittifaka,birleştirmeye ve kaynaştırmaya vesiledir. Evs ve Hazreç iki 

büyük kabileleri gibi... 

Hicret;mağlub gidenlerin,galib dönüşüdür. Başı zahmet,neticesi rahmet...116 

Hicret;sevenle sevilen,Allah’la Rasulü arasındaki bir sırdır. 

Hicret;asırlara bir mesajdır. Çekirdeğin ağaca dönüşmesidir. Hapisten hürriyete 

uçuştur. 

Hicret;Kaçış değil,dönüştür,oda emniyetle...117 

Hicret;bir ümid,bir ışık,bir doğuş,bir gelişme ve büyümedir. 

Hicret’de cehennemi netice verecek,doğuracak her türlü kötülüklerden iyiliklere 

geçiş vardır. Çaresizlik anında bir çaredir. Öyle ki,en son öldürmeye 

teşebbüslerinde,118 bir çıkıştır. 

Efendimiz Hicretle sanki şöyle bir ders vermektedir:”Eğer ben hak üzere 

olmasaydım, bu kadar zorluklara ve her şeyi terk etmeye kadar gidilir miydi? 

Tahammül edilir miydi? 

Hicret’le;cemaat,Cuma’,119 ve cami ruhu ortaya çıkmakta,doğrudan doğruya 

Allah’a yöneliş120 gerçekleşmekteydi. 

Hicret;”Dünyanın değil,dinin kurtarılışıdır.”121 

Artık;Kur’an bunu teşvik ediyor ve etmekteydi ve de etmektedir.122 

                                                           
115 Haşir.9. 

116 Fetih.24. 

117 Fetih.27. 

118 Enfal.30. 

119.Cumia.9. 

120.Bakara.44. 

121 Hicret.age.25. 

122 Enfal.72,Nisa.89. 



Başlı başına büyük bir mana taşıyan ve müessese olabilecek hicret,sadık 

arkadaşın refakatinde başarıyla aşılıyor. Müşriklerin temsilcisi olan Süraka hezimete 

uğruyor,o da hicretten dersini alıyordu 

Hicret esnasında Peygamberimizin yerini söyleyenlere 100 deve mükafat 

veriliyordu. “Bir çoban bunları gördükten sonra Kureyş’e haber vermek için Mekke’ye 

gitmiş. Mekke’ye dahil olduğu vakit,ne için geldiğini unutmuş. Ne kadar çalışmış 

ise,hatırına getirememiş. Mecbur olmuş dönmüş. Sonra anlamış ki ona 

unutturulmuş.”123 

Hicret’de tebliğ vardır. Nitekim:”Cafer’i Tayyar (Necaşinin huzurunda) ayetleri 

okuduğunda papazların gözlerinden yaşlar akmıştı.”124 

 

 

  

 

MEDİNE     DÖNEMİ 

  

Medine;İslâmiyetin filizlenip dal budak saldığı medeni bir şehirdir. Cenâb-ı Hak 

Kelamında, 5 yerde ona yer vermiştir.125 

Peygamberimiz 622 yılındaki Hicretinden,vefatı olan 632 yılına kadar Medine’de 

kalmıştır. 

Mekke’de atılan İlk İslamiyet tohumunun meyve verdiği ve oradan aleme ve 

asırlara,gök ehline ve cennet ehline dal budak saldığı mübarek bir şehir... 

Dışa açılıp devletlere Tebliğlerin yapılıp,onları İslâma davet dönemi. Nitekim;628 

yılında bir Arab gemisinin Medine’nin iskelesi Yenbu’dan,Kanton’a geldiği ve Çin 

İmparatoru Te-tsug’a Peygamberimizin mektubunun ulaştırıldığı bildirilmektedir.126 

Mekke’deki müşrikine karşı,Medine’de ekseriyetle var olan münafıklardı. 

“Müslümanlar ise Medine’lilerin ancak onda birini oluşturuyorlardı.”127 

Medine’deki münafıkları kıyaslama açısından:”Hasan-ı Basri’ye;Şimdi münafık 

kalmadı mı? dediklerinde cevaben:Eğer mevcud münafıklar helak olsaydı 

                                                           
123 Mektubat.145. 

124 K.K.Bilgileri.age.5. 

125 Tevbe.101,120,Ahzab.13,60,Münafikun.8,Mu’cemul Müfehres.M.F.Abdulbaki.sh.622,770. 

126 Tarihçi H.G.Wels’in “Dünya Tarihi”cilt.3,sh.57,Bak.Tercüman Gazt.7-5-1987. 

127 Medine Dönemi.Doç.İ.S.Sırma.17. 



(çokluklarından dolayı) ve ortada kalsaydılar yollarda gezmekten çekinirdiniz.” 

Veya”Eğer münafıkların kuyruğu olsa adım atacak yer bulamazdınız.”der.128 

Eğer onun zamanı öyle ise,acaba Medine’nin durumu nasıl idi?  

Münafık kafirden daha şiddetli ve tehlikelidir. “Peygamberimiz Mekke’de 

sabrı,Hicreti tavsiye ederken,burada enerjik ve aktif bir siyaset takib etmiştir. İhtiyatlı 

politika izlemiştir.”129 

Ekseriyetle İmani konular Mekke’de,hukuki ve muamelata taalluk eden konular 

da Medine’de tesis etmiştir. 

  

SAVAŞLARI 

  

Peygamberimiz Medine’ye geldikten sonra,müşrikler işin peşini 

bırakmamış,ferdi olarak galebe edemedikleri o zatı,artık ordu halinde bulmuşlardı. 

Bedir,(624)Uhud,(625)Hendek.(627) Her üç savaşta da küffar müslümanların üç 

katı idi. 

Müslümanlar her üç savaşta da müdafaada olup,küffara mühlet 

tanımış,Mekke’nin fethiyle atağa geçip ve galibiyetle bir süre maddi kılıncı kınına 

koymuştur. Sulh ve Cihad Peygamberi. 

Zaten Mekke döneminde de bunu yapmış,imansız olarak ölmelerini değil,imanlı 

olarak İslâmın safına geçmelerini sağlamıştır. Uhud’daki mağlubiyette de bu sır vardır. 

Zira harb dahisi,İslâmın kılıcı olan Halid bin Velid ve Siyaset dahisi Amr ibni As ve 

sahabenin büyüklerinin müşrikler içinde bulunmasından,Cenâb-ı Hakkın hikmeti 

onların izzetini kırmamak ve İslâmiyeti kılınç korkusuyla değil,hakikatını görerek 

girmeleri için nihayet de mağlubiyeti netice vermiştir.130 

  

B E D İ R : Hicretin 2. senesi,17 Ramazan,Cuma. Miladi,13-Mart-624. 

Akif’in şiirinde:”Bedrin arslanları” diye tavsif ettiği Bedir savaşına 

katılanlar,Allah tarafından üç bin melekle desteklenmişlerdir. 

Âyette:”Muhakkak ki siz Bedirde zayıf durumda iken Allah size yardım etmişdi 

de muzaffer olmuştunuz. Öyleyse Allah’dan korkun ki,O’nun yardımına şükretmiş 

olasınız. O zaman sen mü’minlere:”Rabbinizin gökten indirdiği üç bin melekle yardıma 

gelmesi size yetmez mi?”diyordun.”131 

                                                           
128 İhya’yı Ulumid Din.İ.Gazali. 1 / 324. 

129 K.S.Muhtasarı.age. 3 / 527. 

130 Bak.Lem’alar.B.Said Nursi.26. 

131 Al-i İmran.123-124. 



  

U H U D : Hicretin 3. senesi,7 Şevval,Miladi 625. 

Rasulullah Uhud da mağlub olacağının rüyasını görmüş ve ashabına sabr-u sebat 

etmelerini tavsiye etmişti. 

Ancak bu emre uymama harbin neticesini değiştirmiş,galib iken mağlub 

olunmuştur. İbret alınması bakımından,emre uymamanın dünyada dahi neticesinin 

husran olduğunu bildirmiş oluyordu. Bu savaşta:”yeni müslüman olduğundan bir kere 

olsun,ibadet edemeden şehid olan Amr ibni Sabit’de vardı.”132 

Bu savaşta Rasulullah için en hazin olan Seyyid-üş Şüheda amcası Hz. Hamza’yı 

kaybedişidir. 

  

H E N D E K : Hicretin 5. senesi,29 Şevval. Miladi 24-Ocak-627.133 

Selman’ı Farisi’nin teklifi üzerine Medine’nin etrafına –karşıya geçilemeyecek 

enlik de,içinden çıkılamayacak derinlik de- hendekler kazılarak,oyalanmaya gidildi. 

Cenâb-ı Hakkın şiddetli bir rüzgar göndermesiyle de perişan olan müşrikler bütün 

ağırlıklarını bırakarak dönmüşlerdir. 

Dikkat çekilen bir noktada;Rasulullahın İstişare’ye 134 vermiş olduğu önemden 

dolayı,İstişare kararlarına,çoğunluğun kararlarına uyarak onu tatbik etmesidir. 

Ve peygamberimiz Savaşta namazı kılmış,terk etmemiştir.135 

“Harb bir hiledir.”(Buhari) Hakikatınca,müslümanlarla anlaşmayı 

bozub,Kureyş’lilerle ittifak eden Kureyza yahudileri ve Katafan oğulları Medine’nin 

etrafını muhasara altına almışlardı. 

Müslüman olduğu yahudi ve müşriklerce bilinmeyen Nuaym bin Mesud 

peygamberimizden aldığı izinle,Kureyş’lilerle yahudilerin arasını açarak,büyük bir 

tehlikeyi de önlemiş oluyordu.136 

Hendek’ten sonra bir seferle anlaşmayı bozan Kureyzalılar da memleketlerinden 

sürüldüler.137 

                                                           
132 Uhud Gazvesi.R.M.Sami.10-11,35. 

133 P.Hayatı. 2 / 96, 1 / 507,579. 

134 Şura için bak.Tefsir-i Kebir.F.Razi. 7 / 160,Hz. Peygamberin Sünnetinde İstişarenin 

Safhaları.Doç.İ.Canan.Köprü dergisi.1981.Ağustos-Eylül..  

135.Nisa.101-103. 
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KRALLARA       TEBLİĞ 

  

Daveti umumi olan Peygamberimiz Medine döneminde 

Heraklius,Necaşi,Mukavkıs gibi kişilere,onların dillerini bilen sahabelerle mektublar 

göndererek,onları İslâma davet etmiştir.138 

  

  

V E F A T I 

  

Her fâni gibi peygamberimiz de,doğduğu gibi vefat da edecektir. Hakiki sevgiliye 

kavuşacaktır. Rabbimiz de Kur’an-da:”Muhakkak sen de öleceksin,onlar da 

ölecekler.”139 

Hz. Âişe der:”Rasulullah,Pazartesi günü kuşluk vakti ile öğle vakti arasında vefat 

ettiler.” O gün de doğup,yine o gün olan Pazartesi ahirete  irtihal ettiler. 

Ümmü Gülsüm’de:”Pazartesi günü benim maruz kaldığım musibete Kûfe’de Hz. 

Ali maruz kaldı. Rasulullah o günü vefat etti. Hz. Ali o günü şehid edildi. Babam o günü 

şehid edildi.”140 

Etrafı teskin etmek üzere Hz. Ebu Bekir, Muhammed’in de beşer olduğunu 

onlara hatırlatıyordu.141 

Peygamber Efendimiz son demlerinde arzu ediyor,mescide çıkamaz olup,yerine 

Hz. Ebu Bekir’i vekil kılıyordu. 

“Kendilerinin de kıldıkları en son namaz akşam namazıdır.  Bura da –El-

Mürselat- okumuş ve ondan sonra bir daha namaz kılamamıştır.”142 

Müslümanlarda büyük bir tedirginlik görülmekteydi. Acaba kendilerini 

karanlıktan kurtaran bu güneş batacak mıydı? Batacaksa ne olacak? Ne yapacaklardı? 

Kime müracaat edecek? Kimden meded umacaklardı? Sorular..sorular.. Ancak o zatın 

gidişi başkalarının gidişi gibi değildi. Kendisi gidecek ancak ümmetini boşlukta 

bırakmayacaktı. Açtığı çığırdan devam edeceklerdi. 
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Görevini yapmanın verdiği huzurla artık ruhunu teslim edebilirdi. 

Mübarek dudaklarından Kelime-i Tevhid ruhuyla beraber Refiki A’la olan en 

yüce makama yükseliyordu. 

“Tarih ise;Hicretin 11. senesi,Rebiül Evvel ayının 12.si,Pazartesi günü,Miladi 8-

Haziran-632.”143 

Hz. Fatıma Rasulullahın vefatında şöyle diyordu:”Semanın ufukları 

karardı,güneş de dürülüp yas tutmuş gibi nurunu kaybetti. Gece ile gündüz birbirinden 

ayırt edilmez bir halde koyu ve zifiri karanlıkların girdabına gömüldü. 

Allah sevgilisinin vefatından sonra yer kürenin,bu acı ayrılığa üzülmekten dolayı 

varlıklar alemindeki yeri bir kum yığını halini aldı. Bu sebebten yer yüzünde  sarsıntılar 

ve çarpıntılar çoğaldı. 

Varsın dünyanın doğusunda ve batısında bulunup senin vefatını işiten bütün 

varlıklar ağlasın.” Varsın Mudar ile Yemen kabileleri başlarına topraklar saçsın. (Neye 

yarar ki?) (Ben) Senin ayrılığına üzülmekten yüzüme göz yaşları resimler yaparak 

geceliyorum. Gönlümde ise kocaman (ve devasız) yaralar hüküm sürmekte,canım 

yanmakta,ruhum sızlamaktadır. 

Sabır esasen her yerde güzel bir şeydir. Fakat senin ayrılığına dayanmak güzel 

olmak şöyle dursun,pek ayıptır üstelik. 

Benim üzüntüm,ağlayıp sızlanmam ayıplanmaz. Eğer ayıplayan 

bulunursa,gözümden akan ve coşup taşan yaşların durmayıp çoğalması ve ayıplamaya 

bir cevap teşkil edecek ve ölünceye dek,bir an durmadan akıp gidecektir. (Ben öyle bir 

hicran arkına düştüm ki,artık bu hicran gecesinin bir gündüzü de yoktur.)  

Ve kabrinden bir toprak alıp:” Hz. Ahmed’in toprağını koklayan, zaman 

boyunca misk kokusu almasa ne gam…Benim üzerime öyle bir musibet çöktü ki,eğer 

gündüzlerin üzerine çökseydi,gece olurdu.”der. 

-Peygamberimizin nasıl vefat ettiği konusunda;Rasulullahın vefatında yine 

Yahudi eli bulunduğudur. Son nefesinde yahudi kadınının vermiş olduğu zehirli etin 

tesiri bulunmaktadır. 

Mervan bin Osman Ebu Said b. Mualla anlatıyor:”Rasulullah ölüm döşeğinde 

iken,yanına Bişr b. Bera b. Ma’rur-un kız kardeşi girince,ona şöyle dedi:”Bişr’in kız 

kardeşi! Şu anda kardeşinle beraber Hayber’de yediğim etin tesirinden dolayı adeta 

atar damarlarımın kesildiğini hissediyorum.” 

Müslümanlar,Allah’ın kendisini peygamberlikle şereflendirmesi 

sebebiyle,Rasulullahın şehid olarak ruhunu teslim ettiği görüşündedirler.144 
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PEYGAMBERLERE    İMAN 

  

Hadiste:”Biz peygamberler topluluğu evlatlar gibiyiz,dinimiz birdir (baba 

gibi)”buyurulur. 

Her yönüyle temelde birleşen bu zatlar,mümtaz özelliklere sahiptirler.145 

Onlara iman;imanın esasındandır.146 

Nebi;Haber getiren,147 haber veren 148 anlamınadır. 

Nebi;yeni bir kitab ve şeriatla gelmeyip,kendinden evvelki rasulün getirdiği kitab 

ve şeriatı devam ettirendir.149   

Böylece;Allah taâlanın kullarına dinlerini bildirmek için görevlendirdiği 

muhterem ve günahtan korunmuş kimselerdir. 

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerimde beşerin hidayet ve salâhına,düşmüş oldukları 

zulmet ve bataklıktan kurtulmalarına,hâsılı o kavmin ve ümmetin birer güneşi olan 

peygamberlerden ve nebilerden bahsederken şöyle buyurmaktadır:”İnsanlar bir tek 

ümmetti. (Kimi iman etmek,kimi küfre sapmak suretiyle ihtilafa düştüler.) Binaenaleyh 

Allah (rahmetinin) müjdeciler (i,azabının) haberciler (i) olmak üzere (onlara) 

                                                           
145 Bak.Konularına Göre Kur’an-ı Kerim Fihristi.Nevzat Yüksel.sh.72-76,392-394. 

146 Age.44-45. 

147 Peygamberlik ve Peygamberler.Muhittin Bahçeci.sh.72.1977.İstanbul. 

148 Ehli sünnet akâidi.İmam Ebu Yüsr Muhammed Pezdevi.(421-493 / 1027-1099) Terc.Doç.Şerafettin 

Gölcük.sh.320.1980.İst. 

149 Yeni Lugat.Abdullah Yeğin.sh.534.1983.İst. 



peygamberler gönderdi. Ve beraberlerinde –insanların ihtilafa düştükleri şeyler 

hakkında aralarında hüküm vermek için- hak (ve gerçek) kitablarda indirdi.”150 

Kur’an-ı Kerim dört esası takib etmektedir. Bunlar;Tevhid,Haşir,Nübüvvet ve 

Adâlettir. Peygamberlik Kur’anın dörtte birini oluşturmaktadır.Peygamberler;”Nev’i 

beşerin en nurani ve en mükemmeli”151 olup,hepsi Tevhid hakikatını dâva etmekte 

müttefik olarak,”Beşeri, hayvaniyet mertebesinden melekiyet derecesine çıkarmak 

için,onları imanı billaha davet ile ders veriyorlar.”152 

Peygamberlerin meslek ve ibadetteki farklılıkları konusunda Bediüzzaman 

hazretleri şu tesbiti yapar:” İtikad ve amelde, usûl ve ahkâm-ı esasiyede peygamberlerin 

hepsi daimdirler, sabittirler, müttehiddirler. İhtilaf ve tefavütleri, ancak füruattadır. 

Zâten zamanların tebeddülüyle, füruatın da tebeddül ve tegayyürü tabiî bir şeydir. Evet 

mevasim-i erbaada tedavi ve telebbüs gibi çok şeyler tebeddüle uğrar. Meselâ, kışın 

giyilen kalın elbise yazın tebeddüle uğrar; veya kışın güzel tesiri olan bir ilâcın, yazın 

fena tesiri olur, kullanılmaz. Kezalik kalb ve ruhların gıdası olan ahkâm-ı diniyenin 

füruatı da, ömr-ü beşerin devreleri itibariyle tebeddüle uğrar.”153 

Zamanımıza kadar gelen bir çok hadisler ve alimlerin vermiş oldukları 

haberlerle sabittir ki,nebiler,kendilerine nebilik gelmeden öncede bir çok noksan 

sıfatlardan münezzehtirler. 

Şifâ adlı kitapta denilmiştir ki;Peygamberler nübüvvetten önce Allahı ve sıfatını 

bilmemekten ve bu gibi şeylerde de şüpheye düşürmektende masumdurlar.154 

Kelime olarak insan;Nisyan kökünden türetilip,unutkan mânasına unutucu 

olmasından devamlı hata işlemeye müsait ve mübtela,böyle bir insana karşı Cenâb-ı 

Hak:” Karıncayı emirsiz, arıyı ya'subsuz bırakmayan kudret-i ezeliye; elbette beşeri 

nebisiz bırakmaz.”155 

Amma nebinin kadından veya köleden olup olmayacağına 

gelince;Nebi;asla,kadın ve köle olamamakta,fakat şu sayacağımız dört kadına 

gelince,bunda ihtilaf edilmektedir. Bunlar;Meryem,Âsiye,Sâre,Hacerdir. Allame 
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Mutginus Sırac bin Mülgin-Umdetül Ahkâm- adlı kitabın şerhinde;Havva ve Mûsa (AS) 

nın annesinide eklemiştir.156 

Peygamberlerin sayısı konusunda Peygamberimizin şöyle buyurduğu rivayet 

edilmektedir:”Yüz yirmi dört bin” Bir rivayette de:”İki yüz yirmi dört bin” Fakat en 

iyisi peygamberleri sayı ile sınırlamamaktır.157 

Kur’an-ı Kerimde ismi zikredilen peygamberlerin sayısı 25-tir. Üç kişi hakkında 

da peygamber veya veli olmaları hususunda ihtilaf edilmiştir. İhtilaf edilenler 

ise;Uzeyr,Lokman,Zülkarneyn. 

Peygamberlerin sayısı bu kadar çok olduğu halde,insanlar tarafından pek azının 

bilinmesinin sebebini,İmamı Rabbani şöyle izah etmektedir:”Hindistanda çok 

peygamberler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış,veyahut dâveti belli 

birkaç kişiye münhasır kalıp fazla şöhret bulmamıştır.Yahutta bunlara nebi ismi 

verilmemiştir.”158 

Peygamber gönderilmeyen bir devri veya kavmi,tarihin sayfalarını açıp 

baktığımızda göreceğimiz durum gayet vahimdir. Çünki;eliyle yoğurmuş olduğu 

hamurdan mamul bir puta Allah diyerek tapıyor ve acıktığında da yardım taleb ettiği 

putu yiyiyor! 

Cehaletin eseri olarak kızını diri diri toprağa gömmekten 159 bir eseri tereddüt 

göstermiyor. İşte bundan dolayıdır ki,peygamberlik müessesesinin ne derece ehemmiyet 

ve lüzumu görülmektedir. 

Cenâb-ı Hak bir âyette:”Biz hiçbir ümmeti,kendilerine peygamber 

göndermedikçe azab etmeyiz.”160 buyurmaktadır. Bundan da anlaşılmaktadır 

ki;mücâzat peygamberlerin gönderilmesiyle olmaktadır. 

Allahı bilme hususunda ise;Maturidi ve bazı ehli sünnet ulemasına göre;insan 

aklı,yalnız başına Allahı bilebilmek ve bulabilmek kabiliyetinde olduğundan,fakat 
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Allaha imanın dışındaki dinin teferruatına aid amellerinden mesul değildir. Ahirettede 

ehli necattır. Cehennem azabından kurtulur.161 

İnsanlar üstünlük derecelerine göre üç kısma ayrılır: 

1-Noksan ve aşağı derecede olan Avâm tabakası. 

2-Zâtında mükemmel olup,başkasını mükemmel kılmaya kâdir olmayan orta 

derecedeki evliya tabakası. 

3-Hem kendi zâtında en mükemmel sıfatlara sahib,hemde başkasını mükemmel 

yapmaya kâdir en yüksek derecedeki enbiya tabakası.162 

Peygamberlerin gönderilmesindeki bir hikmette:” İşte nev'-i beşer bi'set-i enbiya 

ile, sırr-ı teklif ile, mücahede ile, şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüzbinlerle 

enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi âlem-i insaniyetin güneşleri, 

ayları ve yıldızları mukabilinde; kemmiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz 

hayvanat-ı muzırra nev'inden olan küffarı ve münafıkları kaybetti.”163 

Ehemmiyet kemiyette yani sayı çokluğunda olmayıp,belki keyfiyette,değer ve 

kalitede olmasından enbiyaların gönderilmesi mahzâ rahmettir. 

Misal olarak:” Meselâ: Yüz hurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su 

verilmezse ve muamele-i kimyeviye görmezse ve bir mücahede-i hayatiyeye mazhar 

olmazsa, yüz para kıymetinde yüz çekirdek olur. Fakat su verildiği ve mücahede-i 

hayatiyeye maruz kaldığı vakit, sû'-i mizacından sekseni bozulsa, yirmisi meyvedar 

yirmi hurma ağacı olsa, diyebilir misin ki "Suyu vermek şer oldu, ekserisini bozdu"? 

Elbette diyemezsin. Çünki o yirmi, yirmi bin hükmüne geçti. Sekseni kaybeden, yirmi 

bini kazanan, zarar etmez; şer olmaz. Hem meselâ: Tavus kuşunun yüz yumurtası 

bulunsa, yumurta itibariyle beşyüz kuruş eder. Fakat o yüz yumurta üstünde tavus 

oturtulsa, sekseni bozulsa; yirmisi, yirmi tavus kuşu olsa, denilebilir mi ki: "Çok zarar 

oldu, bu muamele şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu"? Hâyır öyle 

değil, belki hayırdır. Çünki o tavus milleti ve o yumurta taifesi, dörtyüz kuruş fiatında 

bulunan seksen yumurtayı kaybedip, seksen lira kıymetinde yirmi tavus kuşu 

kazandı.”164 
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“İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temyiz ve 

tefrik için, şeytanların hilkatıyla ve sırr-ı teklif ve ba's-i enbiya ile, bir meydan-ı imtihan 

ve tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, 

maden-i insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidadlar, beraber kalacaktı. 

A'lâ-yı illiyyîndeki Ebu Bekr-i Sıddık'ın ruhu, esfel-i safilîndeki Ebu Cehl'in ruhuyla bir 

seviyede kalacaktı.”165 

Bu cihetle peygamberler altın ile kömürü birbirinden ayırarak tasfiye 

vazifesinide görmektedirler. 

Rasullere166 iman,imanın rüknü,dinin emri ve farzdır.167 

Ömer Nesefi –Metni Akâid- adlı eserinde özetle:Melekler ve cinler nurani varlık 

olmaları,devamlı hazır olup görülmemeleri,insani hallerden uzak olup,maddi hayatta 

diğer insanlar gibi,gerek alış verişlerinde,gereksede tezevvüc gibi durumların 

olmamasından dolayı Cenâb-ı Hak hikmeti muktezasınca,tebliği risaletten örnek olduğu 

gibi,yaşayışıyla ümmetine gerek dahilde (evde),gerekse hariçde 

(dışarda,çarşıda,pazarda) örnek olabilmesi için,beşere yine beşer olan peygamberleri 

müjdeleyici ve korkutucu ve insanların din ve dünya işlerinde muhtaç olacakları şeyleri 

beyan etmek için beşerden göndermiştir. 

Rasûl-Rusul-Risalet-Mürsel gibi;gerek müfred,gerek cemi’,gerek masdar ve 

gereksede mef’ul olarak Kur’an-ı Kerimde 374 defa 168 zikredilmiştir. 

Rasullerin 313 tane olduğu,nebilerin ise yüz yirmi dört bin-den fazla bulunduğu 

rivayetler arasındadır. Kur’anda ise ayrı ayrı zikredilerek birbirine atfedilmiştir. 

Birinin diğerine atfı ise,ayrı ayrı mefhumlar olduğunu gerektirmektedir. Fakat 

Kur’anda aynı mânaya geldiği yerlerde vardır. Yani farklılığı rasulün yeni bir şeriat 

getirmiş olması,nebinin ise,daha önce getirilen şeriatla amel edip,tebliğ etmiş 

olmasıdır.169 

Mümtaz bir şahsiyete sahib olan peygamberler,şu beş sıfata hâizdirler:Sıdk-

Emânet-Fetânet-İsmet-Tebliğ sıfatlarıdır. 
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Peygamberler vahye 170 mazhardırlar. 

Şeriattaki ifadesiyle:Dilediği ahkâmı,esrar ve hakâikı peygamberâni 

zîşânına,rüya,ilham,kitab,irsali melek tariklerinden biriyle Cenâb-ı Hakkın i’lam ve 

ifham buyurmasıdır.171 

Vahiyde ikiye ayrılır:1)İlâhi vahiy. 2)Gayrı ilâhi vahiy. 

Gayrı ilâhi vahiy,Kur’an-da iki yerde geçmektedir:1)Zekeriya peygamberin 

kavmine yaptığı vahiy olup,îma ve işaret mânasınadır.172 

2)İns ve cin şeytanların birbirlerine karşı yaptıkları vahiydir.173 

İlâhi vahiy ise:1) Cansız olan arz ve semaya hitaben vâki olan vahiyler.174 

2)Canlılardan bal arısına olan vahiy.175 

3)Meleklere olan vahiy.176 

4)Havârilere 177 ve Mûsanın annesine olan vahiy.178 

5)Hakiki vahiy olup,Cebrâil tarafından peygamberlere aid olan vahiy.179 

Hz.Peygambere (SAM) vahiy şu şekillerde gelirdi: 

1)Uyanık halinde iken gördüğü sadık rüyalardır. 

2)Uyanıkken melek görünmeksizin kalbe ilâhi vahyi ilkâ ederdi. 
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3)(Genç ve yakışıklı bir sahabi olan) Dıhye suretinde vahiy getirirdi. 

4)Çıngırak sesine benzer sesle gelirdi. 

5)Cebrâil heyeti asliyesiyle görülüp ilâhi emri duyurmasıdır. 

6)Hz. Peygamberi uyanıkken Allah taâla ile konuşması şeklinde vuku bulan 

vahiy. 

7)Cebrâlin Hz. Muhammede uyku halinde iken vahiy getirmesidir.180 

Evet vahiy;Ruh gibi esrarı ilâhiyedendir. Vahiy Allah ile peygamber arasında 

kalmış bir sır olduğundan 181,şimdiki modern ilimler yolu ile açıklamaya kalkmak 

mümkün değildir. 

Her ilim erbabı kendi sahası içerisinde yapmış olduğu araştırma ve 

ilimde,mütehassıs olduğu dalda ancak söz sahibi olabilir. Aksi takdirde diğer sahalarda 

da sözüm geçebilir,yapabilirim diyecek olsa hâli şu misale benzer; 

Bir kasabın,nasıl olsa ben et kesmekte mâhirim. Neresinin kaburga ve omuz 

olduğunu bilirim. Binaenaleyh bir cerrahında yaptığını yapabilirim,demeye kalkması 

kendisini en azından gülünç duruma düşürecek ve böyle bir şeye tevessülü halinde 

hastanın ölümüne sebeb olacaktır. 

Aynen böylede,vahiy sahası Allah ile peygamberlerin sahası olup,sözde 

onlarındır. Bunun hakkında,malumatın ötesinde söz söylemek abes olacaktır. 

Vahiy ile ilhamın farklarına gelince:” Birincisi: İlhamdan çok yüksek olan vahyin 

ekseri melaike vasıtasıyla ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. 

 Meselâ: Nasılki bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var. Birisi: 

Haşmet-i saltanat ve hâkimiyet-i umumiye haysiyetiyle bir yaverini bir valiye gönderir. 

O hâkimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için bazan vasıta ile beraber 

bir içtima yapar. Sonra ferman tebliğ edilir. İkincisi: Sultanlık ünvanı ile ve padişah-ı 

umumî ismiyle değil, belki kendi şahsı ile hususî bir münasebeti ve cüz'î bir muamelesi 

bulunan has bir hizmetçisi ile veya bir âmi raiyetiyle ve hususî telefonu ile hususî 

konuşmasıdır. 

 Öyle de Padişah-ı Ezelî'nin umum âlemlerin Rabbi ismiyle ve kâinat hâlıkı 

ünvanı ile vahiy ile ve vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlarıyla mükâlemesi olduğu 
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gibi, her bir ferdin ve her bir zîhayatın Rabbi ve Hâlıkı olmak haysiyetiyle hususî bir 

surette fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarz-ı mükâlemesi var. 

 İkinci fark: Vahiy gölgesizdir, safidir, havassa hastır. İlham ise gölgelidir, renkler 

karışır, umumîdir. Melaike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi çeşit 

çeşit hem pekçok enva'larıyla denizlerin katreleri kadar kelimat-ı Rabbaniyenin 

teksirine medar bir zemin teşkil ediyor.”182 

  

  

    M  U  ‘  C  İ   Z  E 

Mu’cize;Dâvayı nübüvvetin isbatı için,münkirleri ikna etmek içindir. İcbar değildir. 

Öyle ise dâvayı nübüvveti işitenler için ikna edecek bir derecede mu’cize göstermek 

lazımdır. 

Mu’cize;beşerin tâkatının üzerinde hârikulade bir durum olup,ilâhi bir ikram ve 

peygamberliğe zâhir bir delildir. 

Peygamberler için mu’cizeler haktır.183 

Cenâb-ı Hak peygamberleri;âdetleri yırtan ve bazen mu’cizelerle onları te’yid 

edip kuvvetlendirmiştir.184 

Yani beşerin devamlı ünsiyet ettiği durumların dışında,mesela;peygamberimizin 

(SAM) avucunda küçük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde,onları inhizama 

(karışıklığa) sevketmesi,185 aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi,186 “ve 

aynı el, çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi;(oysa âdet 

üzere parmaklarda kan cereyan etmektedir. Akacak olsa kanın akması 

gerekirken,âdetin zıddına berrak suyun akması) ve aynı el, hastalara ve yaralılara şifa 

olması, elbette o mübarek el, ne kadar hârika bir mu'cize-i kudret-i İlahiye olduğunu 

gösterir. Güya ahbab içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i Sübhanîdir ki, küçücük 

taşlar dahi içine girse, zikir ve tesbih ederler. Ve a'daya karşı küçücük bir cephane-i 
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Rabbanîdir ki; içine taş ve toprak girse, gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara 

karşı küçücük bir eczahane-i Rahmanîdir ki, hangi derde temas etse derman olur. Ve 

celal ile kalktığı vakit, Kamer'i parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verir; ve cemal ile 

döndüğü vakit, âb-ı kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. 

Acaba böyle bir zâtın bir tek eli, böyle acib mu'cizata mazhar ve medar olsa; o zâtın 

Hâlık-ı Kâinat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık 

bulunduğu ve o el ile biat edenler, ne kadar bahtiyar olacakları, bedahet derecesinde 

anlaşılmaz mı?..”187 

Elbette her akıl sahibi tarafından anlaşılacaktır... 

Bilhassa Kur’an,umum peygamberlerin göstermiş olduğu mu’cizeleri 

zikredip,hikmetlerinide şöyle gösterir ki:Hz. Süleyman (AS) ın iki aylık bir yolu bir 

günde,kısa zamanda katetmesi,insanları teşviken;-Ey insanlar. Çalışın..sizde iki aylık 

bir yolu bir günde kesebilecek bir duruma gelebilirsiniz. 

Çünki peygamberler ahiretin rehberleri oldukları gibi,maddi 

hayatın,medeniyetinde üstadlarıdırlar. 

Hz. Mûsa (AS) nın Âsasıyla taşa vurarak 12 yerinde çeşmenin fışkırması (12 

kabile olup,her bir kabile bir çeşmeden birbirleriyle kavga etmesizin,istifade 

etmesi),bugünkü artezyenlere işaret etmektedir.Sondaj makinalarıyla yerin 

derinliklerinde bulunan petrol gibi sıvı şeylerden de istifadeye teşvik etmekte,yol 

açmaktadır. 

Hz. İsa(AS)nın en müzmin dertlere devâ bulması,ölüleri diriltmesi,insanların 

nisbîde olsa;kanser ve diğer ağır hastalara çare bulmaları,ölüme kısa bir müddette olsa 

hayat rengi vermelerine bir işarettir. 

Hz. Davud (AS) un demiri hamur gibi yoğurması,demirin eritilerek her şekle 

sokulacağına işaret etmektedir Ve hâkeza. Nitekim zamanımızda sanayinin temelini 

demir teşkil etmektedir. 

Bugünkü fen ve tekniğin ilerlemesiyle yapılan şeyler mu’cize olmayıp,bir 

tekâmüldür. Çünki mu’cizeyi canlı bir şey olarak tasavvur edecek olursak,medeniyetin 

harikaları ona mukabil bir gölge ve ona ulaşmak kudreti beşerin fevkindedir. Onlar 

mu’cizeleriyle son hududunu çizmiş olmaktadırlar. Küçük bir örneğini yakalamış 

olmaktadırlar. 

Teknoloji hem peygamberleri tasdik etmekte,hemde onların işaret ettikleri 

noktalara maddende ulaşmakla maddi saadeti yakalayabileceğini göstermektedir 
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Onların mânevi yönlerine de uyan beşeriyet hem maddi hemde mânevi,dünya ve ahiret 

saadetlerini yakalamış olacaktır. 

  

    İ  S T İ D R A C 

Hakkı ve hakiki değeri olmadığı halde kabiliyetsizliğine rağmen,bir kimsenin bir çok 

nimete mazhar olması ve bu sebeble küfür ve isyana devam ile azab ve gadabı ilâhiyyeye 

yaklaşmasıdır. 

Yani,derece derece düşüşü netice vermektedir. 

“Keramet ile müşerref olanın nefsi emmaresi bâki ise,kendine güvenmek,nefsine 

itimad etmek,gurura düşmektir.”188 

Kur’an-ı Kerimde:”Âyetlerimizi yalan sayanları biz bilmeyecekleri noktalardan 

derece derece (yavaş yavaş) helâke yaklaştırırız.” 189 Birbiri ardınca kendilerine 

nimetler gelir,onları, haklarında Allahın dâimi lutfu sanırlarda şımarırlar. İşte o zaman 

üzerlerine Allahın azabı hak olur.(Beyzavi) 

Dahhak diyor:Bunun mânası,onlar mâsiyeti tazeledikçe bizde nimetlerimizi 

yenileriz,demektir. 

Rivayete göre Hz. Ömer-ül Fâruk (RA),Kisrânın hazineleri kendisine gelince;Ya 

rab,bir istidraca uğramış olmaktan sana sığınırım. Çünki senin ‘senestedricühüm’ 

buyurduğunu işittim.,demiştir.190 

Başka bir âyette:”Artık bu sözü (Kur’anı) yalan sayanları bana bırak. Biz 

onları,kendilerinin bilmeyecekleri bir cihetten,derece derece azaba yaklaştırıyoruz.”191 

Buna –istidrac- derler ki bu,bir kul günahını tazeledikçe Cenâb-ı Hakkın onun 

sıhhatini,ikbalini,devlet ve nimetini artırması,onun şükrünü,tevbesini,istiğfarını 

unutturması,bu suretle onu gazab ve azabına derece derece yaklaştırması ve nihayet 

ansızın onu yakalaması demektir.192 
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Hadiste:”Kulun mâsiyetlerinde devam ve ısrar etmesine rağmen,Allahın onu 

dünyadan ne arzu ederse verdiğini görürsen bu,ancak ondan (Cenâb-ı Haktan) bir 

istidracdır.”193 

İsyanda olanların,bu nimetlerin kendilerine gelmesiyle azgınlıklarını 

artırarak,bunların Allahın bir eseri nimeti ve kendisine yaklaştırmasıdır,zannederler. 

Oysa bu Allahın kendisinden uzaklaştırmasıdır. Yani istidracdır.194 

Binaenaleyh;hadislerde haber verildiği üzere,Fir’avn,iblis,deccal gibi Allah 

düşmanlarında görülen harikaları,mu’cize adı verilmeyip ihtiyaçlarının giderilmesidir. 

Mesela;firavunun nil nehrine emrederek istediği tarafa akıtması ve deccalın bir adamı 

öldürüp geri diriltmeside birer istidracdır.195 
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MEHMET  ÖZÇELİK 

 

 

 

PEYGAMBERLER   VE     KISSALARI 

HZ .     A D E M 

  

 Allah ezeli iradesiyle bir insan yaratmayı irade etti. İnsanlara İstişareyi öğretmek 

üzere,meleklere yer yüzünde bir Halife yaratacağını söylemesi üzerine melekler:”Ya 

                                                                                                                                                                                     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  



Rabbi! Yer yüzünde kan dökecek,fesad çıkaracak varlıklar mı yaratacaksın?”196 

diyerek,insandan önce yaratılan Cin taifesinin kan dökücülüğüne kıyasla insanların 

yaratılmasına taraftar olmamıştır.Bir yandan da bunu İstifsar yani açıklamasını 

istemek amacıyla sormuşlardır. 

 Ancak ezeli irade başkadır. Allah:”Siz benim bildiğimi bilmezsiniz.”197 

buyurarak,ilmi ve iradesi insanın yaratılmasını irade etmiş ve ilk insan olarak Adem 

yaratılmış,ilk peygamberlik göreviyle de görevlendirilmiştir. 

 Hazreti Âdem topraktan yaratılmış,Hz. Havva ise Hz. Âdem’in eğe kemiğinden 

yaratılmıştır.198 Erkeğe nisbeten zarif ve nahif yaratılmıştır. Ne tamamen düzeltilir,ne 

de kendi haline bırakılır bir halde yaratılmıştır. 

 Hz. Âdem Havva ile beraber cennettedir. Cennetin tüm nimetlerinden istifade 

edebilir,ancak malum ağaca yaklaşmamak şartıyla... 

 O cennet ki;Kur’an-de yedi sıfatla tavsif edilmektedir:1)Yüksektir.  2)Orada 

Lağiye,kötü söz işitilmez.  3) daimi akan nehir.  4)Yüksek tahtlar.  5)Önlerine konmuş 

kaplar.   6)Dizilmiş kaplar.   7)Yayılmış Halılar.199 

 “Gerek cennet gerek cehennem halkı 33 yaşlarında ve hiç 

kocamayacaklardır.”200 Böyle bir özelliğe sahib. 

 Gerek ezeli iradenin gereği,gerekse de kadının yapısının özelliğinden 

kaynaklanan sebeb neticesinden,en açık düşmanları olan şeytanın 

aldatmacasıyla,malum ağaçtan yemeleri halinde cennetten hiç çıkmamak üzere ebedi 

kalacakları aldatmacası,yasağa uymamaları cennetten dünyaya inmelerine sebeb 

olmuştur.201 
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 Cennetten çıkarılan Hz. Âdem ve Havva yeryüzüne inmiş,Hz.Âdem Hindistanın 

güneyindeki Seylan adasına,Havva annemizde Cidde’ye indirilmiştir. Daha sonra uzun 

ayrılıktan sonra Arafat’da buluşup,burada yaşamaya başladılar. 

 Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerimde:”Uskun” 202 yani “Burada sakin ol,kal,otur.” 

emrinden Hz. Âdem bu emir ve ifadenin geçici kalınmayı ifade ettiğini anlamıştır. 

Çünkü bu kalma emri geçici kalmayı ifade etmektedir. 

 Ebul Haseni Şazeli;Yasak ağaçtan yeme günahı hususunda şöyle der:” Ne şerefli 

bir günah ki,sahibini halifelik makamına eriştirmiş ve kıyamete kadar gelecek insanlara 

tevbenin 203 meşru kılınmasına sebeb olmuştur.” 

 Halife kelime olarak da sonradan gelen anlamına olması da,Hz.Âdem’den önce 

yaratılan varlıkların var olduğunu ifade eder. 

 İnsanın yaratılmasındaki hikmetin tahakkuku ancak cennetteki yasak ağaçtan 

yenilip dünyaya gönderilmesiyle başlamıştır. Ki bu kısaca teklif ve mükellefiyettir. Birde 

şeytana aldanmanın insan için ne kadar büyük bir zarar ve kayıb olduğunu bildirmiş 

olmaktadır. 

 Hasan Basri şöyle der:”Allah Adem’e dört haslete sahib olmasını emretmiş ve 

bütün iyi vasıfların bu dört haslette bulunduğunu bildirmiştir. Bunlardan biri 

benim,diğeri senin için,üçüncüsü ikimiz arasında ortak ve dördüncüsü de senin ile diğer 

insanlar arasında ortak olandır.  

Birincisi:Bana ibadette hiçbir şeyi ortak koşmamandır. 

İkincisi:Yapmış olduğun amelindir. En dar gününde o amelin mükafatını sana 

verir. 

Üçüncüsü:Senin dua etmen ve benimde duana icabet edip istediğini vermemdir. 

Dördüncüsü:İnsanların ne şekilde sana arkadaş olmalarını arzu 

ediyorsan,seninde onlara öyle davranmandır. 

İnsanlar cennetten çıkmayıp devamlı orada kalmış olsalardı,Cenâb-ı Hakkın 

isimlerinin tecellisi olmaz. Bir derece Allah kamil manada bilinmezdi. Zira cennette 

hiçbir kötülük ve eksiklik olmadığı için Allah’ın affediciliği,şifa vericiliği,zulüm 

olmadığından ceza verme ve adaletin görülüp Kahhar ve Cebbar gibi isimleri bilinmez 

ve anlaşılmazdı. Allah kendisinin de tam manasıyla bilinmesi için,insanın dünyaya 

gelmesini murad etmiştir.  
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Hz. Âdem’in bir üstünlük yönü de kendisine eşyanın,varlıkların isminin 

öğretilmiş olmasıdır. Bu bir rüçhaniyet sebebidir. Meleklere ve diğer varlıklara karşı bu 

yönüyle tefevvuk etmiştir. Kâinattaki tüm canlılar bir araya gelseler,değil bir şey icad 

etmek,bir makine yapmak,bir harf bile yapamazlardı. İnsan ilmiyle Allah’ın Alim 

ismine mazhariyetini de göstermektedir. 

Her bir peygamber bir meslekte Pir ve öncüdürler. Hz. Âdem’de çiftçilerin piri 

olup,ilk olarak toprağı sürüp,eken kişidir. 

 Allah Hz. Âdem’i yarattıktan sonra meleklere Âdem’e ve onun şahsında insana 

secde yani hürmet etmesini emreder. Melekler secde ederler,şeytan ise Kibrinden yani 

kendisinin ateşten,Âdem’in ise topraktan üstünlüğünü ileri sürerek emre isyan eder. Bu 

durum onun Allah’ın rahmetinden kovulmasına neden olur. Allah’dan kıyamete kadar 

müsaade ister. İnsanları doğru yoldan,Allah’ın yolundan alı koymak için. Allah 

müsaade eder. Kendisinin Muhlis,Allah’ın rızası için hareket eden kullarının şeytan 

tarafından aldatılamayacağını,onları saptıramayacağını ifade eder. Artık şeytan insan 

için en açık ve azılı bir düşmandır.204 Çünkü Allah’ın rahmetinden kovulmasına insan 

sebeb olmuştur. Bunun acısını çıkarmak üzere işe koyulur. Kadın sayesinde ilkinde 

başarılı olur. Âdem’in cennet de doğup ilk çocukları olan Kabil ve kız kardeşinin 

dünyada doğan Habil ve kız kardeşiyle karşılıklı evlenmeleri durumunda güzel olan kız 

kardeşini Habil’e vermek istemez. Böylece ilk kan dökme olayı Kabil’in Habil’i 

öldürmesiyle başlamış olur.205 

 İlk ölümle,ilk toprağa gömme usulü Habil’le başlar. Örnek olarak Karganın 

toprağı eşmesiyle gerçekleşir.206 

 Bu da;Kabil kız kardeşini Habil’e vermeyince kurban adarlar. Gökten inen ateş 

Habil’in kurbanını kabul eder.207 

 Buna rıza göstermeyip kardeşini öldürmeyi kasteder ve onu öldürür.208 Yüzü 

siyahlanır. Şeytan ise,Habil’in ateşe tapmasından kabul gördüğünü telkin edince ilk 

olarak Aden’de bir ateş tapınağı yaparak tapmaya başlar.209 
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 Hz.Âdem’in cennetten çıkarılması Tavzif içindir. Yani belli bir görevle 

görevlendirilmek üzere dünyaya gönderilmiştir. Bu durum atmacanın serçeye musallat 

olup da onun uçma kabiliyetlerinin gelişmesine sebeb olması gibi,şeytanın da insana 

musallat olması kabiliyetlerinin gelişip,neşv-ü nema bulması içindir. 

 Melekler için tekamül edip yükselme yoktur. Çünkü mücadele edip tekamül 

etmelerine sebeb olacak nefis ve şeytanın musallat olmaları yoktur. Dereceleri sabittir. 

Er misali,milyon senede geçse yine erdir yani rütbesiz asker. 

 Şeytanda da iyilik istidat ve kabiliyeti yoktur,tefessüh etmiştir. Şer ile yoğrulmuş 

bir yapıya sahibtir.İnsan ise her iki özelliğe sahib olmaktadır. Bir cihetiyle meleklerden 

üstün olurken,diğer cihetiyle şeytan seviyesine düşüp alçalmaktadır. Eğer Hak ve 

Kur’an-ı dinlerse Âlâ-yı İlliyyin olan üst mertebeye çıkar. Eğer nefis ve şeytanı dinlerse 

Esfeli Safilin derekesine düşer. 

 Altın,gümüş,bakır ve kömür gibi maddelerin maden olmak itibariyle durumları 

aynıdır. Ancak işlenmeleri halinde bu farklılıklar ortaya çıkar. İnsanlarda madde 

itibariyle aynı madendendir. Kur’an ve İslâm gibi dinlerin imtihanıyla insanlar 

birbirinden ayrılırlar. Dini kabul edip inananlar altın ve elmas seviyesine 

yükselirken,inanmayan insanlar kömür durumuna düşer. Elmas ruhlu Hz. Ebubekir ile 

Kömür ruhlu Ebucehil birbirinden tefrik edilmiş,ayrılmış olur. Çünkü din bir 

imtihandır. İnsanların kabiliyet bakımından birbirinden ayrılmasını sağlar. Tıpkı bir 

sınıftaki talebelerin farklılıklarının imtihan ve soru neticesinde ortaya çıkması gibi 

insanlarda ayrıştırılırlar. Bu bir zulüm olmayıp adaletin ta kendisidir. Bu 

ayrıştırılmanın olmayıp,hepsinin aynı şekilde değerlendirilmesi zulüm olur. 

 Hz. Âdem’den kıyamete (Hz. Muhammed’e)  Peygamberlerin suretlerinin,Hz. 

Âdem’in kendi ümmetinin neslinden gelen peygamberlerin kimler olacağını bilmeyi 

Cenâb-ı Haktan istemesi üzerine,Allah’da onların suretlerini Hz. Âdem’e 

göndermiş,göstermiştir.210 

  

  

    HZ . DAVUD     VE     HZ.   SÜLEYMAN 

  

 HZ. DAVUD:Mısır’la Filistin arasında yaşayan Amâlika,İsrailoğullarına 

saldırdı. Ve onları perişan edip yurtlarından çıkardı. Amâlika’nın kralı Câlut idi. 

                                                           
210 İslam Tarihi.Medine Dönemi.Asım Köksal. 2 / 298. 



Devrin peygamberi,Tâlut adında halktan birini hükümdar ve kumandan tayin etti. 

Buna itiraz ettiler.211 

 Tâlut’un ordusunda Cebbar Câlut’a karşı savaşmış olan Hz. Davud onu 

öldürmüş,Tâlut’un ölümünden sonra da İsrailoğullarına hükümdar olmuştur. 

 Peygamberimiz Bedir’de:”Sizin adediniz (İman eden) Tâlut’un askerinin adedine 

muvafıktır.”212 Yani;onun onun ordusunda bulunan Davud Câlut’u yendiği gibi,sizde 

yeneceksiniz. 

 Kendisine indirilen Tevrat 150 sureden ibaret olup,içinde ellisi Buhtün 

Nasr’a,ellisi Rum’a aid haber,ellisi mev’ıze ve Hikmetlerden müteşekkildir. 

 İhtiva ettiği konuları ise:Tesbih,Tehlil,Zikir,Nasihat ve Öğütlerden ibaret 

olup,Ramazanda ibranice olarak indirilmiştir. 

 Hz. Davud peygamber Hz. Musa’nın şeriatıyla amel etmiştir. 

 Belâğat,ses,demiri yumuşatma ve düzenli,kuvvetli bir orduya sahibti.  

 Hz. Davud’un vefatından sonra 19 oğlundan biri olan Süleyman 12 yaşında 

olup,babasına varis olmuş,onun yerine geçmiştir. 

 Mu’cizesi;demiri hamur gibi yoğurarak istediği şekle koyması. Zırh ve kılıç gibi 

harb aletleri yaparak elinin emeğiyle geçinmiştir. 

 Kur’an-da:”Biz demiri indirdik.”213 buyurulmuştur. Oysa demir gökten 

indirilmemekte,yerden çıkarılmaktadır. Bunun manası şudur:Rahmet olan yağmur 

inmesiyle nasıl ki ölmüş toprak ve canlılar canlanıyor ise,toplum için bir rahmet olan 

demir de,gökten inen yağmur gibi içtima-i hayatın canlanmasında önemli rol 

oynamaktadır. Demirin toplum hayatından çıkması halinde toplum hayatı canlılığını 

yitirecek,sanayinin temelini oluşturduğu için hiçbir şey yapılamayacaktı. Rahmet gibi 

şeyler hep gökten gelir. Vahiy gibi. Demirde insanlık için bir rahmettir. 
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 HZ. SÜLEYMAN : Peygamberler içerisinde hem manevi bakımdan 

peygamber,hem de maddi bakımdan hâkimiyet süren tek peygamber Süleyman 

peygamberdir.214 

 Süleyman peygamber insanlar,cinler,şeytanlar ve hayvanlar üzerinde hakim idi. 

40 sene maddi ve manevi bir saltanat sürmüştür. Kendisine inanmayan cin ve  insanları 

meşakkatli işlerde çalıştırırdı. Dediğini yaptırırdı. 

 Cinler gaybı bildiklerini iddia ederlerdi. Cenâb-ı Hak onlara bilmediklerini 

bildirmek üzere,onlar işlerinde çalışırken Süleyman peygamber de asasına dayanmış 

onlara nezaret etmekteydi. Bu durumda iken vefat eder. Bu vaziyette birkaç gün 

geçmesine rağmen öldüğünden haberdar olmazlar. Ancak bir ağaç kurdunun âsa-

yı,bastonu kemirmesiyle düşmesi sonucu öldüğünü anlar,kendi kendilerine 

hayıflanarak,Süleyman peygamberin çoktan ölmüş olmasına rağmen gereksiz yere 

birkaç gün çalışıp yorulduklarını ifade ederler. Böylece gaybı bilmediklerini anlamış 

olurlar. 

 Kendisinden sonra oğlu yerine geçer. 

 Mu’cizeleri ise:1) Vasıtasız olarak havaya binerek iki aylık yolu bir saat da alırdı. 

Bununla insanların böyle bir şeyi yapıp en uzak yerleri yakınlaştırabileceklerinin 

mümkün olduğu mesajını vermiş olmaktadır. 

 2)Bakırı eriterek bir çok şey yapardı. Zamanımızda da bakırın bir önem arz edip 

gerek süs eşyası,gerekse de bir çok alanlarda kullanılmış olması o peygamberin 

sanatının bildirilmesi onu hala canlı tutmaktadır. 

 3)Kuş dilini bilmiş olması. Kuşlardan istifade cihetinin mümkün olduğu ve 

onlardan yararlanılabileceğini de hatırlatmış olmaktadır. 

 4)Cin,şeytan ve kötü ruhları zor işlerde çalıştırması da,insanlarca onların kendi 

işlerinde kullanılabileceğinin mümkün olduğunu ifade eder. 

 5)Kendisi Filistin yöresinde bulunup Yemen’den Belkıs adındaki kraliçenin 

tahtını aynıyla bir anda göz açıp kapayıncaya kadar gibi bir zaman süresi içerisinde 

getirtmesi ve Kur’an-ın bu olayı bize haber vermesiyle ona inanan,onu kendine örnek 

alan insanların da en uzak bir yerdeki cismi görüntüyle getirdikleri gibi,aynıyla da 

getirebileceklerinin mümkün olduğu işaretini vermiş olmaktadır. 

  

     HZ .    M U S A    215 
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 Habeşistan’da hüküm süren hükümdarlara Necaşi,Türk Melikine Hakan,Rum 

Melikine Kayser,İran Melikine Kisra,Hint Melikine Batlamyus,Yemen Hükümdarlarına 

Tubba denildiği gibi Mısır’da Hüküm sürenlere de Fir’avun adı verilir. 

 Fir’avun bir gün rüya görür. Rüyasında Beytül makdis tarafından gelen bir 

ateş,Kıptileri yakıp tamamen kül ettiği halde,İsrail oğullarına hiç dokunmamıştı. Bunu 

Kahinlere sorar. Onlarda:İsrailoğullarından bir erkek çocuk dünyaya gelecek,senin 

saltanatını tamamen yok edip yıkacak ve helak olmana sebeb olacaktır.  

 Bunun üzerine o gün doğacak olan erkek çocuklarının tamamen öldürülmesini 

emreder. Tıpkı bizdeki doğumu engellemeye çalışan doğum kontrolcüleri gibi... Olur 

ya,ya o doğanlar içerisinde bir Musa dünyaya gelirse? 

 Mısır’da iki kısım insan bulunmaktadır. Biri,oranın yerlileri ve Fir’avunun 

taraftarları olan Kıptiler,fir’avun tohumu olan Butros Gali gibi. Ama dedesine ne kadar 

da benziyor,şeyy... 

 Diğerleri ise;Hz. Musa’nın ırkından olan Altı yüz bin İsrailli. Orada köle gibi 

çalıştırılır,her türlü zulüm yapılır. 

 O gece doğan çocuklar içerisinde nur yüzlü,istikbal vadeden bir çocuk da vardır. 

 Çocuğun annesi İmran sarayda bulunan akrabalarından bunu önceden haber 

almış,çocuğunun doğumunu herkese gizlemiş ve kurtulmuştu. Ancak bu durum nereye 

kadar devam edebilirdi? Ya birileri firavuna haber verirse? O zaman tümünü 

öldürtürdü. 

 Hz. İmran üç aylık olan oğlunu kızına vererek Nil nehrine bırakmasını söyler. 

Çocuk salda nehirde gitmede olsun,firavunun inanmış olan hanımı,ancak ilahlık 

taslayan kocasından korktuğu için imanını gizleyen Asiye,sarayda nehre bakarken salda 

bir şeyin gittiğini görünce onu getirttirir. Ellerine aldıklarında bir kundak olduğunu 

görür. Açtıklarında da nur topu gibi bir oğlan çocuğunun olduğunu görürler. 

 Peygamber efendimiz,kadınlar içerisinde üç tane üstün vasıfta kadının 

olduğunu,bunların;Firavunun karısı Asiye,Hz. İsa’nın annesi Meryem ve kendi hanımı 

Hz. Hatice olduğunu söylerler. 
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 Bu basiretli annemiz Asiye bu çocuğun farklı bir çocuk olduğunu ilk bakışta 

anlar. Durumdan firavuna haber vermemeleri için etrafındakileri uyarır. 

 Çocuğa bir isim bulunmalıdır. Düşünülür,suda bulunduğu için,suda bulunan 

anlamına Musa denilir. 

 Çocuğu nehre bırakan kız,kardeşini takib etmiş,sarayın önüne gittiğini ve 

saraylılar tarafından alındığını telaşla annesine bildirmiştir. Neticeyi beklemektedirler. 

Değil öldürüldüğünü duymak,emzikçi arandığını duyarlar. Getirilen hiçbir emzikçiyi 

emmeyen çocuğa son getirdikleri kadını da emmesi için verirler. Çocuk Musa hemen 

emmeye başlar. Çünkü bu annesidir. Tekrar evlat ve anne kimsenin haberi olmadan 

birbirlerine kavuşmuşlardır. 

 Çocuk sarayda ne zamana kadar saklanacaktır. Bir zaman sonra Asiye kocasına 

bu çocuğu göstererek,bu çocuğun diğer çocuklardan farklı olup,alelade bir çocuk 

olmadığını,zaten kendilerinin de çocukları olmadığından kalması gerektiğini 

söyleyerek,kendilerine belki yararı olur düşüncesiyle alıkonulması için ikna eder. Artık 

çocuk Musa sarayın bir ferdi gibi saraylı olmuştur. Düşmanının kucağında ve sarayında 

büyütülmektedir. 

 Yıllar yılları kovalar. Bir gün sarayda firavun çocuğu kucağına almış başını 

okşamakta,sevmektedir. Çocuk ise elindeki sopayla firavunun başına vurarak tacını 

düşürmesiyle birlikte,firavun çılgına döner. Zira hemen rüyayı hatırlamıştır. Olmaya ki 

rüyada gördüğü bu ola. Olması değil,düşünmesi bile onu rahatsız eder. hemen 

öldürülmesi için emir verir. 

 Etrafındakiler,daha bunun çocuk olduğunu,aklının ermediğin sebebiyle 

bilmediğini,bilerek yapamayacağını söyleseler de firavun tatmin olmaz. Ancak yapılan 

şu teklif bir nebze olsun onu düşündürür ve durdurur:Çocuğu imtihan edip,bir tepsinin 

içerisine bir tarafa altın,diğer tarafa da kor ateş konulması ve çocuğa uzatılarak,eğer 

altını,değerli taşı alırsa demek ki bilerek yapıyor. Eğer ateşi alırsa,demek ki  

çocuktur,bilerek yapmamaktadır. 

 Fena fikir değildir ve kabul edilir. Çocuğa sunulur. Çocuk Musa elini evet elini 

altın ve değerli taşa doğru götürmektedir,çünkü cazibtir. Kaderi ilahi ise onun 

yaşamasını ve tarih yazmasını dilemektedir. Cebrailin eline vurmasıyla kor ateşi alır ve 

ağzına götürür. Ağzı ve dili yanmıştır,fakat kurtulmuştur da. Bu bir ehven-i şerdir onun 

için. En önemlisi Firavunda büyük bir rahatlama olmuştur. Demek ki bu değilmiş 

rüyada gördüğü,kendisininki kuruntuymuş... 

 Ancak bundan sonra çocuk Musa peltek kalmıştır. Pelteklik de ondan kalmadır. 

Fasih,açık ve net konuşamamaktadır. 

 Artık çocuk Musa büyümüş,Mısır’da rahat gezmektedir. Dokunulmazlığı vardır. 

Bu arada İsrailoğullarıyla ilgilenmeyi ihmal etmez. Zaten hedefi de üç şeydir:Altı yüz 



bin israilliyi firavunun zulmünden kurtarıp kaçırarak,vatanları olan Kudüs’e 

götürmek. İsrailoğullarını ıslah edip,düzeltmek. Mısırlıların da keyfi zulümlerine engel 

olup,ıslahına çalışmak. 

 Genç Musa bir gün çarşıda dolaşırken firavunun adamlarından bir Kıpti,bir 

israilliyi yatırmış dövmektedir. Musa araya girip ayırmaya çalışır. Kıpti bu duruma 

tahammül edemez. –Sen de ondan taraf mı oluyorsun?-diyerek Musa’nın üzerine yürür. 

Musa adama şamarı yapıştırınca,adam cansız yere kapanır ve ölür. Şüphe ve suç iki 

olmuştur. Bu durum firavunun hiddetini çekmek için yeterli bir sebeb olmuştur. 

 Musa Mısırı terk eder,civar vilayet olan Medyen şehrine gelir. Çeşmenin başında 

durup konaklar. İnsanlar su sırasında beklemekte iken,iki genç kız da kenarda durup 

sıralarını beklemektedirler. Onların beklemelerine fırsat vermeden Musa ellerindeki 

kırbalarını alarak doldurur ve onları hemen gönderir. Su sırası uzun sürdüğü için her 

zamankinden erken geldiklerini gören babaları Şuayb Peygamber sebebini sorduğunda 

durumu anlatırlar. Gidip o yabancı genci çağırması için büyük kızını gönderir. Kız 

gelerek,babalarının kendisini çağırdığını söyler. Musa gelerek başından geçenleri 

tümüyle anlatır. Şuayb peygamber korkmamasını,emniyette olduğunu,firavunun 

zulmünün buraya ulaşamayacağını söyleyerek yanında kalmasını,sürülerini 

gütmesini,kendisi ise yaşlandığından dolayı yapamadığını söyler. 

 Musa orada yedi-sekiz yıl kadar kalır. Şuayb peygamber kızı Safura’yla onu 

evlendirir. 

 Sekiz sene sonra artık unutmuştur,diyerek Mısıra geri döner. Bu sefer Mısıra 

peygamber sıfatıyla gitmektedir. Fasih,net ve açık konuşan kardeşi Harun’la beraber 

firavuna gidip,yumuşak bir lisanla,artık zulmü terk etmesini söylemek üzere Cenâb-ı 

Hak vahyeder Musa’ya... 

 Fir’avuna gelerek zulmü terk etmesini söylerler. Firavunda onlara sihirbazları 

olup,onları yenmeleri halinde bir doğruluk payları olacağını söyler. Her peygamber 

zamanında revaçta olan bir uygulama vardır. Musa’nın zamanında ise sihirbazlık 

revaçta ve geçerli olan akçedir. Peygamberlerde o yönde mu’cize gösterirler. 

 Kararlaştırılan yer ve gün belirlenmiş,halk toplanmıştır. Fir’avun dünyaca 

meşhur kırk sihirbazını getirmiş,sihir aletleriyle hazır beklemektedirler. Musa’ya 

mu’cize olarak Asa,Baston verilmiştir. Sihirbazlar ellerindeki ipleri yere atar atmaz 

birden yılan olarak,dolaşmaya başlarlar. Halk korkar ve kaçar. Bir an Hz. Musa’nın da 

içine bir korku düşer. Ancak Cenâb-ı Hak kendisine Âsa’yı atmasını emreder. O anda 

asanın da farkına varan Hz. Musa asayı atınca birden bir ejderha olup,etrafta dolaşan 

tüm yılanları yutar. Herkesten fazla sihirbazlar şaşkındır. Çünkü kendileri sihirbazlığın 

tüm yöntemlerini bilmelerine rağmen böylesini bilmemekte ve görmemektedirler. Ve 

bununda sihir işi olmayacağını da anlamışlardır.  



 Sihirbazların kırkı birden secdeye kapanarak:”Musa’nın Rabbine 

inandık.”derler. Fir’avun küplere biner. Bu durumdan vaz geçmelerini,aksi takdirde 

çaprazlama olarak kendilerini keseceğini söyler. Hiç biri de bu inancından vaz geçmez. 

Çünkü Hak ve Hakikatın kimde olduğunu görmüşlerdir. 

 “Ben sizin en büyük rabbinizim.”216 diyen fir’avunun sahtekar,Musa’nın 

Rabbisinin hak olduğunu anlamışlardır. Fir’avun zulmünü yapar. Sağ ayaklarını ve sol 

kollarını veya sağ kollarını ve sol ayaklarını kestirmek suretiyle eziyet ederek kestirir ve 

öldürür. Kazıklı Voyvoda’lara önderlik yapar. 

 Hz. Musa galibiyetin verdiği üstünlükle Mısır’da rahat gezmektedir. Çünkü 

anlaşma gereği kendisine dokunulmayacak,serbest gezmesine müsaade edilecektir. Bu 

arada devamlı israillilerle irtibat kurar. Ve nihayet bir gece anlaştıkları şekilde 

Mısır’dan kaçarlar. Ancak bunu haber alan Fir’avun-da arkalarından bunları takibe 

koyulur. Önlerine Kızıl deniz gelir. Arkalarında ise kızıl fir’avun yaklaşmaktadır. Yine 

asayı denize vurarak deniz on iki yola ayrılır. On iki kabile olan israilliler,her kabile bir 

yoldan geçer. Fir’avun-da peşlerinden gelmekte,gittikçe yaklaşmaktadır. 

 Nihayet yolculuk bitmiş,karşıya geçmişlerdir. Fir’avun ve adamları daha 

geçememişlerdir. Yukarıdan akmakta olan,gelen su bunların üzerine kapak gibi 

kapanır. Fir’avun-da,sihirbazların dediği gibi;-Ben de Musa’nın rabbine inandım-

demeye çalışıb,diyemeden ve kabul edilmeden ağzına dolan suyla boğulur,hayatı hazin 

bir halle noktalanır. 

  Cenâb-ı Hak-da,insanlara ibret olmak üzere fir’avun-un cesedini koruyacağını 

ve sahile fırlatılacağını bildirir. Ve sahil kenarında bulunan fir’avunun cesedi 

bozulmadan İngiltere’de British Museum adlı müzede secdeye kapanmış olarak teşhir 

edilmektedir. 

Bu konuda Bediüzzaman:” İkinci Misal: Kur'anda çok tekrar edilen kıssa-i Musa 

Aleyhisselâm'ın cümleleri ve cüz'leridir ki, herbir cümlesi, hattâ herbir cüz'ü, bir 

düstur-u küllînin ucu olarak gösterilmiş ve o düsturu ifade ediyor. Meselâ, 

 217 Firavun, vezirine emreder ki: "Bana yüksek bir kule yap, 

semavatın halini rasad edip bakacağım. Semanın gidişatından acaba Musa'nın (A.S.) 

dava ettiği gibi semada tasarruf eden bir İlah var mıdır?" İşte  kelimesiyle ve şu 

cüz'î hâdise ile, dağsız bir çölde olduğundan dağları arzulayan ve Hâlıkı tanımadığından 

tabiat-perest olup rububiyet dava eden ve âsâr-ı ceberutlarını göstermekle ibka-yı nam 

eden, şöhret-perest olup dağ-misal meşhur ehramları bina eden ve sihir ve tenasühe kail 

olup cenazelerini mumya edip dağ misillü mezarlarda muhafaza eden Mısır 
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firavunlarının an'anesinde hükümferma bir düstur-u acibi ifade eder. Meselâ: 

  218 

Gark olan Firavuna der: "Bugün senin gark olan cesedine necat vereceğim" 

ünvanıyla umum Firavunların tenasüh fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla 

maziden alıp müstakbeldeki ensal-i âtiyenin temaşagâhına göndermek olan mevt-âlûd, 

ibretnüma bir düstur-u hayatiyelerini ifade etmekle beraber, şu asr-ı âhirde o gark olan 

Firavunun aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden, o mahall-i gark denizinden sahile 

atıldığı gibi, zamanın denizinden asırların mevceleri üstünde şu asır sahiline atılacağını, 

mu'cizane bir işaret-i gaybiyeyi, bir lem'a-yı i'cazı ve bu tek kelime bir mu'cize 

olduğunu ifade eder.”219 

 “Hem meselâ  220   Benî-İsrail'in 

oğullarının kesilip, kadın ve kızlarını hayatta bırakmak; bir Firavun zamanında yapılan 

bir hâdise ünvanıyla, Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu 

müteaddid katliamları, kadın ve kızları hayat-ı beşeriye-i sefihanede oynadıkları rolü 

ifade eder.”221 

Bedüzzaman hazretleri;Kibir,ğurur ve ulûhiyet taslamada ve inkarı ulûhiyette 

firavunu temsil getirerek onun bu hususta adeta bir simge oluşturduğunu eserlerinde 

nazara verir 

 Artık Mısır’dan kaçıp firavunun zulmünden kurtulan israil oğulları Tih çölünde 

uzun bir zaman Cenâb-ı Hakkın onlara gökten indirdiği Bıldırcın eti ve Kudret 

helvasıyla beslenmektedirler. 

 Nankör bir millet olan bu israiloğulları bunlarla yetinmeyip 

sabredemeyeceklerini,yerin bitirmiş olduğu bazı yeşillikleri istediklerini,bunların 

ise;sebze,kabak,hıyar,sarımsak,mercimek ve soğan gibi şeyler olup,Allah’ın kendilerine 

göndermesini isterler. Hz. Musa’da onlara;falan kasabaya inin orada bulacaksınız,der. 

 Hz. Musa onlara toprağı ekip,biçmek için Kudüse gidip savaşarak orayı alma 

teklifine,firavunun korkusunun ruhlarına sinmesi üzere reddederler. Oda onların 

nesillerinden yeni yetişenleri kırk yıl boyunca eğiterek gider ve fetheder.  
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 Çölde israiloğulları azgınlıklarını arada bir gösterirler. Bunlara ceza olarak 

kıtlıkla,Nil nehrinin taşması ile,çekirge afeti ile,bit istilası,kurbağa istilası,suların kana 

dönüşmesi,Taun hadisesi ile,Tur dağının başları üzerine kaldırılıp-geçirilme gibi 

cezalarla her karşılaştıklarında Hz. Musa’ya koşarak,bu durumlardan vaz 

geçeceklerini,Allah’a dua edip bu belayı kendilerinden kaldırmasını söyler. 

Peygamberler ümmetlerinin babaları mesabesinde olduğundan,Hz. Musa dua eder,her 

seferinde de musibet üzerlerinden kalkar. Ancak daha sonra yine eski hallerine 

dönerler. Tur dağının başları üzerine kaldırılmasında sol kaşlarını yere koyar,sağ 

gözleriyle yandan dağa bakarak;acaba kafalarına geçecek mi,geçmeyecek mi?diye yine 

itimatsızca bakarlar. İltica ve Hz. Musa’nın duasıyla oda kalkar. 

 İcl hadisesi diye bilinen olay;Hz. Musa Tur-i Sina’ya gider,kardeşi Harun’u 

yanlarına bırakır. Ancak geri döndüğünde Buzağıya taptıklarını görür. Uzun 

mücadeleler ve savaştan sonra biraz muvaffak olur. Olay şöyle gelişmiştir: 

 İçlerinden Samiri adında biri halktan topladığı altın ve kıymetli şeyleri eriterek 

bir buzağı yapar,içerisinden de ses verdirir. Halkı buna taptırır. 

 İşte bu milletin her an değişebilen ve bozulabilen hazin halleri... 

 Peygamber Efendimiz:”israiloğulları olmasaydı yemek ekşimez,et 

kokmazdı.”buyurur. 

 Peygamberlerini bile öldüren bu lanetli millet ve meskenet ve rezalet içinde 

yaşayan bir millet... 

 Hz. Musa Karun’a da telkinde bulunmasına rağmen ilmine ve zenginliğine 

kapılmasından Cenâb-ı Hak tarafından hazinesiyle birlikte yere geçirilerek helak 

edilir.222 

 İslâm tarihçileri;Hz. Adem’den Hz. Musa zamanına kadar geçen zamana “İlk 

devir” yani –Kurûn-u Ûlâ-,Hz. Musa’dan Peygamberimizin peygamberliğine kadar olan 

zamana”Orta devir ve dönem” yani –Kurun-u Vusta-,peygamberimizden Kıyamete 

kadar ki geçen zamana da “Son devir” yani –Son asır,ahir zaman,Kurûn-u Uhrâ olarak 

isimlendirmişlerdir.. 

  

    HZ .  S A L İ H  
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 Cenâb-ı Hak Hud peygamberi223 gönderdiği,isyanlarından dolayı helak ettiği Ad 

224 kavminden sonra,Nuh peygamberin üç oğlundan biri olan Sâm’ın soyundan gelen 

Semud 225 kavmine de Salih peygamberi gönderdi.226 

 Bu kavim bir çok bağlar,bahçeler edindiler. Bu durum onları gurura sevk 

edip,çileden çıkardı. Yazın bu bağ,bahçe ve konaklarda zevk ve eğlence ile 

geçirip,kışında güçlü ve kuvvetli olduklarından dağlarda elleriyle oydukları 

mağaralarda,sağlam evlerde otururlardı. 

 Bunlar dokuz kabile olup bir araya gelerek anlaşıp çeteler halinde anarşi ve 

karışıklıklar çıkarırlardı. Putperest bir milletti. Salih peygamber uzun müddet bunlara 

tebliğde bulundu. Ancak pek de yanaşmadılar. 

 Allah’da bu kavme kendilerini gurura sevk eden o bağ ve bahçelerinin 

kurumasına sebeb olacak,bir kuyu hariç olmak üzere tüm kuyuların sularını kesti. 

Sırayla o suyu kullanırlardı. 

 Bunlar iman etmek için Salih peygamberden bir mu’cize istediler. Daha doğrusu 

inanmamak için suyu yokuşa sürerek,olması imkansız gibi görünen bir teklifte 

bulundular ki ta olmasın. Böylece inanmamalarına bir delil olmuş olsun. İstekleri;şu 

dağdaki sarp kayadan kızıl tüylü on aylık dişi bir devenin çıkmasını istediler. Salih 

peygamberin mu’cizesi olarak deve çıktı ve kendisi gibi bir de yavru doğurdu. Toplu 

halde bulunan o insanlardan bir kısmı buna inanırken,diğer bir kısımda inanmamakta 

diretti. 

 Dağdan çıkan bu develer bir tek suyu bulunan kuyunun tüm suyunu içtiler. Salih 

peygamber onları ikaz ederek deveye dokunmamalarını tenbihledi. Aksi takdirde belaya 

uğrayacaklarını onlara hatırlattı. Buna rağmen onlar deveyi ayağından keserek 

öldürdüler. Artık üzerlerine azab hak olmuştu. 

 Birinci günde,yüzleri sarardı. İkinci günde kızardı. Üçüncü günde de yüzleri 

simsiyah kesildi. Bayılıp,delirerek,kudurarak ölenler oldu. Dördüncü günde de Salih 

peygamberi ve ailesini öldürmeye teşebbüs ettiler. Ancak Cebrailin önceden haber 

vermesi ile,Salih peygamber kendisine inanan dört bin kişiyi alarak önceden şehri terk 
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etti. Cenâb-ı Hak bunları bir Sayha ile,yüksek bir ses ile helak etti. O güzelim 

bağlarını,şehirleri ve kendileriyle birlikte helak etti. 

 Buradan gidip Şam’ın Remle şehrine yerleşen Salih peygamber 158 yaşında iken 

vefat etti. 

 Semud kavmi de diğer isyankar kavimler gibi akibetlerini acı bir şekilde 

tatmış,kendilerinden sonraki ders alacak milletlere bir ibret levhası olmuştu. Bunlar bu 

Semud adını dedelerine nisbetle söylemişlerdir. 

  

    H Z .     N  U  H 

 Hz. Nuh Peygamber227 neseben Hz. İdris peygambere 228 dayanır. Her 

peygamber gibi tebliğat da bulunur. Ancak kavmi dinlememekle kalmaz,duymamak 

için kulaklarını tıkar,gözlerini de yumarlardı. Güneşten rahatsız olan yarasa misali... 

 Kûfe civarında yaşayıp,kırk yaşında iken peygamber olmuş,1050 yıl yaşamıştır. 

Kırk yaşında diğer peygamberlerinde peygamber olmasının bir hikmeti;o yaşın kemal 

yaşı olmasındandır. 

 Müşriklerin inanmamak için peygamberimize bahane olarak;sen bizim 

atalarımızın yapa geldiği şeyden mi alı koyuyorsun? sorusuna cevaben;-Kur’an-ın 

lisanıyla:Ya atalarınız yanlış yolda ise,o yanlışı devam mı ettireceksiniz? demesi gibi; 

 Bu kavimde peygamberlerine:-Sen de bizim gibi bir insansın. Bizden ne farkın 

var. Hem sana fakir ve sefil kimseler tabi olmaktadır. 

Tıpkı bu asrımızdaki hastalık gibi. Bir arkadaşla iman ve ibadet konusunda 

konuşurken,verdiği cevab aynen bu kavmin Nuh peygambere cevabı gibi idi. 

Bak,camilere gelen,namaz kılan insanlar hep fakir ve işçi takımı. Böylece asrımızdaki 

hastalıklar geçmiş ümmetlerdeki hastalıkların hepsini de ihtiva etmektedir. 

 İnanmamalarına ceza olarak Allah bunlara kırk yıl yağmur göndermeyip,kıtlık 

içerisinde bırakmıştır. 
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 Bunca yıl yapılan nasihatlar bir fayda vermemiştir. Cebrail’in gelip de bildirmesi 

ve tarifi üzere gemi yapmaya başlanılır. Kavmi bununla da alay etmeye başlar.-Ya Nuh! 

Artık gemiciliğe mi başladın?derler. 

 İbretli bir olay:Hz. Nuh peygamber gemiyi yaparken insanlar gelip,gemiye 

pislerler. Artık öyle olur ki,gemide adım atacak yer kalmaz. Her tarafı pislenmiştir. 

Bunun üzerine Allah bunlara salgın bir hastalık verir. Hastalık tüm vücutlarını sarar. 

Tedaviye çare bulamazlar. Hala ibret almamış ve de akıllanmamışlardır. Gemiye 

pislemeye devam ederler.  

 Yine bir gün onlardan birisi gemiye pislerken ayağı kayar ve bir tarafı pisliğe 

değer. Ancak hayret! Pisliğe değen tarafı salgın hastalıktan iyi olmuştur. Biraz daha 

alır,öbür tarafına sürer,orası da geçer. Ve tutar tüm vücuduna sürmeye başlar. Tüm 

vücudu da salgın hastalıktan kurtulmuştur. Bu urumu tüm arkadaşlarına koşarak 

bildirir. Arkadaşları hemen gelip tüm pislikleri elleriyle kazıyıncaya kadar tüm 

vücutlarına,yüzlerine,gözlerine sürer,hastalıktan da kurtulurlar. Böylece kendi 

pisliklerinden hiçbir eser kalmayacak şekilde,tükürdüklerini Allah onlara tekrar 

yalattırır. 

 Geminin yapımı iki veya dört yıl gibi kısa bir zamanda yapımı,bağlanıp çakım 

işlemi sert abanoz ağaçlarıyla bitirilir. Geminin buharlı olduğu söylenir. Gemi üç katlı 

olup,bir katı geminin aletleri ve anbar,ikinci katı hayvanlar ve üçüncü katı da insanların 

kalacağı bir şekilde yapılır. 

 Nuha inanan seksen kişi gemiye biner,sular yükselmeye başlar. Gökten 

boşalırcasına,yerden kaynarcasına tufan baş gösterir. İnanmayanların içinde Nuh 

Peygamberin hanımı ve oğlu Kenan’da vardır. Sular yükseldikçe oğlu kaçar. Baba 

ise,bir baba şefkatiyle yalvarır. Oğul ise,-Ben yüksek yerlere çıkar,kendimi kurtarırım.-

der. Sular yükseldikçe kaçmaya devam eder. Artık kaçacak bir yer kalmamıştır. Oda 

tufanda diğerleri gibi boğulur. 

 Nuh Peygamber Allah’a yalvararak;-Ya Rabbi! O benim evladımdı.der. Cenâb-ı 

Hak ise:-Hayır! O senin evladın değildir.-Çünki imansızlık ciheti,babalık ve irsiyet 

bağlarını da koparmış olmaktadır. 

 Tufan tüm dünyayı kaplamıştır. Suda altı ay kalınır. Altı aydan sonra gök 

suyunu çeker,yer suyunu yutar. 

 Hz. Nuh Peygambere ikinci Âdem denilir. Sebebi ise;tufandan dolayı hayatın 

bitmesiyle yeni bir hayat başlar. Gemiye aldığı her çift hayvanlarla beraber,yeni bir 

dünyaya ilk adım da atılmış olur. 

 Nuh peygamberin üç. oğlu vardır. Bunlar;Ham,Sam ve Yafes’dir. Türklerin 

neseben Yafes’in soyundan geldiği rivayet edilmektedir. 



  

   H Z .     YAKUB    VE   HZ.  YUSUF 

 Hazreti Yakub Peygamberin 229 lakabı israil idi. Oğullarına ve onun neslinden 

gelenlere de Beni İsrail veya İsrail Oğulları denilmektedir. 

On iki oğlu bulunmaktadır. En küçüğü Bünyamin ve Yusuf’tur. İsrail oğulları bu on iki 

oğlunun soyundan gelmektedir. İsrail oğullarına Kur’an-da önemli bir yer 

verilmektedir.230 

 Yakub Peygamber evlatları içerisinde en çok küçük Yusuf’u231 sever. Buda 

onun ileride peygamber olacağının,peygamber sıfatına sahib olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 Bir gün Yusuf çocukluğunda rüya görür. Rüyasında:”On bir yıldızla güneşin ve 

ayın kendisine secde ettiğini görür.”232 Bu durumu babasına anlattığında,babası 

rüyasını kardeşlerine anlatmamasını,onların kendisine tuzak kurabileceklerini söyler.”   

 Babalarının Bünyamin’le Yusuf’u sevmelerini çekemeyen diğer kardeşleri bir 

hile ile babalarından,kardeşlerinin de kendileriyle beraber kıra gelmelerini söylerler. 

Baba ise,rüyayı da hatırlayarak,Yusuf’u kurdun parçalayacağından korkarak 

götürmelerini istemez. Ancak onlar;-Babacığım,bize ne olmuş ki,biz ona sahiblik 

yapar,yanımızdan ayırmayız,diyerek ısrarlarıyla kardeşlerini yanlarında götürürler. 

Yusuf’u planladıkları gibi öldürmek isterler. Ancak Bünyamin izin vermez,babalarına 

söyleyeceğini söyler.  

 Ve neticede susuz bir kuyuya atarlar. Bir koyun parçalayarak gömleğini onun 

kanıyla bularlar. Ve babalarına ağlayarak gelir ve;-Biz oynarken kardeşimizi 

elbiselerimizin yanına bırakmıştık. (Babalarının korktuğu şey olan) Kurdun parçalamış 

olduğunu söylerler ve kanlı gömleği babalarına gösterirler. 

 Yusufunu kaybeden baba Yakub peygamber gece gündüz ağlamaktadır. Değil 

babalarına Yusufu unutturmak,daha fazla hatırlamasına sebeb olmuşlardır. 

 Arada bir gizlice kuyuya gider bakarlar. Yine bir gün,oradan geçmekte olan bir 

kervan su almak için kuyuya kovayı sarkıtırlar,ancak su yerine bir çocuk çıkmıştır. 
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Kardeşleri bu çocuğun kendilerine aid olduğunu söyleyerek sahib çıkar ve az bir para 

mukabilinde bu çocuğu kafiledekilere satarlar. Kafile Mısıra gitmektedir. Ve çocuk 

Mısırda Mısırın azizi,krala satılır.Artık çocuk Yusuf saraydadır,bir hizmetçi olarak. 

Kralın hanımı Züleyha’nın yanında ve hizmetinde... 

 Hz. Âdem’den beri yaratılan insanlar içerisinde güzellik bakımından simaca en 

güzel bir simaya sahibtir Yusuf aleyhisselam. Ancak tüm güzellikleri kendisinde 

toplayan Efendimiz hazretleri ise:”Evet. Ben kardeşim Yusuftan da 

güzelim.”diyerek,güzellik konusunda sorulan soruya böyle cevab verir. Amenna ve 

Saddakna... 

 Yusuf’un yüz güzelliği Züleyha’yı cezbeder. Kendisinin olmasını ister. Yusuf 

Peygamber ise,efendisine ihanet edemeyeceğini söyler ve çekinir. Bir rivayete 

göre,kendisine babası görünür,temessül edip,uyarmaktadır. Yusuf kaçınca Züleyha’da 

arkasından koşar. Arkadan giysisinden tutup çekince giysi arkadan yırtılır. O sırada 

Züleyha’nın kocası içeri girer. Bu durumu görünce,Züleyha masumiyetini göstermek 

için ağlayıp,getirdiği hizmetçinin üzerine saldırdığını söyleyerek iftirada bulunur. 

 Kadının akrabasından birisi şahitliğinde,giysisi önden yırtılmışsa Züleyha’nın 

dediğinin doğru,arkadan yırtılmışsa kendisinin dediğinin doğru olup,iftira edilmiş 

olduğunu söyleyerek,durumu izah eder. Mantıklı ulunan bu görüş doğrultusunda 

Yusufçuk haklıdır. Ancak ne de olsa bir köle olup,Züleyha bir efendinin hanımıdır. Bu 

olayın şayi olmayıp,etrafa yayılmaması için Yusufçuk zindana atılır. 

 Şehirdeki kadınlar Züleyha’nın bu durumunu kınayıp konuşmaya 

başladıklarında,onları imtihan etmek üzere evine çağırır. Arkalarına yastık 

dayayıp,ellerine keskin bıçak ve meyve vererek soymaya başladıklarında,Yusufu 

sakladığı yerden karşılarına çıkarınca ona şaşkınca bakakalan 

kadınlar,şaşkınlıklarından ellerini keserek şöyle derler:”Allah’ı noksan sıfatlardan 

tenzih ederiz,bu asla bir beşer değildir. Bu ancak değerli bir melektir. 

 Yusufçuk rüyaları çok iyi tabir ederdi. Kendisiyle birlikte zindana iki kişi de 

atılmıştı. Biri şarapçı,diğeri ekmekçi. Şarapçı olan rüyasında;”Ben şarap sıktığımı 

gördüm.” Öbürü de:”Ben başımın üstünde kuşların yediği ekmeği taşıdığımı gördüm.” 

 Bunlar kralı zehirleme şüphesi üzerine hapse atılmışlardı. Yusuf peygamber 

onlardan şarapçı olanına kurtulacağını,ekmekçiye de idam edileceğini söyler. 

Şarapçıya,dışarıya çıktığında efendisinin yanında kendisini de hatırlamasını söyleyip,bir 

an Cenâb-ı Hakkı unutup,çıkma umudunu Allah’a değil de krala bağlamış gibi 

olduğundan,yattığı beş seneye ilaveten yedi sene daha kalarak on iki yıl zindanda kalır. 

 Kral bir gün rüyada:”Yedi zayıf ineğin yediği yedi semiz inek görür. Ayrıca,yedi 

yeşil başak ve diğerlerini de kuru gördüğünü ve bunu tabir etmelerini söyler.” Kimse 

yorumunu yapamazken,zindandan kurtulmuş olan şarapçı,zindanda bulunan Yusufu 



hatırlar ve onlara;kendilerine bunların yorumunu haber vereceğini ve kendisini zindana 

göndermelerini söyleyerek zindana gelip rüyanın yorumunu sorar. 

 Yusuf’da:”Adetiniz üzere yedi sene ekin ekersiniz. Sonra yiyeceklerinizden az bir 

miktar hariç,biçtiklerinizi başağında stok edip bırakınız. Sonra bunun ardından 

saklayacaklarınızdan az bir miktar hariç,o yıllar için biriktirdiklerinizi yeyip bitirecek 

yedi kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun arkasından da bir yıl gelecek ki,o yılda,insanlara 

yardım olunacak ve o yılda meyve sıkacaklar,bu nimetlere kavuşacaklar. 

 Kral Yusufun getirilmesini ister ve onun masumluğunu ifade ederler. Yusuf 

durumu birde kral Kıtfır’a anlatır ve çare olarak kendisi bu işlerin hazinedarlığını 

yapar. Yedi yıl boyunca devamlı ekin yapılarak Ofislerde depo edilir. Arkasından yedi 

yılda da kıtlık baş gösterir. Kıtlık her tarafı kasıp kavurmaktadır. Kardeşlerinin 

memleketine bundan nasibini almıştır. 

 Babaları Yakub Peygamber,Bünyamin hariç diğer kardeşlerini Mısıra buğday 

getirmeleri için gönderir ve gelirler. Yusuf Peygamber onları tanımıştır. Ancak onlar 

tanımamıştır. Onlarla uzun boylu konuşur. Babaları ve kardeşleri hakkında bilgi 

verirler ve bir kardeşlerinin çölde öldüğünü söyleyip,küçük kardeşlerinin de 

babalarının yanında kaldığını söylerler. Yusuf peygamberde o kardeşlerini de 

getirmeleri halinde ancak kendilerine verebileceğini ve oda olursa daha fazla olarak 

onun içinde vereceğini söyleyip,kardeşlerini getirmelerini onlardan ister. 

 Onlar ise,babalarının vermeyeceğini ama ısrar edeceklerini söyleyerek 

gider,babalarından isterler. Babaları ise,Yusufun başına gelen akibetin bunun da başına 

geleceğinden korkmaktadır. Neticede verir ve gelirler. 

 Yusuf peygamber bunlara ziyafet verip,onları çifter çifter oturtturur. Bünyamin 

ise tek kalmıştır. Yusuf peygamber onun yanına yaklaşarak ,-Beni kendine kardeş kabul 

eder misin?   dediğinde,Bünyamin memnuniyetini ifade eder ve der:”Senin gibi bir 

kardeşi kim bulabilir? Fakat seni Yakub ile annem Rahiyle doğurmadılar. Bunun 

üzerine Yusuf Peygamber ağlayarak kardeşine sarılır ve:”Ben senin kardeşinim.”der. 

 Artık yükleri hazırlanmış,düşünülen plan gereği Bünyamin’in yükünün içerisine 

kralın su kabı konulur. Arama neticesinde Bünyamin’de bulunduğundan o alıkonulur. 

Kardeşleri kendilerinin alıkonulmasını,kardeşlerinin serbest bırakılmasını ne kadar 

söylerlerse kabul edilmez. Mecburen babalarını yanına varırlar. 

 Babalarının yanına varıp Bünyamin’in durumunu arz edince babası ağlayarak 

iki gözü görmez olur. Bu durumda da hala ümidini kesmemiştir. Kendisini 

kınayacaklarını söyleyerek çocuklarına,gidince Kardeşiniz Yusuf ve Bünyamini 

araştırınız,çünkü bana vahyediliyor.  

 Kardeşleri gelip Yusufa ricada bulunarak durumlarını arz ettiklerinde Yusuf 

kendisini onlara tanıtarak sarılır. Onlarda kardeşlerinin büyüklüğünü anlarlar. 



 Yusuf Peygamber onlara gömleğini vererek babalarına gönderir. Gömleği 

babalarının gözüne koymalarını ve açılacağını söyleyerek,bütün ailesini getirmelerini 

söyler. Bunlar Mısırdan ayrılınca Yakub Peygamber’de:”Eğer bana bunak demezseniz 

inanın ben Yusuf’un kokusunu alıyorum.”der. Onlarda:”Vallahi sen hala eski 

şaşkınlığındasın.”derler. 

 Mısır’dan gelip,gömleği gözüne sürmeleriyle eski haline kavuşur. Ailece Mısıra 

dönerler. Yusuf Peygamber bütün Mısırlılarla beraber ailelerini karşılar,uzun ayrılık 

sona ererek mesud ve mutlu bir buluşma olur. 

 Züleyha’nın kocası ölmesi üzerine Yusuf Züleyha ile evlenir,bir çok çocukları 

olur. Babasıyla buluştuktan 24 yıl sonra babasını kaybeder,ondan 23 yıl sonra da 

kendisi vefat eder. Babası Şam’a,kendisi de mermer bir sandığa konularak Nil nehrine 

konulur,sevdiklerinden kendi memleketlerinde kalmalarını istemektedirler. Ancak daha 

sonraları Musa Peygamber naaşını çıkararak,babasının yanına defneder. 

 “En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Ahsen-ül kasas olan Kıssa-i Yusuf 

Aleyhisselâm hâtimesini haber veren âyetinin, -Beni 

müslüman olarak öldür ve beni Salihler arasına kat.-233 ulvî ve latif ve müjdeli ve 

i'cazkârane bir nüktesi şudur ki: Sair ferahlı ve saadetli kıssaların âhirindeki zeval ve 

firak haberlerinin acıları ve elemi, kıssadan alınan hayalî lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. 

Bahusus kemal-i ferah ve saadet içinde bulunduğunu ihbar ettiği hengâmda, mevtini ve 

firakını haber vermek daha elîmdir; dinleyenlere "Eyvah!" dedirtir. Halbuki şu âyet, 

Kıssa-i Yusuf'un (A.S.) en parlak kısmı ki; Aziz-i Mısır olması, peder ve vâlidesiyle 

görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan, dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir 

hengâmda, Hazret-i Yusuf'un mevtini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki: Şu 

ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için, 

Hazret-i Yusuf kendisi Cenâb-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti; o saadete mazhar 

oldu. Demek o dünyevî lezzetli saadetten daha cazibedâr bir saadet ve ferahlı bir vaziyet 

kabrin arkasında vardır ki; Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi hakikat-bîn bir zât, o 

gayet lezzetli dünyevî vaziyet içinde gayet acı olan mevti istedi, tâ öteki saadete mazhar 

olsun. 

 İşte Kur'an-ı Hakîm'in şu belâgatına bak ki, Kıssa-i Yusuf'un hâtimesini ne 

suretle haber verdi. O haberde dinleyenlere elem ve teessüf değil, belki bir müjde ve bir 

sürur ilâve ediyor. Hem irşad ediyor ki: Kabrin arkası için çalışınız, hakikî saadet ve 

lezzet ondadır. Hem Hazret-i Yusuf'un âlî sıddıkıyetini gösteriyor ve diyor: Dünyanın en 

parlak ve en sürurlu haleti dahi ona gaflet vermiyor, onu meftun etmiyor, yine âhireti 

istiyor.”234 
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    H Z .     İ   S   A 

 Hz. İsa,235 Hz. Meryem’in oğlu olup,Hz.Meryem’de236 İmran bin Masan’ın 

kızıdır. Annesi ise Hanne’dir. Buda Zekeriya Peygamberin hanımı İşa’nın kız 

kardeşidir. Böylece bu Hz. Meryem’in teyzesi olmaktadır. 

 Bir gün Hanne Allah’a şöyle duada bulunur:”Ya Rabbi! Karnımda olan çocuğu 

dünya işlerinin hepsinden azade olarak,sırf senin ibadetine ve Beyti Makdisinin 

hizmetine adadım. Ya Rab,bu nezrimi kabul et. Zira sen kullarının dua ve nezirlerini 

işitir ve niyetlerini bilirsin.”237 

 Hz. Meryem babasını görmeden,babası vefat etmiştir. 

 Meryem,israil dininde;ibadet ve hizmet edici demektir.238 

 Hz. İsa’nın diğer insanlardan farkı,babasız olarak doğmuş olmasıdır. Bu 

durumda annesine yaptıkları iftiralara karşı annesi Meryem kendilerine kendisinin 

değil de,beşikte yatan çocuğun cevab vermesini söyler. Hz. İsa mu’cize olarak,çocuk 

olduğu halde beşikte iken konuşur. Annesine iftira ettiklerini,annesinin isnad 

ettiklerinden beri olduğunu ifade ederek,annesini temize çıkarır. 

 Bu konuda Kur’an-ı Kerim-de:” Muhakkak ki İsa’nın yaratılmasının mesel ve 

misali Âdem’in misali gibidir.”239 Yani,Hz. Âdem-i hem babasız hem de annesiz olarak 

Yaratan Allah,elbette Hz. İsa’yı babasız yaratması kudretine zor değildir. 

 Sayısız yaratma işlemini yapan,farklı bir yaratmayı yapamaması düşünülemez. 

 Herkes babasının adıyla isimlendirilirken Hz. İsa annesinin adıyla yani;Meryem 

oğlu İsa olarak isimlendirilişi de,onun babasız olarak yaratıldığının bir delilidir. 

 İlim bu gün bir çok hayvanın çiftleşme olmadan ürediğini keşfetmiştir. Arı 

bunun en açık örneğidir. 

                                                           
235 Bakara.87,253,Al-i İmran.45-55,59,Meryem.17-23,27-34,36,Enbiya.91,Mü’minun.50,Nisa.157-
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237 Al-i İmran.3. 

238 Peygamberler Tarihi.B.Ateş,M. Dikmen.sh.554-565. 
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 Arıların bütün erkekleri erkek suyu ilkah edilmemiş yumurtacıklardan ibarettir. 

Erkek arılar,kraliçe arının yumurtalarından,erkek ilkahı olmaksızın ürerler. Yani: 

 1)Arılar (anaç arı) hayatında bir defa çiftleşir. 

  a)Döllenmeden dişi arı olurken, 

  b)Döllenme olmadan erkek arılar oluşur,babasız arılardır. 

 2)Gül veya yaprak bitleri. (Afis’ler) babasız olurlar. 

 3)Su pireleri. (Daphnia) döllenmemiş yumurtalardan,babasız olurlar.240 

 Hz. Meryem hususunda da peygamberimiz:”Kadınlar içerisinde üstün vasıfta üç 

kadının var olduğunu söyler. Bunlar:Firavunun hanımı Asiye,Hz. İsa’nın annesi 

Meryem ve Hz. Hatice’dir. 

 Mekke’de Meryem’in bakımını üzerine alan Hz. Zekeriya Peygamber,241 her ne 

vakit yemek götürüyorsa,yanında rızkı hazır bulurdu. Üstün vasfından dolayı Cenab-ı 

Hak onu rızıklandırırdı. 

 Hz. İsa mu’cize olarak ölüleri diriltir,Baras yani alaca hastalıklarını biiznillah 

iyileştirirdi. 

 Bununla da Bediüzzamanın tesbitince;Baras hastalığına tedavinin mümkün 

olacağını,ölüme hayat rengi verilebileceğini ibret ve ders olarak tatbik edilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir ki,şimdiki bitkisel hayat bunun küçük bir nümunesidir.  

 Kendisine İncil indirilmiş olup,dinini on iki havariye anlatmış,onlarda etrafa 

yayarak,bu dini anlatmışlardır. 

 Kendisini krala şikayet etmeleri üzerine bulunduğu kiliseye gelir,ancak kendisini 

şikayet eden şahıs içeri girip,orada olduğunu belirtmek için çıktığında Cenâb-ı Hak 

tarafından İsa şeklinde gösterilmesinden,Hz. İsa’nın yerine o şikayet eden kişi 

gerilir,Hz. İsa üçüncü tabaka-i hayat olarak göğe çekilir. 

 Hz. İsa hayatta iken duasında;-kendisinin de Muhammed ümmetinden olmasını 

Allah’dan ister. Gerek bu duanın kabulü,gerekse hikmeti ilâhiyyenin muktezasınca 

kıyamete yakın bir zamanda Hz. İsa gelir,peygamberimizin ümmetinden olur,İslam 

şeriatıyla amel ederek,hristiyanlık dünyasının İslâmiyete tabi olmasına vesile olur. 

Namazda Mehdi’ye tabi olur. 
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 Hatta:”Hâce Nakşibendin kamil halifelerinden,alim ve muhaddis Hâce 

Muhammed Parsa:”El-Fusus-üs Sitte”adlı kitabında,Hz. İsa’nın ikinci gelişinde,İmam 

Ebu Hanife’nin mezhebiyle amel edeceğini ifade etmiştir.”242 

  

HZ.  Y U N U S   ( AS ) 

 Peygamberlik halkasının bir halkasını oluşturan Yunus (AS);243 âyette de 

belirtildiği üzere;Musul-da Ninova şehrine,yüz bin veya daha çok kişiye peygamber 

olarak gönderilmiştir.244 

 Diğer sûre ve âyetlerde de bu durum teyid edilmektedir.245 

 Yunus İbni Metta peygamber kavminin isyanından dolayı onlara haber verdiği 

ilâhi azab gerçekleşmeyince onları terk eder. Bir gemiye biner Gemi bir müddet sonra 

devam etmeyince gemiciler; 

 “İçimizde efendisinden kaçan bir köle vardır. Kur’a atalım,ortaya çıkar.” Kur’a 

atılır ve Yunus aleyhisselama çıkar. Neticede Yunus peygamberi Yunus balığı yutar. 

 Artık yunus balığı alacağını almış,görevini yerine getirmiş,bir deniz altı gemisi 

gibi Yunus peygamberi karnında taşımaktadır. 

 Bir zerrede boğulanlar,dünya tarafından yutulanlara bedel  o,görevli bir balık 

tarafından hayatı yok edilmeksizin yutulmuştur. Bir deniz altı gibi... 

 Âyette:”Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. 

Hani o,dertli dertli Rabbine niyaz etmişti;şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş 

olsaydı,o mutlaka çırıl çıplak,kınanacak bir halde oraya atılacaktı. 

 Fakat ardından,Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu salihlerden kıldı.” 

 Eğer bu tesbihi olmasaydı:”Tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında 

kalmıştı”der.246 
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 Diğer adı –balık sahibi- anlamına gelen Zünnun-un en önemli tesbih ve 

duası:”Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden 

oldum.”247 

 Koca bir sûre onun adıyla adlandırılmaktadır.248 

 Önemli,büyük ve gayet tesirli olan Yunus aleyhisselamın yukarıdaki duasını 

sabah ve akşam namazından sonra 33-er defa okumak çokça faziletlidir. 

 Yunus peygamber burada tüm sebeblerden yüz çevirip,doğrudan doğruya hakiki 

tesir sahibi olan Allahı düşünmektedir. Tam ve samimi  bir duyguyla ona 

yönelmektedir. 

 Her şeyden ve herkesten ümit kesildiği ,her şey aleyhinde olduğu bir  vakitte,o 

dua ile her şey ona bir hizmetçi durumuna geçmiştir. 

 Elbette bizlerde aleyhimize ittifak eden istikbal,dünya,hevâ-i nefis yani zalim 

olan nefse karşı en önemli kalkan,zırh ve koruyucu  Allaha yönelmekle olur. 

 Elbet insanın ma’budu, Rabbi,melce-i O’dur. 

 Bu dua neticesinde hükmünün balık,deniz,gece ve havaya geçmesi gibi,bizlerinde 

bunlara karşı hükmümüzün geçmesi için,O’nun hükmüne ram olunması gerekir. 

 Çünki O,Ahkemül Hâkimin yani Hâkimlerin de hâkimidir. Hüküm O’nundur.  

  

                  12-5-1997 

         MEHMET  ÖZÇELİK 

 

 

 

PEYGAMBERLİK İDDİASINDA BULUNAN PEYGAMBER 

TASLAKLARINA ATFOLUNUR 
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 Evvela;Peygamberlere vahyolunur. 

 Rasullere kitaplar indirilir. 

 Peygamberler mu’cize gösterirler. 

 -Eğer bu peygamberliğini iddia eden peygamber taslakları eğer peygamberliği 

şimdiye kadar devam ediyorduysa,neden görevi olan tebliğini yapıp 

yaymadı,duyurmadı? 

 Acaba bu adamın risaleti umuma mıydı? Yoksa hususa mıydı? Söylerse öğrenmiş 

oluruz!Acaba,Peygamber Efendimizin dinine şüphe edenlerden249 birimi? 

 Bu durumda bu herif bazı şeyleri helal,bazılarını da haram kılma yolunu ve 

sevdasını da düşünüyor mu? Buda hamakatın daniskası olur! 

 -Acaba sakın bu kendisine vahiy olunan,Peygamberimize yüz çevirenlerden 

olmasın,onlardan mı? 

 -Rakibsiz olan Kur’an-a 250 -yazdığı eserle- rekabetdemi bulunmakta? 

 Eynes-serâ mines-süreyya... 

 İkisini mukayese yapmak ise;hamakatın en büyük zırvası... 

 Allah tarafından korunan Kur’an-ı Kerim251,yine Allah’ın kelamı 

olup,Peygamberin uydurması değildir.252 

 Âyet-de:”Allah’a karşı yalan uydurandan,yahut kendisine hiçbir şey 

vahyedilmemişken,-bana da vahyolundu-diyenden,ve –Ben’de Allah’ın indirdiği 

ayetlerin benzerini indireceğim.-diye söyleyenden daha zalim kim vardır! O 

zalimler,ölüm dalgaları içinde,melekler de pençelerini uzatmış,onlara –Haydi (bakalım 

bizim elimizden) canlarınızı kurtarın,Allah’a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve 

O’nun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü,bu gün alçaklık azabı ile 

cezalandırılacaksınız- derken onların halini bir görsen!”253 
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 Bu âyet kendilerine de vahiy geldiğini iddia eden,yalancılık ta meşhur 

Müseylime-i Kezzab ve Esved-i Ansi gibi kalb karalığında zirvede olan şahıslar 

hakkında inmiş olup,tüm peygamber taslak! larını da kapsamaktadır. (İskender 

Evranasoğlu gibi.) Olur ya,ileride çıkacak olanlara da şimdiden atıfta bulunmuş oluruz. 

Nadirattan da olsa cinsi farklı olanlara rastlanılmaktadır. 

 -“ Andolsun ki,sizi ilk defa yarattığımız gibi,yine teker teker bize geleceksiniz ve 

(dünya da) size verip de hayaline daldırdığımız şeyleri (malları) arkanızda 

bırakacaksınız. Hani,bizim ortaklarımız sandığınız şefaatçılarınızı da yanınızda 

göremiyoruz? Andolsun,aranızdaki bağ kopmuş ve (ilah) sandığınız şeyler sizden 

kaybolup gitmiştir.”254 

 Acaba bu peygamber taslakları,hangi saptırdıklarının şefaatçılığını yapacaklar? 

Hangileri kendisine şefaatçı olacaktır? 

 Bunca davacının vebalini,yükünü çekmek kolay olmasa gerek? 

 Yoksa başka şefaatçıları mı var? 

 Her halde varsa düşünce,düşünüyorlardır! Düşünebiliyorlarsa... 

 Ahirzaman çok hayırlara gebe olduğu gibi,çok şerleri de içerisinde 

barındırmaktadır. 

 Hayırda;asrı saadetin ayinedarlığını yaptığı gibi,şerde de,cehalet asrının 

cehaletini,cehaletin zirvesinde durarak işlenildiğini,her alanda da nümunelerini 

görmekteyiz,asır bunu göstermektedir. 

 Âdeta ilim adına cehaletin eğitimi görülmektedir. 

 Fark ise;biri cehaletten gelen ilimsiz ve bilgisizlik,diğeri ise,ilimden ve bilgiden 

gelen cehalet... 

 Asırları özetleyen cehalet ve saadet asrı,asırları özetlediği gibi;20. asırda,iman ve 

küfürde,zulüm,gaflet,dalalet ve mazlumiyet de ve bir çok noktada,müsbet ve menfide de 

cehalet ve saadet asrını hülasalandırmakta ve netice ve noktalamaya doğru 

götürmektedir. 

 Asrımız asırları özetlemektedir. Kışır ve hülasasıyla...  

  

MEHMET   ÖZÇELİK 
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EMEKLİ        PEYGAMBERLER 

                                   

             Adıyamanın eşrafından merhum Mahmut Allahverdi,Adıyaman-da papazla 

beraber olduğu bir sohbette papaza hitaben;Biz Hz. İsa-yı peygamber olarak kabul 

ediyoruz. Kabul etmesek müslüman olamıyoruz. İmanımızın gereği kabul etmek 

mecburiyetindeyiz. Siz neden bizim peygamberimiz Hz. Muhammed-i kabul 

etmiyorsunuz? 

            -Buna pek de cevaba yaklaşmayınca,diğer bir soruyla söze devam eder; 

            -Şu soru konumuzu daha iyi anlatacaktır: (Yanında bulunan ziraat müdürünü 

göstererek) Mesela senin ziraat müdürlüğünde bir işin olsa,o işini yapmak için şimdiki 

müdüre mi gidersin? Yoksa,bu müdürden önceki müdür de müdür olduğu halde –ancak 

emekli olduğundan- o emekli müdüre mi gidersin? Hangisinde işin olur? 

            Papaz ise cevaben;Elbette şimdiki müdüre giderim,deyince,taşı gediğine koyan 

merhum; 

            -Hz. İsa-da peygamberdir. Ancak vazifesi bitmiştir. Hükmü şu anda geçerli 

değildir. Zaten hükmü geçerli olsa,peygamberliği de devam etmiş olur. Böylece bir 

başka peygamberin,kitap ve dinin gelmesi söz konusu olmazdı. 

            Geldiğine göre,otomatikman öncekinin geçerliliği yürürlükten ve geçerlilikten 

kalkmış olup,bağlayıcı değildir.                             

            Hz. İsa-nın ilâh olmayıp peygamber olduğu İncil-de de anlatılmaktadır.[1]            

            Ve kilisede ibadetle meşgul olup,çarmığa gerilmediği halde öyle inanılan Hz. 

İsa,kime ibadet ediyordu,ilahsa neden öldü? 

            Ya kendisi ibadet ediyordu veya kendisine ibadet ediliyordu? En mutaassıb 

hristiyan dahi,kendisine ibadet edilmeyip,ibadet ettiğini ikrar edecektir. O halde ibadet 

eden nasıl ilâh olur? 
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[1] Hristiyan propağandaları münasebetiyle açıklama.M. A. Köksal.18. 
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