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Mukaddime 
Kâinatın ve varlıkların yaratılış amacı yaratıcısı olan Allah’ın “Esma-i Hüsnâ”sının 

sonsuz hazinelerini ortaya çıkarıp Allah’ı tanıtmak, insanın yaratılış amacı da kaniata bakarak 
Rızık, rahmet, inayet, hikmet ve adalet hakikatleri ile Allah Teâlâyı isim ve sıfatları ile akıl ve 
ilimle tanımak, Ona iman edip itaat ile ibadet etmektir.  

Varlıklar ferden Allah’ın varlığına delil olduğu gibi nev’an da birliğine delildir. Zira 
aynı ferdin nevinin her yerde bulunması her yerin Allah’ın mülkü olduğunun delilidir. Her 
fert varlığı ile Allah’ın “Ehadiyetine” delil olduğu gibi nevi ile de “Vahidiyetine” deilldir. 
Zira her eser ustasına delil olduğu gibi, yaratılan her sanatlı eser de Sani-i Zülcelâline delildir.  

Yüce Allah zâtı ile “Mevcud-u meçhul” iken isim ve sıfatları ile ma’ruftur. Allah’ı 
tanımak isim ve sıfatları iledir. Zira Kur’an-ı Kerim Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını sayarak, 
bu isim ve sıfatların varlıktaki eserlerini bize delil getirerek Allah’ın varlığını ve birliğini bize 
anlatmaktadır. 

Namazda ve namaz tesbihatında okunan ayetler, zikir ve teşbihler bize Allah’ı isim ve 
sıfatları ile tanıtmak ve hatırlatır. Sabah akşam okunması sünnet olan “Haşir Suresinin son 
ayetleri” “Ayete’l-Kürsi” ve tesbihattaki İsm-i Azam duaları hep Allah’ı isim ve sıfatları ile 
bize tanıtır. 

Kur’an-ı Kerimin dört temel amacı vardır ki bunlar bütün surelerde, bütün ayetlerde bu 
amaç açık ve gizli olarak vardır. Bunlar da “Tevhit, Nübüvvet, Haşir, Adalet ve İbadettir.” 
Talak Suresinde yüce Allah şöyle buyurur: “O Allah ki, yedi kat semayı ve onun misli olan 
yeryüzünü yaratıp mahlukatına mesken yapmıştır. Bunların arasında Allah’ın emri cereyan 
edip durur; ta ki sizler Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını 
bilesiniz” (Talak, 65:12.) buyurur.  

Evet her şeyin arkasında “ilim, irade ve kudretin” “rahmet, hikmet ve inayetin” “meşiet 
ve kast-ı ilâhinin” eserleri olan faaliyetler görünür. Bu faaliyet ilim, irade ve kudretten yoksun 
sebeplerin işi ve eseri olmadığından arkalarında iş gören Allah’ın varlığını, birliğini, isim ve 
sıfatlarını akıl gözüne gösterir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ESMA – SIFAT – ZÂT VE ŞUUNÂT-I İLÂHİYE 
 
Allah’ın yarattığı varlıklar onun eseri ve sanatı olduğu için isimlerini ve sıfatlarını 

gösterir. Yapılan iş kişinin akıl ve kabiliyetinin, bilgi ve becerisinin delili olduğu gibi, 
Allah’ın işleri de onun isim ve sıfatlarını gösterir. Yaratılan varlık yaratanı, güzel sanatlı işleri 
sanatkarlığını, mahlukatı rızıklandırması Rezzak olduğunu göstermektedir. 

Bu sebeple yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Göklerin ve yere bakmaz mısınız? Onların 
size ifade ettiği manaları düşünüp anlamaya çalışmaz mısınız?” (A’raf, 7:185.) buyuruyor. 
Kâinat kitabını okumaya ve manalarını anlamaya çağırıyor. 

Bir başka ayetinde “En güzel isimler Allah’ındır. Ona o isimlerle dua edin, Onu o 
isimlerle zikredin. Onun isimleri hakkında ihtilafa düşüp haktan ayrılanları ise bırakın. Onlar 
yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.  Mahlukatım içinde hak ile hükmedip insanları hakka 
götüren bir topluluk vardır” (A’raf, 7:180-181.) buyurarak insanlara Tevhit, Haşir, Adalet ve 
İbadeti insanlara ders veren Nübüvvet yolundan gidenlerin olacağını ifade ediyor. 

Kâinatta her varlık Allah’ın pek çok isimlerinin tecellisine mazhardır. Yoktan yaratılışı 
ile yaratan Hâlık, sureti ile şekil veren Musavvir, rızka olan ihtiyacı karşılayan Rezzak, her 
şeyi görmesi ve işitmesi ile Semî ve Basîr; varlıklarda ölümü yaratması ile Mümît, 
hastalıklara şifa vermesi ile Şâfî, suçları örtmesi ve günahları affetmesi ile Settâr ve Ğaffar, 
her şeyi bilmesi ile Alîm, her şeye gücü yetmesi ile Kâdir, her şeyi pek çok fayda ve amaçlara 
yöneltmesi ile Hakîm olduğunu göstermektedir. 

Kâinatta görünen tüm fiiller Onun bir isminin tecellisidir. Her iş bir isimle ifade edildiği 
için Allah’ın isimleri kainattaki fiiller kadar çoktur. Bunun için “Bütün isimler Allah’ındır ve 
sonsuzdur.” Kur’ân-ı Kerimde bu isimlerin yüzlercesi vardır. Ancak Peygamberimiz (asm) bir 
hadisinde “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenir, ezberler, bu isimlerin gereğine 
göre amel ederse cennete girer” (Buhari, Tevhid, 12; Şurut, 18; Daavat, 69; Müslim, Zikr, 5-
6; Tirmizi, Daavat, 82; İbn-i Mâce, Duâ, 10; İ. Cânan, Kütüb-ü Sitte, 17:523-524.) 
buyurmuşlardır. Bu sebeple 99 isim meşhur olmuştur. 

Kâinattaki tüm fiil ve hareketler yüce Allah’ın eseri olmakla esmasına, sıfatlarına ve 
şuunâtına ayinedir; onları temsil eder ve ifade eder. Yüce Allah “yetmiş bin ile tabir edilen 
esma, sıfat, ef’al ve şuunat perdeleri ile” zâtını gizlemiş varlığına, birliğine, isim ve sıfatlarına 
delil olsun diye mahlukatını yaratmıştır. Zira esmâ ve sıfatla ve onların tecelliyatı ile Allah’ı 
tanımak gerçek tanımadır. İman-i Tahkiki bu şekilde tanımakla inkişaf eder ve bu da imanda 
sonsuz terakkiyatı ve bu terakki içinden akıllı ve şuurlu olan varlıkların istidat ve 
kabiliyetlerinin sonsuz derece inkişafını sağlar. Şayet zatını göstermiş olsaydı biz on asla 
tanıyamazdık. Güneşi binlerce sene gören insanlar sadece bakmakla onu tanımadılar; ama 
ısısını, ışığını, renklerini ve yansımalarını inceledikçe öğrenmeye çalıştıkça onu tanımaya 
başladılar. Bu sebeple imanın makbul olanı “Bi-zahri’l-gayb” tanımak şekildedir. “Mü’minler 
Onu gaybî olarak tanırlar ve iman ederler” (Bakara, 2:3.) ayeti bunu ifade eder.  

 
İslam muhakkikleri ve Selef-i Salihin “Gaybe 
iman, imanın kemal mertebesidir” demişler ve 
“Gaybe inanan sahabelerin imanı şuhuda dayanan 
evliyanın imanından daha kamildir” demişlerdir.  

 
Akıllı ve şuurlu olan varlıkları yüce Allah 

kâinat kitabını okuyarak, delilleri aklı ile 
değerlendirerek varlığını idrak etmeleri, isim ve 
sıfatlarının tecellisi ile Zatını tanıyıp iman 



etmeleri için yaratmıştır. Bu sebeple Allah’a iman en büyük farz vazife ve ibadettir. Zıddı 
olan şirk ve inkâr ise affedilmez bir suç ve günahtır. Zira yaratılış amacına aykırıdır. Diğer 
günahlar amaca aykırı olmadığı için affedilebilir. Yüce Allah bu gerçeği “Allah şirki 
affetmez, bunun dışındaki günahlardan dilediğini affeder” (Nisa, 4:48.) buyurarak bizi 
bilgilendirmiştir.  

Yüce Allah “Ben cinleri ve insanları Bana ibadet etsinler için yarattım” (Zariyat, 51:56.) 
ayetini müfessirler ve Bediüzzaman “Bana iman etsinler ve itaat etsinler diye yarattım” 
şeklinde izah etmişlerdir. Zira Allah’ı tanıyan elbette ona iman edecek, iman eden ise itaat 
edecektir.  

 
1. Kâinat Allah’ın Varlığına Delildir 
Yüce Allah Kur’ân-ı Mübînde “Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde mü’minler için 

Allah’ın varlık ve birliğine deliller vardır” (Casiye, 45:3.) buyurur. Yeryüzünde bilhassa yaz 
zamanında temaşa edip gördüğümüz son derece karışıklık içinde mükemmel nizam, cömertçe 
yaratılış ve intizamla hayatın devamı, son derece sürat içinde mükemmel sanatlı ve harika 
işleyiş tüm bitkilerde ve meyvelerde ve hayvanlarda görülmektedir. 

Bütün bunlar gündüz ışığı, ışık güneşi gösterdiği gibi kudretli bir padişahın, merhametli 
bir yaratıcının, bilgili ve amaçlı bir hikmetin varlığını gösterir. O da her şeyi bilen, her şeye 
gücü yeten ve hiçbir şeyi işine karıştırmayan kudretli bir Allah’ın bu işleri yaptığını gözü olan 
ve aklı bulunanlara anlatmaktadır. (Sözler, 17. Pencere, s.608-609.) 

Bütün bunlar “Esmâ-i Hüsnâ” sırrını göstermektedir. (Haşr, 59:24.) Bütün bunları görüp 
Allah’ın ayetlerini işittiği halde Allah’tan gafil ve cahil olarak onu inkâr edenlerin durumunu 
ise Kur’ân-ı Kerim “Onların kalpleri ve akılları vardır ama anlamazlar, gözleri vardır ama 
görmezler, kulakları vardır ama işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler, belki daha da aşağı gafil 
kimselerdir. (Â’raf, 7:179.) ayetinde ifadesini bulmaktadır. 

Yüce Allah buyurdu: “Onlar göklerin ve yerin ifade ettiği manalara bakmazlar mı?” 
(Â’raf, 7:185.) buyurur. Bakıldığı zaman görülecektir ki, mükemmel bir eser, muntazam bir 
fiile delalet eder. Mükemmel ve muntazam bir fiil, mükemmel bir fail ve mahir bir ustaya 
delalet eder. Mükemmel bir usta ünvanı mükemmel bir sıfata, yani sanat melekesine delalet 
eder. Mükemmel bir istidat ise âlî bir ruh ve yüksek bir zâtın vücuduna delalet eder. Aynen 
öyle de yeryüzünü ve kâinatı dolduran eserler gayet derecede mükemmel ef’âli gösteriyorlar. 
Son derece intizam ve hikmet içindeki ef’âl, unvanları ve isimleri mükemmel olan bir faili 
gösterir. Çünkü mükemmel ve muntazam fiiller failsiz olmadığı herkesçe malumdur. 

Son derece mükemmel unvanlar o failin son derece kemaldeki sıfatlarına delâlet eder. 
Son derece mükemmel sıfatlar ise son derece mükemmel olan şuûnât-ı zâtiye tabir edilen 
kişiye, zata has işlere ve hallere delalet ederler. Kâbiliyet-i Zâtiye ve tabir edilemeyen o 
mükemmel şuûnât-ı zâtiye ise apaçık bir şekilde hadsiz derece mükemmel olan bir Zâta 
delalet eder.  

İşte bu âlemde gördüğümüz bütün eserler, sanatlar, işler, bütün mahlukat her biri 
mükemmel birer eser olduklarından her biri bir fiile, fiil ise isme, isim ise vasfa, vasıf ise 
şe’ne, şe’n ise zâta delalet ettikleri için tüm masnuat ve mahlukat adedince bir tek Sâni-i 
Zülcelalin vücûb-u vücuduna şehadet ve ehadiyetine işâret ettikleri gibi, heyet-i mecmuasıyla 
silsile-i mahlukat kadar kuvvetli bir tarzda bir miraç-ı marifettir. (Sözler, 33. Söz, 18. Pencere, 
s. 609.) 

İşte göklerin ve yerin ifade ettiği manalar bunlardır. “Yedi gökler ve yer ve onların 
içindekiler Allah’ı teşbih eder, sanatı ve mükemmelliği ile Onu över ve akıllı şuurlu 
mahlukatına tanıttırır ve sevdirir. Hiçbir şey yoktur ki Onu eserleri ve sanatları ile övüp teşbih 
etmesin” (İsra, 17: 44.) ayetinin bir manası da budur.  



Tüm bu gerçeklerden dolayı yüce Allah Peygamberimize (asm) hitaben Kur’ân-ı 
Kerimde şöyle buyurur: “O inkarcılara sor ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Diyecekler ki 
Allah! De ki: Peki niçin düşünmez gerçeği görmek istemezsiniz?  

Ey Habibim! Onlara sor: Yedi göğün Rabbi ve Arşın sahibi kimdir? Diyecekler ki 
Allah’tır. Öyle ise Ondan başkasına ibadet etmekten korkmaz mısınız?  

De ki: Her şeyin mülkü ve melekûtu ve tasarrufu elinde olan, her şeyi yaratan, koruyup 
kollayan ve rızıklarını verip yaşatan kimdir? Biliyorsanız söyleyin! Diyecekler ki Allah! De 
ki: Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz? Yanlış inançlara kapılıp batıl yollara sapıyorsunuz?” 
(Mü’minûn, 23:84-89.) 

“Yine Resulüm sen onlara sor ki: Göklerin ve yerin Rabbi, idarecisi, müdebbiri ve 
terbiye edicisi kimdir? Sonra onlara de ki Allah’tır. Öyle ise, siz Allah’ı bırakıp sizce hiçbir 
faydası ve zararı dokunmayacak olan başka ma’budları niçin edinirsiniz? De ki: Hiç kör ile 
gören bir olur mu? Yahut karanlık ile aydınlık bir midir? Her şeyi yaratan Allah’tır. O birdir 
ve her şey üzerinde mutlak kudret ve tasarruf sahibidir.” (Ra’d, 13:16.) 

Yüce Allah bu ayette aklı göze benzeterek imanı da ışığa teşbih ederek iman nurundan 
ancak akıllı insanların istifade ederek her şeyi gerçek yönü ile gördüğünü ve anladığını ifade 
eder. Gerçek ise sanatın sanie delaletini kavrayarak Allah’ı isim ve sıfatları ve şuunâtı 
aynasında tanımaktır. Aklın ve kalbin görevi ve ibadeti budur. 

 
2. Yüce Allah Zâtını Gizlemiş İsim ve Sıfatlarını Öne Çıkarmıştır 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Kendisinden başka ilah olmayan Allah’ın Esma-i 

Hüsnâsı vardır. En güzel isimler Onundur” (Taha, 20:8.) buyurur. “Siz Onu isimleri ile tanıyın 
ve O isimler ile Ona yalvarın ve her şeyi Ondan isteyin” (A’raf, 7:180.) ferman eder. “Hangi 
isim ile dua ederseniz edin, o Allah’ındır. Siz onun ile Allah’ı anmış ve zikretmiş olursunuz.” 
(İsra, 17:110.) “O Allah her şeyi en mükemmel şekilde yaratan ve yoktan var edendir. Her 
şeye suret ve şekil veren de Odur. Tüm güzel vasıflar ve isimler Ona aittir” (Haşr, 59:24.) “O 
her zaman ayrı bir şe’ndedir.” (Rahman, 55:29.) ayetleri yüce Allah’ın isim ve sıfatlarının 
olduğunu ve onlarla işlerini gördüğünü bizim de o isimler aynasında Onu tanımamız ve 
istediğimizi o isimlerle istememiz gerektiğini bize anlatır. 

Buna göre Cenâb-ı Hakkın “İsm-i Zât” ve “İsm-i Sıfat” denilen isim ve sıfatları vardır. 
Özel isim ve alem ismi olan “Allah” lafza-i celâli tüm diğer isim ve sıfatları câmidir. 
Bediüzzaman’ın ifadesi ile “Allah lafza-i celâli bütün sıfat-ı kemâliyeyi istilzam eder. Öyle 
ise, o lafza-i mukaddese delâlet-i iltizamiye ile bütün sıfat-ı kemâliyeye delâlet eder.” 
(İşâratu’l-İ’câz, 2001, s. 21; Mesnevi-i Nuriye, 193-194.) 
Cenab-ı Hakkın ismi, Zât-ı Akdesine ayine olmak cihetiyle 
Lafza-i Celal olan “Allah” sıfat-ı ayniyyeye işaret eder. Bunlar 
Allah’ın “Vücut, kıdem, bekâ, vahdaniyet, muhalefetün-lil 
havadis, kıyam bi-nefsihî” gibi zâtî sıfatlarıdır. Bu sıfatlar lafza-i 
celal olan Allah isminin zımmında gizlidir. Yani “Allah böyle bir 
varlıktır” demektir. Bu sıfatlara ayrıca “Sıfat-ı Selbiye” denir. Bu 
sıfatlar Kur’ân-ı Kerimdeki “İhlas Suresi”nin konusu olan 
sıfatlardır. İhlas Suresinin dört ayeti bu sıfatları bize ders verir.  

 
“Lafza-i Celalden ‘Celal Silsilesi’ tazammun etmiştir. 

Rahman ve Rahim sıfatlarından da ‘Cemal Silsilesi’ tecelli eder.” (İşâratu’l-İ’câz, 21.) 
Bundan dolayı Kur’an-ı Kerimin ilk ayeti olan “Bismillahirrahmanirrahim” cümlesinde bütün 
isim ve sıfatlar toplanmıştır. 

İsm-i Celal külliyatta, İsm-i Cemal ise cüz’iyatta tecelli eder. Celâl vahidiyetin, Cemal 
ise ahadiyetin tecellisidir. (Mesnevi-i Nuriye, 178.) Bu sebeple her varlık ferden ahadiyete, 
nev’an vahidiyete ayinedir.  



“Rahman”, Allah’ın ne aynî ve ne de gayrı olan “sıfat-ı seb’a”ya, yani “Hayat, İlim, 
İrade, Kudret, Semi, Basar, Kelam” sıfatlarına ki bunlara “Subûtî Sıfatlar” denir. Zira Rahman 
Rezzak manasındadır. Rızık bekaya sebeptir. Bekâ ise tekerrür-ü vücuttan ibarettir. Vücud ise 
ilim, irade ve kudret sıfatlarını istilzam eder. Bu da görme, işitme ve konuşma sıfatlarını iktiza 
eder. Bu altı sıfat da “hayat” sıfatını gerektirir. “Rahîm” ise fiilî sıfatlar olan sıfat-ı gayriyeye 
imadır.” (İşâratu’l-İ’câz, s. 21.)  

Fiilî sıfatlar ef’âl-i Rabbaniyeyi gösteren esmanın tecelliyatıdır. Rezzak, Vehhab, 
Gaffâr, Settâr, Musavvir ve Hallâk bu sıfatlardandır. İslam alimleri “Yüce Allah’ın zâtı bir, 
sıfatları ve esması çoktur.” (Elmalılı, Tefsir, 7:531.) demişlerdir. Zira yüce Allah’ın isimleri 
99 ile sınırlı değildir. Kur’ân-ı Kerimde 200’den fazla ismi vardır. (İbn-i Kesir, Tefsir-i 
Kur’ân-ı Azim, 2:269.) 

 
3. Esmâ’nın Tecellisi Nasıl Tezahür Eder 
Allah’tan başka ilah yoktur. O öyle bir Vâcibu’l-Vücut ve Vâhid-i Ehaddir ki bütün 

güzel isimler Onundur. En yüce vasıflar ve sıfatlar Ona aittir. En âlî sıfatlar Ona mahsustur. 
Her şeyi muhit olan kutsi sıfatların tümü o Vacibu’l-Vücudun birliğine delildir. Tüm 
fiillerinde ve işlerinde tecelliyatı görünen Esmâ-i Hüsnâsı da her şeyi istila eden devamlı 
faaliyeti ile Rububiyetin ve Uluhiyetin tezahürüne, hakikatine şehadet ve delalet ederler. Bu 
da her şeyi sanatlı ve hikmetli bir şekilde hiçten ve yoktan yaratanı gösterir. 

Çünkü en küçük bir fiilin meyana gelmesi ancak “İlim, İrade ve Kudret” ile mümkün 
olur. Takdir, tasvir ve tedbir fiilleri ancak ilimle, irade ile, kudretle, hikmetle tanzim edilebilir. 
Bu da ölçülü ve intizamlı mükemmel bir kast ve iradeyi göstererek fillillerin ve işlerin 
arkasındaki rahmeti ve hikmeti gösterir. Bu fiillerin bütün yeryüzünde aynı şekilde cereyanı 
ise yaratıcının birliğine delalet eder. Yani her varlık ferden Allah’ın ehadiyetine, nev’an da 
vahidiyetine delalet eder. (Şualar, Ayetü’l-Kübra, 19. Mertebe, s. 135-136.) 

Evet, her şeyi gösteren, kendisini her şeyden ziyade gösterir. Güneşin ışığından güneşi 
tanımak gibi, Hâlıkımızın “Esmâ-i Hüsnâsı” ile ve “Sıfat-ı Kutsiyesi” ile onu kabiliyetimiz ve 
ilmimiz nispetinde tanımaya çalışabiliriz. 

Kâinatta her şeyi kuşatan bir faaliyet gerçeği vardır. Her faaliyet bir amacı takip eder ve 
pek çok faydalı neticeleri sağlar. Hikmetli ve fatydalı olan bu faaliyetin arkasında kudretli bir 
fail; her şeyi bilen ve birbirinin yardımına koşturan bir ustanın eseri olduğu görür gibi 
hissedilir. Fiillerin çokluğu isimlerin çokluğunu gösterir. İsimlerin tecellisi arkasında ise yüce 
yaratıcının “İlim, irade, kudret, semi, basar, kelam” gibi sıfatlarını gösterir. Bu sıfatlar ise 
Onun “Hayat” sahibi olduğunu isbat eder. 

Çünkü güzel ve anlamlı bir kitap ve muntazam bir hane, yazmak ve yapmak fiillerini; 
güzel yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi apaçık kâtip ve usta namlarını; kâtip ve usta 
unvanları ise apaçık yazma ve yapma sanatlarını ve sıfatlarını; bu sanat ve sıfatlar da apaçık 
bir zâtı gerektirir ki mevsuf, müsemmâ ve fâil olsunlar. Failsiz bir fiil, müsemmasız bir isim 
mümkün olmadığı gibi, mevsufsuz bir sıfat, sanatkarsız bir sanat dahi mümkün değildir. 
(Şualar, 133-135.) 

İşte bu hakikate binâen bütün mevcudatta bulunan bütün güzellikler, sanatlar, kıymetler, 
kemaller, vücutlar ve değişimler dahi Allah’ın işleri, fiilleri, isimlerinin tecellisi ve 
tezahürleri, sıfatlarının gereği, şuûnâtının eserleri olduğu için Zât-ı Akdes’in varlığına, 
birliğine, kemâline, cemâline apaçık şahadet ederler. Güneşi ışığındaki yedi renk ile tanımak 
gibi, yetmiş renkle, belki “Esma-i Hüsnâ” adedince “Şems-i Ezelî” olan Allah’ın nurundan 
tecelli eden ayrı ayrı nurlu renkler ile yüce Allah’ı tanırız ve tanımalıyız. (Şualar, 111.) 

 
4. Kur’ân-ı Kerim ve Esma-i Hüsnâ 
Kur’ân-ı Azimüşşan zât, sıfat, esmâ ve şuûnât-ı ilâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, 

bürhân-ı kâtıı ve tercümân-ı sâtııdır.” (İşâratu’l-İ’câz, 15; Sözler, 330.) Kur’ân-ı Kerimin 



amacı “Tevhid-i Sani-i Vahid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ve İbadet olmak üzere dörttür.” 
(İşâratu’l-İ’câz, 17.) Tevhid-i Sani-i Vahid ise esma ve sıfat ve şuuanât ile olabilir. Bu da 
yaratıcı ile yaratılan arasına ilgi kurularak yapılmaktadır. Kur’ân-ı Kerimde bu neviden 200 
den fazla “Esma-i Hüsnâ” vardır. 

Yüce Allah ayetlerine Esma-i Hüsnâ’yı tazammun eden fezlekelerle hatime 
vermektedir. Bunun sırrı, önce kudret eserlerini ortaya koyar, sonra o kudret eserlerinin 
membaı ve kaynağı olan esmâsını gösterir. (Mesnevi, 175.) 

Kur’ân-ı Kerim ayetlerin sonlarında özet, hülasa kelime ve cümleler koyar. O hülâsa ve 
fezlekeler ya Esmâ-ı Hüsnâyı veya manalarını ifade eder veyahut aklı tefekküre sevk etmek 
için, akla havale eder. (Sözler, 379.) 

Kur’ân-ı Kerim kâh olur, cüz’î bazı maksatları zikreder, sonra o cüziyat vasıtasıyla külli 
makamda zühünleri sevk etmek için o cüz’î maksadı bir kaide-i külliye hükmünde olan Esmâ-
i Hüsnâ ile takrir ederek tespit eder, tahkik edip isbat eder. (Sözler, 391.) 

“Kocasından şikâyet eden bir kadının sözünü işittiğini ve gördüğünü ifade ile Allah’ın 
her şeyi görüp işittiğini beyan ederek (Mücadele, 58:1.) o cüz’î hadiseden külli kaideye intikal 
ederek, o cüzî hadisenin bu külli kanunun bir eseri olduğunu ispat eder. 

Her nevi hamd ve teşekkürün Allah’a ait olduğunu, gökleri ve yeri ve içindekileri 
yarattığını, melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı halk ederek elçilikle görevlendirdiğini 
beyandan sonra “Allah her şeye kadirdir” diye özetler. Kudret sıfatını ve Kadir ismini nazar-ı 
dikkate sunar. (Fatır, 35:1.) 

Zira Allah’ın ezelî kudretinin kitabı oan kâinat ve içindeki her bir masnu, kendi nefsine 
kendi cirmi kadar delalet eder; amma ustası olan Nakkaş-ı Ezelîye pek çok yönüyle delâlet 
eder. Kendisine tecelli eden esmadan uzunca bir kaside kadar bahseder, uzunca bir kasideyi 
inşad eder. (Sözler, 22. Söz, s. 251-280; Mesnevi-i Nuriye, 200.) 
 

5. Kâinât ve Esmâ-i Hüsnâ 
Kâinat Hâlık-ı Kadîm-i Kadîr’in vucup ve vücuduna ve sıfat-ı kemâliyesine delâlet 

ettiği gibi “Esmâ-i Hüsnâ”yı tilavet ederek Cenab-ı Hakkı teşbih ve Kur’ân-ı Hakîmi tefsir ve 
Resul-i Ekremin (asm) ihbaratını tasdik ediyor. (Mesnevi, 48.) Çünkü “Eşyanın vazifelerinden 
en mühimmi Esma-i Hüsnâya mazhariyetle ayinedarlık etmektir. (Mesnevi, 176.) Çünkü her 
şey Esma-i İlahiyenin tecellisi olmak ve Allah’a nispet edilmek ile değer ve kıymet kazanır. 
Zira sanat sanatkâra nispet edilerek değer kazanmaktadır. (Sözler, 281-282.) 

Hakîm-i Ezelî, inayet-i sermediye ve hikmet-i ezeliyesinin iktizası ile şu dünyayı 
tecrübeye mahal ve imtihana meydan ve Esma-i Hüsnâsına ayna ve kalem-i kader ve 
kudretine sayfa olmak için yaratmıştır. (Sözler, 491.) 

Yüce Allah her şeyi sebep ve sonuç silsilesi ile halk 
eder, yaratır. Her sonucun bir sebebi vardır. Yoksa 
sebepler sonuçları doğurmaz; ancak sebepleri yaratan 
ve neticeleri istihsal eden yine Allah’tır. İşte bu sebep 
ve müsebbeb ortasındaki uzun mesafede Esma-i 
İlâhiye birer yıldız gibi tulû eder. (Sözler, 378.) Çünkü 
sebepler gayet âdî ve âciz, ondan çıkan netice çok 
mükemmeldir. Elbette aciz ve cahil olan sebepler 
arkasında iş gören Kudret-i Ezeliyedir, yüce Allah’tır. 
Allah en adi bir sebepten en mükemmel bir neticeyi 
verdirerek bizzat fail-i muhtar bizatihi kendisi 

olduğunu her zî-şuur ve zî-akla ishsas ettirir.” (Lem’alar, 23. Lem’a, 238-254.)  
 
Bu manalar iman ile görünür bilinir ve anlaşılırken (Sözler, 281.) küfür bütün kâinatı 

kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir eder ve Allah’ın birliğine delil olmasını kabul etmediği 



gibi, Allah’ın eseri olduğunu inkâr ile Esma-i İlâhiyeye ayine olduklarını kabul etmez. Bunun 
için Esmâ-i İlâhiye namına yüce Allah kâfirden şedit şikâyet eder, dehşetli şekilde tehdit eder 
ve cehennemde ebedî azap vermekle de adalet eder. (Sözler, 429.) 

Cansız varlıklar olan “camidât” kendilerinde tecelli eden Esma-i İlâhiye hesabına bir 
şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam altına girmeleri fıtrî olan vazifelerini 
kabul ederek Nuru’l-Envâr olan yüce Allah’ın isimlerinden birine veya birkaçına makes, birer 
ayine hükmüne geçmekle nurlanır, terakki eder, tekâmül eder. (Lem’alar, 127.) 

Cenâb-ı Hakk’ın Esma-i Hüsnâsının had ve hesaba gelmez türlü türlü tecelliyatı vardır. 
Mahlukatın tenevvüleri ayrı ayrı olması ve ihtilafları o tecelliyatın tenevvüünden ileri geliyor. 
(Mektubat, 279.) Her kemâl ve cemal sahibi, fıtraten cemal ve kemalini göstermek istemesi 
sırrınca, o muhtelif Esmâ dahi dâimî ve sermedi oldukları için dâimî bir surette Zât-ı Akdes 
hesabına tezahür isterler. (Mektubat, 279.) 

 
6. Esmâ-i Hüsnâ, Güzellik Demektir 
Yüce Allah’ın “Saltanat-ı Uluhiyeti” Rahman, Rezzak, Vehhab, Hallak, Fa’al, Kerîm, 

Rahîm gibi pek çok Esma-i Mukaddeseyi hakiki olarak iktiza ediyorlar. (Mektubat, 85.) 
Tabiattaki sanat-ı ilâhiye sıbga-ı Rahmaniyedir. Tabiata ilave edilen kuvvet ise Hâlık-ı 
Hakîm-i Alimin cilve-i kudretidir. (Mesnevi, 123.) Kanunlar ve nevâmis denilen şeyler ancak 
ilim ile irade ve emrin envâı olan tecellilerin isimleridir. Evet kanun emirdendir, nâmus 
iradedendir. (Mesnevî, 52.) 

Cemîl-i Zülcelâlin bütün isimleri “Esmâ-i Hüsnâ” tabir-i samedaniyesi ile gösteriyor ki 
güzeldirler. Mevcudat içinde en lâtif, en güzel, en câmî ayine-i Samediyet de hayattır. Güzelin 
ayinesi güzeldir. Güzelin mehasinini gösteren ayine güzelleşir. O ayinenin başına güzelden ne 
gelse hakikat noktasında güzeldir. Çünkü güzel olan Esma-i Hüsnânın güzel nakışlarını 
gösterir. (Lem’alar, 217.) 

Bir şey ya bizzat güzeldir veyahut neticeleri itibarıyla güzeldir. (Mektubat, 367.) Her 
şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde bile bir hüsün ciheti vardır. Evet, kainattaki her şey, 
her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir veya neticeleri itibarıyla güzeldir ki 
ona hüsn-ü bi’l-gayr denilir. (Sözler, 210.) Kış, fırtına, ölüm, zelzele, hastalıkların çirkin bir 
yönü varsa netice itibarıyla çok güzellikleri vardır. Hayr-ı mutlaktan hayır gelir, Cemil-i 
Mutlaktan güzellik gelir, Hakîm-i Mutlaktan abes bir şey gelmez. (Sözler, 81.) 

O Cemil ve Celil-i Bâkî olduğundan güzel şeylerin zevali ile mahzun olmayı 
gerektirmez. Güzeller güzel olan Esmâ-i Hüsnânın aynalarıdırlar. Esmâ ise aynaların 
zavalinden sonra güzellikleri ile bakidirler. (Şualar, 77.) 

Dünyanın üç yüzü vardır. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk’ın Esma-i Hüsnâsına bakar, 
onların nukuşunu gösterir; manay-ı harfiyle onlara ayinedarlık eder. Dünyanın şu yüzü hadsiz 
mektubat-ı samedaniyedir. Bu yüzü gayet güzeldir; nefrete değil, aşka layıktır. (Sözler, 571.) 
Bu yüze zevâl ve firak ve âdem giremez; belki tazelenmek ve teceddüd var. Esma-i İlâhiyeye 
ait olan dünyanın yüzüne olan aşk-ı mecazî aşk-ı hakikiye ınkılab eder. (Mektubat, 16.) 

Elhasıl, şu mevcudat-ı seyyâle, şu mahlûkât-ı seyyâre, Vacibu’l-Vücudun envar-ı icad 
ve vücudunu tazelendirmek için müteharrik ayineler ve değişen mazharlardır. (Mektubat, 
281.) 

 
7. İnsanın Esma-i Hüsnâya Ayine Olma Keyfiyeti 
Cenab-ı Hak insanı kâinata cami bir nüsha, on sekiz bin alemi havi şu büyük âlem 

kitabına bir fihriste olarak yaratmıştır. Esmâ-i Hüsnâdan her birisinin tecelligâhı olan her bir 
âlemden bir örnek, bir numune, insanın cevherine vedia olarak bırakmıştır. (İ. İ’câz, 23; 
Lem’alar, s.324-356.) 

Yüce Allah Âdem’i (as) bütün kâinatın mebâdisini tazammun eden âlî bir fıtratta tasvir 
etmiştir. Bütün maâlinin tohumlarına mecra olarak yüksek bir istidatta halk etmiştir. 



Mevcudatı ihâta eden ulvî bir vicdan ve ihâtalı on duygu ile teçhiz etmiştir. Ve bu üç meziyeti 
sayesinde bütün hakâık-ı eşyayı öğretmeye hazırlanmıştır. Sonra bütün esmasını kendisine 
öğretmiştir. (Bakara, 2:31; İ. İ’câz, 259.) 

Talim-i Esmâ melâikelere karşı Âdem’in (as) gösterdiği mucizedir. Onları secdeye 
mecbur etmiştir. (İ. İ’câz, 255.) Âdem’in (as) hilafete mazhariyeti de meleklere rüchaniyeti 
ilm-i esmâ iledir. Eşyanın isimleri, Esma-i Hüsnâ’nın tecellileridir. (İ. İ’câz, 258.) 

Esmâ-i İlâhinin tecelliyatı kâinatı ve eşyayı muhittir. Güneşin ışığının her şeyi kuşattığı 
gibi kâinatın içini-dışını, altını-üstünü kuşatmıştır. “Esma-i İlâhiyenin bir hücreye veya bir 
mikroba tecelli eden bir isim, kâinatı ihata eden bir isim ile müttefiktir. Çünkü müsemmaları 
birdir. En büyük şeye tecelli eden isim ile en küçük bir şeye tecelli etmemesi muhaldir.” 
(Mesnevi, 160.) 

 
8. İnsanın Değeri Esmâ-i Hüsnâ’ya Ayine ve Dellal Olması Nispetindedir 
İnsan esmâ-i ilâhiyenin cilvelerine dellal olması itibarıyla eşref-i mahlukat ve halife-i 

arz olmuştur. (Sözler, 282; Mesnevi, 187.) İnsan-ı müminin kıymeti ihtiva ettiği sanat-ı âliye 
ile Esmâ-i Hüsnâdan in’ikas eden cilvelerin nakışları nispetindedir. İnsan-ı kafirin kıymeti ise, 
et ve kemikten ibaret fani ve sakıt maddesinin kıymeti ile ölçülür. (Mesnevi, 194.) 

Allah insana hadsiz nukuş-u esmâsını göstermek için öyle bir surette halk etmiştir ki, 
hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi, hadsiz cihetlerle lezzetler alabilir. Adetâ âlem-i Ekber 
olan âlemde tecelli eden bütün esmâ-i İlâhiye, bir âlem-i asgar olan insanda dahi o esmanın 
umumiyetle cilveleri var. (Lem’alar, 19.) 

İnsan acziyele za’fıyla ve fakrıyla ve cehliyle diğer bir tarzda ayinedarlık edip, za’fına, 
fakrına ve aczine merhamet eden ve medet veren zâtın kudretine, ilmine, iradesine ve hâkeza 
sair evsafına şehadet eder. Binbir Esma-i İlâhiye zihayat denilen küçük mektuplarda temerküz 
edip, açık okunduğundan o Sani-i Hakîm zihayat nüshaları çok teksir ediyor. (Şualar, 15.) 

Bütün Esmâ-ı Hüsnânın müsemmâsı olan Fâtırının, şuûnât-ı zâtiyesine hayatımın 
mazhariyeti sırrı ile, kalem-i kudretle yazılan ve Kadir-i Mutlak ve Hayy-ı Kayyum’un 
esmâsını gösterip anlatan bir kelime olmam, hayat ve vazife-i hayat itibarıyla bana yeter. 
(Şualar, 81.)  

 
9. Uhuvvet ve Esmâ-i İlahiye 
Mü’minler arasında Esma-i İlâhiye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve 

uhuvvet münasebetleri vardır. (Mektubat, 254.) mevcudat ve zihayat ile de ef’al ve esmâ-i 
İlâhiye adedince uhuvvet rabıtaları vardır. (Lem’alar, 290.) 

Peygamberimizin (asm) getirdiği nur ile kâinattaki tüm harekât, tahavvülât ve tebeddilât 
manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp, birer mektubat-ı Rabbaniye, 
birere sahife-i âyât-ı tekviniye, birer merâyay-ı esmâ-i ilâhiye mertbesine çıktılar. (Mektubat, 
195.) 

Kâinatın yaratılmasının bir hikmeti de Peygamberimizin (asm) mazhariyet-i Esmâ-i 
İlâhiye için yapacağı duadır. (Mektubat, 290.) 

 
10. İnsanın Vazife-i Asliye-i Fıtriyesi 
Allah insana alemde tecelli eden Esma-i İlâhinin bütün tecelliyatının aksamını, birer 

birer cihazatı ile bilip tattırmaktır. İnsan da tatmak ile tanıyarak iman getirmelidir. (Sözler, 
117.) Esma-i Kutsiye-i İlâhiyenin cilvelerine ve parlak eserlerine dellallık ederek “Sübhallah 
ve’l-hamdülillah” diye tahmid ve takdis vazifesini ifa etmek insanın en birinci vazifesidir. 
(Sözler, 114.) 

Yüce Allah Hadis-i Kudside “Yere göğe sığmam, mü’min kulumun kabine sığarım” 
(Acluni, Keşfu’l-Hafa, 2:165.) buyurması ile tüm kâinatta tecelli eden Esma-i İlâhiyenin 



bütün tecelliyatına insanın câmi bir ayine olması sırrıyla kâinata sığmayan bir nimeti bana 
bağışlayarak beni esmâsına câmî bir mazhar yapan zât bana yeter. (Şaular, 85.) 

İnsan sermaye-i ömür ve istidad-ı hayatı ile hayvan gibi fani hayatı ve maddi lezzetleri 
takip etmek için gönderilmemiştir. Hayatının gayesi; 

1. Vücudundaki ölçücükler ile ve duygularının terazisiyle Rahmet-i İlâhinin 
hazinelerindeki nimetleri tartmak ve külli şükretmektir. 

2. Fıtratındaki va’z edilen cihazatının anahtarlarıyla Esma-i Kutsiye-i İlâhiyenin gizli 
definelerini açmak ve Zât-ı Akdesi o esmâ ile tanımaktır. 

3. Esma-i İlhiyenin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla 
teşhir ve izhar etmektir.  

Hayatın mahiyeti; Esma-i İlâhiyeye ait garaibin fihristesi, şuûn ve sıfat-ı ilâhiyenin bir 
mikyası, kâinattaki âlemlerin bir mizanı, hem bu âlem-i kebirin bir listesi hem şu kâinatın bir 
haritası hem şu kitab-ı kebirin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar 
külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemâlâtının bir ahsen-i takvimidir.  

İşte hayâtın mahiyeti budur.  
Hayatın sureti ve tarz-ı vazifesi şudur: 
Hayatın bir kelme-i mektubedir; kalem-i kudretle yazılmış hikmetnüma bir sözdür, 

görünüp işitilip Esma-i Hüsnâya delâlet eder.  
Hayatın sırr-ı hakikati ise, Tecelliyât-ı Ehadiyeye, cilve-i Samedaniyete ayanlıktır. 

Yani, bütün âleme tecelli eden esmânın nokta-i mihrakiyesi hükmünde bir camiiyetle, Zât-ı 
Ehad-i Samede aynalıktır.” (Sözler, 117-118.) 

İnsan şu dünyaya bir memur bir misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidat ona 
verilmiş; o istidada göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. İnsan iki çeşit ibadetle 
mükelleftir. Birincisi, gaibane bir tefekkürü, ikincisi hazinâne muhataba suretinde bir 
ubudiyeti ve münâcatı vardır.  

Birinci vecih şudur ki; Kâinatta görünen saltanat-ı Rubuiyeti, itaatkârâne tasdik edip 
kemâlâtına ve mehasinine hayretkârâne nezaret etmektir. Sonra esmâi kutsiye-i ilâhiyenin 
nukuşlarından ibaret olan bedî sanatları, birbirinin nazar-ı ibretine gösterip dellalcılık ve 
ilancılıktır.  

Sonra her biri birer hazime-i maneviye hükmünde olan Esmâ-i Rabbaniyenin 
cevherlerini idrak terazisi ile tartmak, kalbin kıymetşinaslığı ile takdirkârâne kıymet 
vermektir. Sonra kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfalarını, arz ve 
sema yapraklarını mütalaa edip, hayretkârâne tefekkürdür. 

İkinci vecih huzur ve hitap makamıdır ki, eserden müessire geçer. Görür ki: 
• Bir Sani-i Zülcelal, kendi sanatının mucizeleri ile kendisini tanıtmak ister. O da 

iman ile, marifet ile mukabele eder. 
• Sonra görür ki, bir Rabb-i Rahîm rahmetinin güzel meyveleri ile kendisini 

sevdirmek ister, o da ona hasr-ı muhabbetle, tahsis-i taabbüdle kendisini ona 
sevdirir.  

• Maddi ve manevi nimetlerle ona fiiliyle, haliyle, kâliyle, hatta elinden gelse 
bütün cihazatı ile şükür ve hamd-ü senâ eder.  

İşte insan bu çeşit ibadet ve tefekkürât ile hakiki insan olur; ahsen-i takvimde olduğunu 
gösterir; imanın yümnü ile emânete layık, emin bir halife-i arz olur. (Sözler, 23. Söz, s.297.) 

 
İnsanın üç vazifesi vardır: 

1. Kâinattaki tüm rahmet hazinlerine bir ölçü, rahmet hazinelerine bir liste ve 
fihriste olmak. 

2. Yüce Allah’ın hitabına en mükemmel muhatap olmak, sanat-ı ilâhiyi takdir ile 
yüksek bir dellal olmak, bütün nimetlerine şükür ve hamd-ü sena etmek.  

3. Üç cihette zât-ı Hayy-ı Kayyuma, esmâ, sıfat ve şuuanata ayine olmaktır.  



a. Aczi, fakrı ve zaafı ile Halıkın kudretine, gınasına ve rahmetine; noksan 
sıfatları ile Halıkın evsaf-ı kemâline mikyasvârî ayine olmaktır.  

b. Cüzî irade, ilmi ve kudreti ile kaniat ustasının kemâl-i sanatına, irade-i 
külliye, ilm-i muhit ve kudret-i mutlakasına ayine olmaktır. 

c. Şuunât-ı İlâhiyeye ayine olmaktır. Yani, kendi hayatı ile Zat-ı Hayy-ı 
Kayyumum hayatın işaret ettiği gibi, hayatında inkişaf eden sem, basar 
gibi duyguların vasıtası ile Zât-ı Hayy-ı Kayyumun sem’ ve basar gibi 
sıfatlarına ayinedarlık eder. 

Hissiyatı ve duyguları ile de Zât-ı Hayy-ı Kayyumun şuûnat-ı kutsiyesine ayine olur. 
Sevmek, iftihar etmek, memnun olmak, mesrur olmak, müferrah olmak gibi manalarla – Zât-ı 
Akdesin kutsiyetine ve gına-ı mutlakına münasip şekilde – o nevi şuânâtına ayinedarlık eder. 
İşte, insanın mezkûr vazifeler gibi çok mühim hizmetleri vardır. (Lem’alar, s. 534, 628.) 

 
11. Kâinattaki Kemâl Bir “Kâmil-i Mutlaktan” Gelir 
Umum kâinattaki umum kemâlât bir Zât-ı Zülcelâlin kemâlinin âyâtıdır ve cemâlinin 

işârâtıdır. Mükemmel bir saray mükemmel bir ustalığa, mükemmel bir fiil olan ustalık, 
mükemmel bir fâile, bir ustaya, bir mühendise “nakkâş” “musavvir” gibi unvan ve isimlere, o 
isimler de ustanın mükemmel sanatkarlık sıfatına, o sıfat da ustanın sanatkarlık istidat ve 
kabiliyetine, o kabiliyet de bizzarure o ustanın kemâl-i zatına ve uluvv-ü mahiyetine delalet 
eder. Zira sıfat mevsufsuz olmaz.” (Mesnevi, 53.) 

Aynen öyle de şu saray-ı âlem, mükemmel ve müzeyyen bir eserdir. Bilbedâhe gayet 
kemâldeki ef’âle delâlet eder. Çünkü eserdeki kemâlat, o efâlim kemâline delâlet eder. Ef’âlin 
kemâli, bizzarure fâilin kemâl-i esmâsına delâlet eder. Yani, müdebbir, musavvir, hakîm, 
rahîm, müzeyyin gibi isimlerinin kemallerine delalet eder.  

İsimlerin unvanların kemâli ise şeksiz şüphesiz o fâilim kemâl-i efsafına delâlet eder. 
Zira sıfat mükemmel olmazsa, o sıfattan neşet eden isimler ve unvanlar mükemmel olamaz.  
O evsafın kemâli bilbedâhe sevmek, muhabbet etmek, memnun olmak, mesrur olmak gibi 
şuûnât-ı zâtiyenin kemâline delâlet eder. Çünkü sıfatın mebdeleri, o şuûn-u zâtiyedir. 

Ve şuûn-u zatiyenin kemali ise, bi-ilmelyakîn zât-ı zîşuûnun kemâline delalet eder ki, o 
kemâlin ziyası, şuûn ve sıfat ve esmâ ve ef’âl ve âsâr perdelerinden geldiği halde, şu kâinata 
bu kadar hüsnü ve cemâli ve kemâli göstermiştir. (Sözler, 567.) 

 
12. Her Şey Allah’ı Tesbih Eder 
“Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp, Onu teşbih etmesin.” (İsra, 17:44.) 
Her şeyden Cenâb-ı Hakka karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün 

mevcudatın hakâıkı, bütün kâinatın hakikati, Esma-i ilâhiyeye istinat eder. Eşyadaki sanatlar 
dahi her biri bir isme dayanıyor. Hakiki fenn-i hikmet “Hakîm” ismine, hakikatli fenn-i tıp 
“Şâfî” ismine, fenn-i hendese “Mukaddir” ismine ve hâkezâ, her bir fen bir isme dayandığı ve 
onda nihayet bulduğu gibi, bütün fünun ve kemâlat-ı beşeriyenin hakikatleleri Esma-i 
İlâhiyeye istinat eder.  

Muhakkikin-i evliyanın bir kısmı demişler ki: “Hakiki hakâık-ı eşya, esmâ-i ilâhiyedir. 
Mahiyet-i eşya ise, o hakâıkın gölgeleridir. Hatta bir tek zihayat şeyde yalnız zahir olarak 
yirmi kadar esmâ-i ilâhiyenin cilve-i nakşı görülebilir.” (Sözler, 573.) 

Sani-i Hakîm cenneti ve dünyayı, semâvat ve zemini, nebâtat ve hayvanatı, cin ve insi, 
melek ve ruhaniyatı, küllî ve cüzî bütün eşyayı cilve-i esmasıyla, eşkalini tahdid ediyor, birer 
miktâr-ı muayyene veriyor. Onun ile Mukaddir, Munazzım, Musavvir isimlerini okutturuyor. 

Onların şekl-i umumileri Alîm ve Hakîm ismini gösteriyor. Sun’ ve inayet manaları 
Sânî ve Kerim isimlerini gösteriyor. Lütuf ve kerem manaları Latîf ve Kerîm isimlerini 
gösteriyor. Bu lütuf ve kerem elbette bir teveddüd ve taarrüf içindir. Bu da Vedud ve Mâruf 
isimlerini gösteriyor.  



Sonra o süslü mevcudu, o güzel mahluku leziz meyveler ve sevimli neticelerle sisleyip 
zinetten nimete, lütuftan rahmete çevirerek Mün’im ve Rahîm isimlerini okutturuyor. 
Masnuun lisan-ı halinden işittiriyor. 

İşte Sani-i Zülcelâl bütün masnuâtını öyle bir tarzda yapmış ki, ekserisi, hususan zihayat 
kısmı çok esmâ-i ilâhiyeyi okutur. (Sözler, 574-575.) 

İşte her şey çok cihetlerle, çok dillerle Saniini zikir ve teşbih ettiğini anla. “Ve in min 
şey’in illa yüsebbihu bi-hamdihi”nin bir manası budur. Sen de “Sübhane men ihtefâ bi-şiddeti 
zuhûrihî” de. (Sözler, 576.) 

 
13. Esmâ-i Hüsnâ İle Duâ Etmek 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Bütün güzel isimler Allah’ındır. Hangi isimlerle Ona 

dua ederseniz olur.” (İsra, 17:110.) “Tüm güzel isimler Onundur. Onlarla Ona dua edin.” 
(A’raf, 7:180.) buyurarak Esma-i Hüsna ile Allah’a dua edip talplerimizin Onun isimleri 
vasıtası ile yapmamız, ne istiyorsak Onun o ismi ile istememiz gerektiğini bize bildirmiştir. 

Peygamberimiz (asm) bütün Esma-i Kutsiye-i İlâhiye ile beraber esmâdan şefaat talep 
ederek dua ediyor. (Sözler, 71; Mesnevi, 38; Mektubat, 198, 244.) Cevşenü’l-Kebir 
Peygamberimizin (asm) münacaatı olduğu gibi Namaz Tesbihatında “Dua-i İsm-i Azam” ve 
“Tercüman-ı İsm-i Azam” olarak öğretilen ve Yüce Allah’ın İlham-ı Peygamberin en yüksek 
mertebesi olan “Hadis-i Kutsi” ile kendisine vahyedilen Esma-i Hüsnası ile dua etmeliyiz. 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu sünnet-i peygamberîyi yeniden ihya etmiş ve Namaz 
Tesbihatına koymuştur. 

“Peygamberimiz (asm) ‘Cevşenü’l-Kebir’ münâcatında bin bir Esma-i İlâhiyeyi şefaatçi 
ederek hâlıkını tavsif ediyor ki bunun emsali yoktur. Ve mariftullahta kimse ona yetişemez.” 
(Şualar, 538.) Ancak bu Esma-i Hüsnâyı Allah’ı zikretmek ve dua etmek, uhrevi mükafatını 
talep etmek amacı ile okunmalıdır. Dünyevî menfaat için okumak duanın esası ve ruhu olan 
ihlası ortadan kaldırır. Cevşen ve Esma-i Hüsna Allah’ı zikir, yani Esma aynasında Allah’ı 
isim ve sıfatları ve onların kâinattaki tecellileri ile Onu tanımak için okunmalıdır. (Lem’alar, 
2001, s. 183-184.) 

  
Nitekim Peygamberimiz (asm) “Allah’ın doksan dokuz ismi 
vardır; kim onları okur ezberler ve onlarla amel ederse cennete 
girer” (Buhari, Daavat, 69.) buyurarak o isimlerle amel edilmesi 
ve o isimlere ayine olunması ve o isimlerin arkasında 
müsemmaları olan yüce Allah’ı tanıması halinde cennete 
girileceği ifade edilmiştir. Peygamberimiz (asm) ayrıca “Sizin 
ilahınız tek bir ilahtır ki Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, 
Rahimdir.” (Bakara, 2:163.) “Elif Lâm Mîm. Allah’tan başka 
ilah yoktur O Hayy ve Kayyumdur” (Âl-i İmran, 3:1.) 
ayetlerinin İsm-i Azam olduğunu ifade etmiştir. (Rudani, 

Cem’ul-Fevaid, 5:24.) Bakara Suresindeki “Ayete’l-Kürsi” ayetinin her namazdan sonra 
okunması, Haşr Suresinin son üç ayetinin Esma-i Hüsnâyı içine aldığı için sabah ve akşam 
namazından sonra okunmasının Peygamberimizin (asm) hadisleri ile sünnet olmasının hikmeti 
yine “Esma-i Hüsna” aynasında Rabbimizi tanımak ve Onun Esma-i Hüsnası ile Onu tanımak 
ve imanımızı inkişaf ettirmek içindir.  
 

Âyetü’l-Kürsî’nin fazîleti hakkında müstakil çalışma yapanlar, onun fazîletlerine dair 95 
kadar hadîs vârid olduğunu belirtmektedirler. Resûlüllah (asm) Ubey’den sordu: “Allah’ın 
kitabında hangi ayet daha büyüktür?” Ubeyy: “Allah ve Resulü daha iyi bilir” dedi. Cenâb-ı 
Peygamber, suali birkaç defa tekrar etti. Sonra Ubey: “Ayetül-Kürsî en büyük ayettir” dedi. 
Cenâb-ı Peygamber: “Ey Eba Munzir! İlim senin için mutlu olsun. Nefsimi yed-i kudretinde 



bulunduran Allah’a yemin ederim ki Ayetül-Kürsî’nin lisanı ve iki dudağı vardır. Arşın, saki 
(ayağı) yanında durmakta ve padişahlar padişahını takdis etmektedir.” (Müslim, Müsâfirîn, 
258; Ebû Dâvûd, Salât, 352, Hurûf, 1.) Bu hadis-i şerif Ayete’l-Kürsinin Allah’ın zatını ve 
sıfatlarını tanıtan ayet olduğunu ifade etmektedir.  

Yine “İhlas Suresinin” Kur’an’ın üçte biri olması “Tevhid” hakikatini ve Allah’ın Zâtî 
Sıfatlarını bize tanıtması yönü iledir. Haşir Suresinin son ayetleri hakkında ise 
Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Kim sabah kalkarken üç defa ‘Eûzü billâhi’s-
Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm = Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten 
ve bilen Allah’a sığınırım’ der ve Haşir Sûresi'nin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye 
akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse 
şehid olarak ölür. Kim geceye girerken okursa o da aynı dereceye ulaşır.” (Tirmizî, Fedâilü`l-
Kur`ân, 22, Mevakıt, 65; Müsned, 5:26.) 

Bediüzzaman Said Nursi’nin (ra) harekât-ı fikriyesi namazdan sonra 33 “Sübhanallah” 
“Elhamdülillah” “Allahü Ekber” mertebelerine göre 99 mücâhedât-ı fikriye ve makamat-ı 
ruhiyedeki tezâhürât ve 99 Esma-i Hüsna cilvesine mazhariyet sırlarını hissetmesi iledir. 
(Barla Lahikası, 191.) 

Selef-i Salihin de Esmâ-i Hüsnâ ile dua ve münacatlar yapmışlardır ki bunların en 
meşhuru Abdulkadir Geylâni’nin “Esma-i Hüsnâ Münacatı” dır. Hz. Hızır’ın (as) Esmâ 
Münacatı da meşhurdur. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri her iki münacatı da daima 
okumuş ve talebelerine tavsiye etmiş ve ayrıca Geylani’ye bir nazire de yapmıştır. (Sözler, 
201.)  

13.1. Cevşen-i Kebir Münacâtının Fazileti 
“Binbir Esma-i İlâhiyeye sarihan ve işâreten bakan ve bir cihette Kur’ândan çıkan bir 

harika münacat olan ve marifetullahta terakki eden bütün âriflerin münacatlarının fevkınde 
bulunan ve bir gazvede ‘Zırhı çıkar bunu oku!’ (Mecmuatu’l-Ahzab, 1:231.) diye Cebrail’in 
(as) vahiyle getirdiği “Cevşenü’l-Kebir” münacatı içindeki hakikatler ve tam tamına Rabbine 
karşı tavsifler Hz. Peygamberin (asm) hakkaniyetine şehadet ettiği gibi Kur’ândan tereşşuh 
eden ve bir cihetle Cevşenden feyz alan ve tevellüt eden Risale-i Nur” (Şualar, 541.) hem 
Cevşenü’l-Kebirin, hem Kur’andaki Marifetullah ve tevhide ait hakikatlerin tam bir tercümanı 
olmuştur. 

13.2. Cismaniyetin Esma-i Hüsnâya Delaleti 
Esma-i Hüsnayi tanıma ve anlama anahtarı cismaniyettedir. Nasıl toprak suya, havaya, 

ziyaya nisbeten kesafetli, karanlıklıdır, fakat masnuât-ı İlâhiyenin bütün envâına menşe ve 
medar olduğundan bütün anâsır-ı sairenin mânen fevkine çıktığı gibi; hem kesafetli olan nefs-
i insaniye, sırr-ı câmiiyet itibarıyla, tezekkî etmek şartıyla bütün letâif-i insaniyenin fevkine 
çıktığı gibi; öyle de, cismaniyet en câmi', en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyât-ı esmâ-i 
İlâhiyedir. Bütün hazâin-i rahmetin müddeharâtını tartacak ve mizana çekecek âletler 
cismaniyettedir. Meselâ, dildeki kuvve-i zâika, rızık zevkinde, envâ-ı mat'umat adedince 
mizanlara menşe olmasaydı, herbirini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı. 

Hem ekser esmâ-i İlâhiyenin tecelliyâtını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihâzâtı 
yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek 
istidatlar yine cismaniyettedir. 

Madem şu kâinatın Sânii, şu kâinatla bütün hazâin-i rahmetini tanıttırmak ve bütün 
tecelliyât-ı esmâsını bildirmek ve bütün envâ-ı ihsânâtını tattırmak istediğini, kâinatın 
gidişatından ve insanın câmiiyetinden, On Birinci Sözde ispat edildiği gibi, kat'î anlaşılıyor. 
Elbette, şu seyl-i kâinatın bir havz-ı ekberi ve bu kâinat destgâhının işlediği mahsulâtın bir 
meşher-i âzamı ve şu mezraa-i dünyanın bir mahzen-i ebedîsi olan dâr-ı saadet, şu kâinata bir 
derece benzeyecektir. Hem cismanî, hem ruhanî bütün esâsâtını muhafaza edecektir. Ve o 
Sâni-i Hakîm ve o Âdil-i Rahîm, elbette cismanî âletlerin vezâifine ücret olarak ve hidemâtına 
mükâfat olarak ve ibâdât-ı mahsusalarına sevap olarak, onlara lâyık lezâizi verecektir. Yoksa 



hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir hâlet olur ki, hiçbir cihetle Onun cemâl-i rahmetine ve 
kemâl-i adaletine uygun değildir, kabil-i tevfik olamaz. (Sözler, 28. Söz, s. 670-671.) 

13.3. Letaif-i Cennet Cilve-i Esmanın Temessülüdür 
“Güzel şeylere ve bahara meşrû muhabbetin, yani, "ne kadar güzel yapılmış" nazarıyla, 

o âsârın arkasındaki ef'âlin güzelliğini ve intizamını ve intizam-ı ef'al arkasındaki güzel 
esmânın cilvelerini ve o güzel esmanın arkasında sıfâtın tecelliyatını ve hâkezâ, sevmekliğin 
neticesi ise, dâr-ı bekâda o güzel gördüğü masnûattan bin def'a daha güzel bir tarzda esmânın 
cilvesini ve esmâ içindeki cemâl ve sıfâtını, Cennette görmektir. Hattâ İmam-ı Rabbânî 
Radıyallahü anh demiş ki: "Letâif-i Cennet, cilve-i esmânın temessülâtıdır." Teemmel!” 
(Sözler, 32. Söz, s.885.)  

 
14. Şuûnât-ı İlâhiye 

Yüce Allah “Her an ayrı bir şe’ndedir.” (Rahman, 
55:29.) “Fa’âlün limâ yürîd”dir. (Büruc, 85:16.) 
Daima faaliyette olup dilediğini yapandır. 

Bütün kâinatı bir saray bir ev gibi muntazam 
idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay 

çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eden Zât-ı Akdes-i İlâhînin 
şeriki, naziri, zıddı, niddi olmadığı gibi “Leyse ke-mislihi şey’un ve Hüve’s-Semîu’l-Basîr” 
(Şura, 42:11.) “Onun misli gibi bir şey yoktur” sırrı ile sureti, misli, misali ve şebîhi olamaz. 
Fakat “Ve leyü’l-meselü’l-A’lâ” “Semavat ve arzda yüce vasıflar ve sıfatlar Onundur. O İzzet 
ve azamet sahibidir” (Rum, 30:27.) sırrıyla mesel ve temsil ile şuunâtına ve sıfat ve esmâsına 
bakılır. Demek mesel ve temsil, şuûnat nokta-i nazarında vardır.” (Sözler, 19; Lem’alar, 334.) 

Risale-i Nurdaki bütün temsilat ve teşbihat bu mesel ve temsil nevindendir. (Lem’alar, 
1994, s. 334.)  

14.1. Şuûnât-ı İlâhiyenin Aksamı 
 Şuunât işler anlamına gelmekte olduğu için Allah’ın bütün işleri şuunat kavramı içinde 

ifade edilebilir. Risale-i Nurda şuunatın fiiliyata taalluk eden yönü olduğu gibi, hissiyat 
suretinde kaynayan evsafı ilâhiye de şuunatın bir başka yönünü ifade etmektedir. 

14.1.1. Fiiliyat Nevinden Olan Şuunât-ı Rabbani 
“Hayat, suûnât-ı ilâhiyenin gayet canlı bir âyinesidir.” (Lemalar, 323.) 
“Semavat ve arzı altı günden halk etmekteki şuûnat-ı ilahiye” (Sözler, 46.) 

“Mevsimlerin değişmesindeki ve dönüşmesinde Hâlık-ı Mevt ve Hayatın şuunat-ı ilâhiyesini 
ihtar eder.” (Sözler, 49.) 

Dünyadaki vüs’atli içtimaiyet-i hayatiye ve sür’atli iftirakat-ı mevtiye ve haşmetli 
toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtifâlât ve büyük tecelliyat ve onların dünyada 
görünen semerât-ı cüz’iyeleri … görünen şuûnattır. (Sözler, 82.) Rızık vermek ve muayyen 
bir sima vermek… tasrif-i hava ve teshir-i sehab gibi şuunâtı ilâhiye (Sözler, 184.) Cenab-ı 
Hakk’ın filleri ve işleri yani, şuûnatı- ilahiyesidir. 

Masnuatın büyük gayesi mektubat-ı Rabbani olarak umum zî-şuurun mütalaalarına 
arzedilmesidir. Sanattaki harikalar, yüce Saniin kemâlât-ı sanatını ve nukûş-u esmâsını ve 
murassaât-ı hikmetini ve hedâyâ-i rahmetini yüce Allah’ın nazarında arzetmek ve cemal ve 
kemâline ayine olmakla kendisine bakan yönüdür. 

“Sanat ve icâd-ı eşyadaki hayretengiz faaliyet içinde gayet derecede sür’atli tağyir ve 
tebdildeki Mucizât-ı kudret ve şuûnât-ı Rububiyet vardır.” (Mektubat, 278.) “Şuûnat cilveleri 
altında mahlûkât daima bir seyr-ü seyelân, bir hareket ve cevelan içinde çalkalanmakla ve ehl-
i gafletin kulaklarına vâveylâ-i firâk ve zevâli ve ehl-i hidâyetin sem’ine velvele-i zikir ve 
tesbihi dağıtmaktadır.” (Mektubat, 268.) 

 
 



14.1.2. Hissiyat Suretinde Kaynayan Evsaf-ı Rububiyet ve Şuûnat 
 

 
 

Cenâb-ı Hakkın zât ve sıfatında naziri ve şebihi ve misli yoktur; öyle de, şuûnât-ı 
Rububiyetinde de misli yoktur. Sıfatı nasıl mahlûkatın sıfatına benzemiyor, muhabbeti dahi 
benzemez. Muhabbet, gadab ve benzeri tâbirâtı müteşabihat nevinden tutmalıyız.  

“Zât-ı Vacübu’l-Vücudun vücuduna ve kutsiyetine münasip bir tarzda ve istiğnâ-i 
zâtisine ve kemâl-i mutlakına muvafık bir surette muhabbeti gibi bazı şuûnâtı vardır.” 
(Meltubat, 295.)  

Şuûnât-ı Rububiyeti rasad etmek için temsiller, … lezzet, sürur, memnuniyetin bizce 
malum manaları, şuûnat-ı mukaddeseyi ifade edemiyor. Fakat birer unvan-ı mülâhazadır, birer 
mirsâd-ı tefekkürdür. (Mektubat, 281, 287.) 

Kur’an-ı Kerimde Şuûnat-ı İlahiyeye işaret eden ayetler: 
1. “Külle yevmin hüve fî şe’n” “O her zaman bir iştedir.” (Rahman, 55:29.) 
2. “Fa’âlün limâ yürîd” “Dilediği gibi her an fa’âldir.” (Bürûc, 85:16.) 
3. “Yahluku mâ yeşâu” “Dilediğini dilediği gibi yaratır.” (Rum, 30:54.) 
4. “Bi yedihî melkûtu külle şey’in” “Her şeyin melekûtu elindedir.” (Yasin, 36:83.) 
5. “Allah’ın yeryüzündeki rahmet eserlerine bakın, nasıl ölümünden sonra yeryüzünü 

diriltiyor. İşte sizin diriltilmeniz de böyledir. Allah her şeye kâdirdir.” (Rum, 30:50.) 
 
** 
Hallâkıyet-i İlâhiye ve faaliyet-i Rabbaniyenin üç sırrı, üç esası, üç dâisi vardır: 
Birincisi: Faaliyette lezzet vardır. Faaliyet ayn-ı lezzettir. Faaliyet ayn-ı lezzet olan 

vücudun tezahürüdür ve ayn-ı elem olan ademden tebâud ile silkinmesidir. Her kabiliyet ve 
kemal sahibi kabiliyetinin inkişafını, kemalatının tezahürünü lezzetle takip eder. 

Zât-ı Uluhiyetin de kutsiyetine layık vücûb-u vücuduna münasip bir aşk-ı lâhûtî, bir 
muhabbet-i kutsiye, bir lezzet-i mukaddese gibi şuûnat-ı kutsiye o hayât-ı akdeste vardır ki, o 
şuûnât böyle hadsiz faaliyetle ve nihayetsiz bir hallâkıyetle kâinatı daima tazelendiriyor, 
çalkalandırıyor ve değiştiriyor. 

İkincisi: Esmâ-i ilâhiyenin tezahür etmek istemesidir. Bu tezahür varlık aleminde tecelli 
edip şuunât-ı ilâhiye şeklinde görünmektedir. 

Üçüncüsü: Merhamet sahibi rahmetten, şefkat sahibi başkasını mesrur etmekten, 
muhabbet sahibi sevindirmekten, cömert olan in’am ve ikramdan, adil adaletin tecellisinden 
memnun olur, iftihar eder.  

Tabirinden aciz olduğumuz suûnât-ı ilâhiyeyi memnuniyet-i mukaddese gibi isimlerle 
işaret edilen maâni-i Rububiyet daima faaliyeti ve mütemâdî hallakıyeti iktiza ederler. 
(Lem’alar, 342-343.) 

14.2. İnsanın Şuûnata Ayine Olması 
“Sani-i Hakîm insanın eline emanet olarak Rbubiyetin sıfat ve şuûnatının hakikatlerini 

gösterecek, tanıttıracak, işâret ve nümuneleri câmi bir “ene” vermiştir. Ta ki, o ene bir vâhid-i 
kıyâsî olup evsâf-ı Rububiyet ve şuûnat-ı Uluhiyet bilinsin.” (Sözler, 495.)  

İnsan hayatı ile üç cihetle “Zât-ı Hayy-ı Kayyuma” ve şuûnatına ve sıfat-ı muhitasına 
ayinedarlık eder. Birincisi, aczi ve fakrı ile hâlikın güç ve kuvvetine ayine olur. İkincisi, cüz’î 
irade, kudret ve ilmi ile Saniin sonsuz irade, irade ve kudretine âyine olur. Üçüncüsü, Esmâ-i 
İlâhiyeye ve şuûnât-ı İlâhiyeye ayinedarlık eder. Yine his ve hassasiyet şeklinde galeyan eden 
duygularıyla zât-ı Hayy-ı Kayyumun şuûnât-ı kutsiyesine ayinedarlık eder. (Lemalar, 347.) 



Eserin güzelliği sanatın güzelliğine, sanat ustaya, sıfatın güzelliği kâbiliyetin 
güzelliğine, sıfatların şuûnât-ı zâtiyeye ve onun müsemmâsı olan zât-ı akdese delildir.” 
(Şualar, 70.) 

“Zât, isim, sıfat ve şuûnatın birbirine delaletleri” (Şualar, 134.) “Allah rızkı bir 
cemiyetli merkez-i şuânat yapmıştır.” (Şualar, 150.) “İnsanları rızık peşinde koşturarak 
tenbellik ve atâletten kurtulması şuûnat-ı Rububiyetin bir hikmetidir.” (Şuâlar, 159.) 

Sonuç olarak Peygamberimiz (asm) “Eğer Allah’tan gerçek anlamda korksaydınız âlim 
olurdunuz; cehalet size aslâ ulaşamazdı. Eğer, Allah’ı hakkı ile tanısaydınız duânızla dağlar 
yerinden ounardı.” (Câmiu’s-Sağır, 1996-İstanbul, 3:220.) 

 
15. Şuûnat-ı İlâhiyeyi Gösteren Deliller  
Birincisi: Canlıların pek çok ihtiyaçları ve 

arzuları vardır. O ihtiyaçlar bilmediği, ummadığı ve 
eli yetişmediği yerlerden, ihtiyaç anında onlara 
veriliyor. Halbuki o canlıların o ihtiyaçlarını 
gidermede en küçüğüne güçleri yetmez ve elleri 
ulaşmaz. 

İnsan en akıllı ve şuurlu ve güçlü olduğu halde 
ihtiyaçların milyonda birine karşılamaya gücü 
yetmiyor. Havadan, sudan tut, hastalıklarına şifaları ve mevsimlerden tut tüm rızık kapılarını 
insana açan ancak her şeye gücü yeten her şeyi insanın emrine veren Vâcibu’l-Vücub, Vâhid-i 
Ehad, Kerîm, Rahîm ve Mürebbi birisinin perde arkasında varlığını en parlak şekilde gösterir. 
(Sözler, 33 Pencere, Birinci Pencere.) 

İkincisi: Yeryüzünde 400 bin muhtelif nevi bitkiler ve hayvanların ordularına bir 
bakınız. Onların suretleri, erzakları, elbiseleri, doğumları, ölümleri ayrı ayrı olduğu halde hiç 
birisini unutmayarak, şaşırmayarak terbiye, tedbir ve idâre etmek öyle bir delildir ki onları 
mükemmel şekilde yaratanın mükemmel işleri, şuûnâtı ve fiilleri olduğu apaçık bir şekilde 
bakanlara gösterir. “Gözünü çevir hiçbir eksik bulabilir misin?” (Mülk, 67:2.) ayetini parlak 
bir şekilde tefsir eder. (Sözler, 33 Pencere, Birinci Pencere.) 

Üçüncüsü: Gök yüzünden suyun yağmur şeklinde inmesi, yerden rızık olarak 
meyvelerin çıkması, denizlerde rüzgârların insanların emrine girmesi, gece ve gündüzün 
deverânı gibi sayısız nimetlerin hiçbirisi insanların, canlı ve cansız varlıkların fiili değildir. 
(İbrahim Suresi, 14:32-34.) Ancak yeryüzündeki tüm canlıların ve insanların ihtiyaçlarını 
bilen kudretli, bilgili ve hikmetli bir yaratıcının her şeyi görerek, bilerek ve tüm muhtaçların 
ihtiyaçlarını işiterek, onların ihtiyaç anında merhameti, nimeti ve ikramı ile göndermesi işlem 
mümkün olur. Bütün bu fiiller ve işlere hiçbir varlık ellerini karıştıramazlar. Hepsi Allah’ın 
şuunatı olduğunu gösterir. (Sözler, 33 Pencere, Onuncu Pencere) 

Dördüncüsü: “Semavat ve arzda insanlar için sayısız deliller vardır.” (Casiye, 45:3.) 
Niçin? Yüce Allah’ın varlığını, birliğini, isimlerini, sıfatlarını ve şuûnatını tanımak, bilmek, 
anlamak ve anlatmak için. 

Bilhassa yaz zamanında icâd-ı eşyada son derece çokluk, cömertlik, karışıklık 
görülüyor. Buna mukabil gayet mükemmel bir intizam ve eksiksiz bir güzellik içinde 
mükemmellik göze çarpıyor. 

İşte umum yeryüzünde gayet kıymetli olmakla beraber hadsiz ucuzluk, son derece 
karışıklık ile beraber son derece sanatlı ve mükemmel yaratılış, son derece çokluk ile beraber 
son derece israfsızlık elbette gündüz ışığı, ışık güneşi gösterdiği gibi, Kadir, Rahim, Hakîm 
bir zatın kudretini, rahmetini, hikmetini, vahdetini ve ehadiyetini ve “Tüm güzel isimler 
Onundur” (Haşr, 57:24.) ayetin sırrını gösterir. (Sözler, 33 Pencere, 17. Pencere) 

Risale-i Nurun muhtelif bahislerinde ve özellikle “33 Pencere” Risalesinde Şuunât-ı 
İlâhiyeye ait pek çok bahisler vardır. 


