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Onikinci Lem'a 
 

(Re'fet Bey'in iki cüz'î suali münasebetiyle, iki nükte-i Kur'aniyenin 
beyanına dairdir.) 
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 Aziz sıddık kardeşim Re'fet Bey! Senin bu müsaadesiz 
zamanımda suallerin, beni müşkil bir mevkide bulunduruyor. Bu defaki 
iki sualin çendan cüz'îdir. Fakat iki nükte-i Kur'aniyeye münasebetdar 
olduklarından ve Küre-i Arz'a dair sualiniz, Coğrafya ve 
Kozmoğrafya'nın yedi kat zemin ve yedi tabaka semavata tenkidlerine 
temas ettiğinden, bana ehemmiyetli geldi. Onun için sualin cüz'iyetine 
bakmayarak ilmî ve küllî bir surette, iki âyet-i kerimeye dair iki nükte 
icmalen beyan edilecek. Sen de cüz'î sualine karşı ondan hisse alırsın. 
 BİRİNCİ NÜKTE: "İki Nokta"dır. 
 Birinci Nokta: 
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âyetlerinin sırrınca: Rızık doğrudan doğruya Kadîr-i Zülcelal'in elindedir 
ve hazine-i rahmetinden çıkar. Herbir zîhayatın rızkı, taahhüd-ü 
Rabbanîsi altında olduğundan, açlıktan ölmek, olmamak lâzım gelir. 
Halbuki 
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zahiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Şu hakikatın ve 
şu sırrın halli şudur ki: Taahhüd-ü Rabbanî hakikattır. Rızıksızlık 
yüzünden ölenler yoktur. Çünki o Hakîm-i Zülcelal, zîhayatın bedenine 
gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyat için şahm ve içyağı suretinde iddihar 
eder. Hattâ bedenin her hüceyresine gönderdiği rızkın bir kısmını, yine o 
hüceyrenin bir köşesinde iddihar eder. İstikbalde hariçten rızık gelmediği 
zaman, sarfedilmek üzere bir ihtiyat zahîresi hükmünde bulundurur. 
 İşte bu iddihar edilmiş ihtiyat rızık bitmeden evvel ölüyorlar. 
Demek o ölmek, rızıksızlıktan değildir. Belki sû'-i ihtiyardan tevellüd 
eden bir âdet ve o sû'-i ihtiyardan ve âdetin terkinden neş'et eden bir 
marazla ölüyorlar. Evet zîhayatın bedeninde şahm suretinde iddihar edilen 
rızk-ı fıtrî, hadd-i vasat olarak kırk gün mükemmelen devam eder. Hattâ 
bir marazın veya bir istiğrak-ı ruhanî neticesinde iki kırkı geçer. Hattâ bir 
adam, şedid bir inad yüzünden Londra mahpushanesinde yetmiş gün 
sıhhat ve selâmetle, hiçbirşey yemeden hayatı devam ettiğini, onüç -şimdi 
otuzdokuz- sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem kırk günden yetmiş 
seksen güne kadar rızk-ı fıtrî devam ediyor ve madem Rezzak ismi, gayet 
geniş bir surette rûy-i zeminde cilvesi görünüyor ve madem hiç ümid 
edilmediği bir tarzda, memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş 
gösteriyor. Eğer pür-şerr beşer, sû'-i ihtiyarıyla müdahale edip 
karışmazsa, her halde rızk-ı fıtrî bitmeden evvel, o zîhayatın imdadına o 
isim yetişiyor, açlıkla ölüme yol vermiyor. Öyle ise: Açlıktan ölenler, 
eğer kırk günden evvel ölseler, kat'iyyen rızıksızlıktan değildir. Belki 
"Terk-ül âdât min-el mühlikât" sırrıyla, sû'-i ihtiyardan gelen bir âdet ve 
terk-i âdetten neş'et eden bir illetten, bir marazdan ileri gelmiştir. Öyle 
ise: Açlıktan ölmek olmaz, denilebilir. Evet bilmüşahede görünüyor ki: 
Rızık, iktidar ve ihtiyar ile makûsen mütenasibdir. Meselâ: Daha dünyaya 
gelmeden evvel bir yavru, rahm-ı maderde ihtiyar ve iktidardan bütün 
bütün mahrum olduğu bir zamanda, ağzını kımıldatacak kadar muhtaç 
olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra dünyaya geldiği vakit, iktidar 
ve ihtiyar yok, fakat bir derece istidadı ve bilkuvve bir hissi olduğundan, 
yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile en mükemmel ve 
en mugaddi ve hazmı en kolay ve en latif bir surette ve en acib bir fıtratta, 
memeler musluğundan ağzına veriliyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir 
derece alâka peyda ettikçe, o kolay ve güzel rızık, bir derece, çocuğa karşı 
nazlanmağa başlar. O memeler çeşmeleri kesilir, başka yerlerden rızkı 
gönderilir. Fakat iktidar ve ihtiyarı, rızkı takib etmeye müsaid olmadığı 
için, Rezzak-ı Kerim peder ve vâlidesinin şefkat ve merhametlerini, 
iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar 
tekemmül eder, o vakit rızkı ona koşmaz ve koşturulmaz. 
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Rızık yerinde durur. Der: "Gel beni ara ve bul ve al!" Demek rızık, iktidar 
ve ihtiyar ile makusen mütenasibdir. Hattâ çok risalelerde beyan etmişiz 
ki: En ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar, daha iyi yaşıyorlar, daha iyi 
besleniyorlar. 
 İkinci Nokta: İmkânın enva'ı var. İmkân-ı aklî, imkân-ı örfî, 
imkân-ı âdi gibi kısımları vardır. Bir hâdise, eğer imkân-ı aklî dairesinde 
olmazsa, reddedilir; imkân-ı örfî dairesinde olmazsa dahi, mu'cize olur 
fakat kolayca keramet olamaz. Eğer örfen ve kaideten naziri bulunmazsa, 
şuhud derecesinde bir bürhan-ı kat'î ile ancak kabul edilir. 
 İşte bu sırra binaen kırk gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed-i 
Bedevi'nin hârikulâde halleri, imkân-ı örfî dairesindedir. Hem keramet 
olur, hem hârikulâde bir âdeti de olabilir. Evet Seyyid Ahmed-i 
Bedevi'nin (K.S.) acib ve istiğrakkârane hallerde bulunduğu, tevatür 
derecesinde naklediliyor. Kırk günde bir defa yemek yemesi, vaki' 
olmuştur. Fakat her vakit öyle değil. Keramet nevinden bazı defa 
olmuştur. Bir ihtimal var ki: Halet-i istiğrakıyesi, yemeye ihtiyaç 
görmediği için, ona nisbeten âdet hükmüne girmiştir. Seyyid Ahmed-i 
Bedevi (K.S.) nevinden çok evliyalardan bu tarz hârikalar mevsukan 
rivayet edilmiş. Madem Birinci Nokta'da isbat ettiğimiz gibi; müddehar 
rızık, kırk günden fazla devam eder ve o mikdar yememek, âdeten 
mümkündür ve mevsukan hârika adamlardan o hal rivayet edilmiştir. 
Elbette inkâr edilmeyecektir. 
 İKİNCİ SUAL münasebetiyle iki mes'ele-i mühimme beyan 
edilecek. Çünki Coğrafya ve Kozmoğrafya fenlerinin kısacık kanunlarıyla 
ve daracık düsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur'anın semavatına 
çıkamadıklarından ve âyâtın yıldızlarındaki yedi kat manaları 
keşfedemediklerinden âyeti tenkid, belki inkârına divanecesine 
çalışmışlar. 
 Birinci Mes'ele-i Mühimme: Semavat gibi arzın da yedi tabaka 
olmasına dairdir. Şu mes'ele, yeni zamanın feylesoflarına hakikatsız 
görünüyor. Onların arza ve semavata dair olan fenleri kabul etmiyor. 
Bunu vasıta ederek bazı hakaik-i Kur'aniyeye itiraz ediyorlar. Buna dair 
muhtasaran birkaç işaret yazacağız. 
 Birincisi: Evvelâ: Âyetin manası ayrıdır ve o manaların efradı ve 
mâsadakları ayrıdır. İşte o küllî mananın müteaddid efradından bir ferdi 
bulunmazsa, o mana inkâr edilmez. Semavatın yedi tabakasına ve arzın 
yedi katına dair mana-yı küllîsinin çok efradından yedi mâsadak zahiren 
görünüyor. Sâniyen: Âyetin sarahatında "yedi kat arz" dememiş.  
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ilââhir. Âyetin zahiri diyor ki: "Arzı da o seb'a semavat gibi halketmiş ve 
mahlukatına mesken ittihaz etmiş." Yedi tabaka olarak halkettim, demiyor. 
Misliyet ise mahlukıyet ve mahlukata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir. 
 İkincisi: Küre-i Arz her ne kadar semavata nisbeten çok küçüktür, 
fakat hadsiz masnuat-ı İlahiyenin meşheri, mazharı, mahşeri, merkezi 
hükmünde olduğundan; kalb, cesede mukabil geldiği gibi, Küre-i Arz 
dahi, koca hadsiz semavata karşı bir kalb ve manevî bir merkez hükmünde 
olarak mukabil gelir. Onun için zeminin küçük mikyasta eskiden beri yedi 
(*) iklimi; hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika 
namlarıyla maruf yedi kıt'ası; hem denizle beraber şark, garb, şimal, 
cenub, bu yüzdeki ve Yeni Dünya yüzündeki malûm yedi kıt'ası; hem 
merkezinden tâ kışr-ı zahirîye kadar hikmeten, fennen sabit olan muttasıl 
ve mütenevvi yedi tabakası, hem zîhayat için medar-ı hayat olmuş yetmiş 
basit ve cüz'î unsurları tazammun edip ve "yedi kat" tabir edilen meşhur 
yedi nevi küllî unsuru; hem dört unsur denilen su, hava, nar, toprak (türab) 
ile beraber, "mevalid-i selâse" denilen maadin, nebatat ve hayvanatın yedi 
tabakaları ve yedi kat âlemleri; hem cinn ve ifrit ve sair muhtelif zîşuur ve 
zîhayat mahlukların âlemleri ve meskenleri olduğu, çok kesretli ehl-i keşf 
ve ashab-ı şuhudun şehadetiyle sabit yedi kat arzın âlemleri; hem Küre-i 
Arzımıza benzeyen yedi küre-i uhra dahi bulunmasına, zîhayata makarr ve 
mesken olmasına işareten yedi tabaka yani yedi küre-i arziye bulunmasına 
işareten Küre-i Arz dahi, yedi tabaka âyât-ı Kur'aniyeden fehmedilmiştir. 
 İşte yedi nevi ile yedi tarzda, arzın yedi tabakası mevcud olduğu 
tahakkuk ediyor. Sekizincisi olan âhirki mana, başka nokta-i nazarda 
ehemmiyetlidir; o yedide dâhil değildir. 
 Üçüncüsü: Madem Hakîm-i Mutlak israf etmiyor, abes şeyleri 
yaratmıyor. Ve madem mahlukatın vücudları, zîşuur içindir ve zîşuurla 
kemalini bulur ve zîşuurla şenlenir ve zîşuurla abesiyetten kurtulur. Ve 
madem bilmüşahede o Hakîm-i Mutlak, o Kadîr-i Zülcelal, hava unsurunu, 
su âlemini, toprak tabakasını hadsiz zîhayatlarla şenlendiriyor. Ve madem 
hava ve su, hayvanatın cevelanına mani olmadığı gibi; toprak, taş gibi 
kesif maddeler, elektrik ve röntgen gibi maddelerin seyrine mani 
olmuyorlar. Elbette o Hakîm-i Zülkemal, o Sâni'-i Bîzeval, Küre-i 
Arzımızın merkezinden tut, tâ meskenimiz ve merkezimiz olan bu kışr-ı 
zahirîye kadar birbirine muttasıl yedi küllî tabakayı ve geniş meydanlarını 
ve âlemlerini ve mağaralarını boş ve hâli bırakmaz. Elbette onları 
şenlendirmiş. 
 
(*): Seb'a ile beraber yedi kelimesi yedi kerre tevafuku pek güzel düşmüş. 
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