
19.MEKTUB (MU’CİZAT-I AHMEDİYE) DERS-2 

 

-: Evet, mu'cizat-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) yüz tevatür kuvvetinde bir kat'iyyeti vardır. 

Mu'cize ise; Hâlık-ı Kâinat tarafından onun davasına bir tasdiktir, "Sadakte" hükmüne 

geçer. Nasılki sen bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki: "Padişah beni 

filan işe memur etmiş." Senden o davaya bir delil istenilse; padişah "Evet" dese, nasıl 

seni tasdik eder. Öyle de, âdetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirirse; "Evet" 

sözünden daha kat'î daha sağlam, senin davanı tasdik eder.  

Nasılki sen bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki: "Padişah beni filan 

işe memur etmiş." Senden o davaya bir delil istenilse; padişah "Evet" dese, nasıl seni 

tasdik eder. Öyle de, âdetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirirse;  

Hulusi Bey: âdetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirirse; 

"Evet" sözünden daha kat'î daha sağlam, senin davanı tasdik eder. Öyle de, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dava etmiş ki: "Ben, şu kâinat Hâlıkının meb'usuyum. 

Delilim de şudur ki: Müstemir âdetini, benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte 

parmaklarıma bakınız, beş musluklu bir çeşme gibi akıttırıyor. Kamer'e bakınız, bir 

parmağımın işaretiyle iki parça ediyor. Şu ağaca bakınız; beni tasdik için yanıma 

geliyor, şehadet ediyor. Şu bir parça taama bakınız; iki-üç adama ancak kâfi geldiği 

halde, işte ikiyüz-üçyüz adamı tok ediyor." Ve hâkeza.. yüzer mu'cizatı böyle 

göstermiştir. 

Şimdi, şu zâtın delail-i sıdkı ve berahin-i nübüvveti yalnız mu'cizatına münhasır 

değildir. Belki ehl-i dikkat için, hemen umum harekâtı ve ef'ali, ahval ve akvali, ahlâk ve 

etvarı, sîret ve sureti, sıdkını ve ciddiyetini isbat eder. Hattâ meşhur ülema-i Benî 

İsrailiyeden Abdullah İbn-i Selâm gibi pek çok zâtlar, yalnız o Zât-ı Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sîmasını görmekle, "Şu sîmada yalan yok, şu yüzde hile 

olamaz!" diyerek imana gelmişler. 

Hulusi Bey: Şu sîmada yalan yok, şu yüzde hile olamaz!" deyip imana gelmişler. 

-:Çendan muhakkikîn-i ülema, delail-i nübüvveti ve mu'cizatı bin kadar demişler; fakat 

binler, belki yüzbinler delail-i nübüvvet vardır. Ve yüzbinler yol ile yüzbinler muhtelif 

fikirli adamlar, o zâtın nübüvvetini tasdik etmişler. Yalnız Kur'an-ı Hakîm'de kırk 

vech-i i'cazdan başka, nübüvvet-i Ahmediyenin (A.S.M.) bin bürhanını gösteriyor. 

Hem madem nev'-i beşerde nübüvvet vardır. Ve yüzbinler zât, nübüvvet dava edip 

mu'cize gösterenler, gelip geçmişler. Elbette umumun fevkinde bir kat'iyyet ile 



nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) sabittir. Çünki İsa Aleyhisselâm ve Musa Aleyhisselâm 

gibi umum resullere nebi dedirten ve risaletlerine medar olan delail ve evsaf ve 

vaziyetler ve ümmetlerine karşı muameleler; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'da 

daha ekmel, daha câmi' bir surette mevcuddur. Madem hükm-ü nübüvvetin illeti ve 

sebebi, Zât-ı Ahmedî'de (A.S.M.) daha mükemmel mevcuddur. Elbette hükm-ü 

nübüvvet, umum enbiyadan daha vâzıh bir kat'iyyet ile ona sabittir. 

             ÜÇÜNCÜ NÜKTELİ İŞARET: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

mu'cizatı çok mütenevvidir.  

Hulusi Bey: Hayrullah efendi! Hayrullah gel, gel. 

-Efendim.  

Hulusi Bey: Gel, gel. 

-: Risaleti umumî olduğu için, hemen ekser enva'-ı kâinattan birer mu'cizeye mazhardır. 

Güya nasılki bir padişah-ı zîşanın bir yaver-i ekremi mütenevvi hediyelerle muhtelif 

akvamın mecmaı olan bir şehre geldiği vakit, her taife onun istikbaline bir mümessil 

gönderir; kendi taifesi lisanıyla ona "hoş-âmedî" eder, onu alkışlar. Öyle de: Sultan-ı 

Ezel ve Ebed'in en büyük yaveri olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, âleme 

teşrif edip ve küre-i arzın ahalisi olan nev'-i beşere meb'us olarak geldiği ve umum 

kâinatın Hâlıkı tarafından umum kâinatın hakaikına karşı alâkadar olan envâr-ı 

hakikat ve hedaya-yı maneviyeyi getirdiği zaman; taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, 

insandan tut tâ Ay'dan, Güneş'ten, yıldızlara kadar her taife, kendi lisan-ı mahsusuyla 

ve ellerinde birer mu'cizesini taşımasıyla, onun nübüvvetini alkışlamış ve hoş-âmedî 

demiş. 

    Şimdi o mu'cizatın umumunu bahsetmek için, cildlerle yazı yazmak lâzım gelir. 

Muhakkikîn-i asfiya, delail-i nübüvvetin tafsilâtına dair çok cildler yazmışlar. Biz yalnız 

icmalî işaretler nev'inden, o mu'cizatın kat'î ve manevî mütevatir olan küllî enva'ına 

işaret ederiz. 

Hulusi Bey: Kalk bakalım sen de bir şey oku.,  

Çocuk ezber okuyor: Kat'iyyen bil ki: Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce 

neticesi iman-ı billahtır. Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük 

makamı, iman-ı billah içindeki marifetullahtır. Cinn ü insin en parlak saadeti ve en tatlı 

nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve 

kalb-i insan için en safi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. 

       Evet, bütün hakikî saadet ve hâlis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette 

marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve 



seven, nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara; ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır. 

Onu hakikî tanımayan, sevmeyen; nihayetsiz şekavete, âlâma ve evhama manen ve 

maddeten mübtela olur. 

     Evet, şu perişan dünyada, âvâre nev'-i beşer içinde, semeresiz bir hayatta; sahibsiz, 

hâmîsiz bir surette; âciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para 

eder. İşte bu âvâre nev'-i beşer içinde, bu perişan fâni dünyada; insan, sahibini 

tanımazsa, mâlikini bulmazsa, ne kadar bîçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer 

sahibini bulsa, mâlikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O 

vahşetgâh dünya, bir tenezzühgâha döner ve bir ticaretgâh olur. 

-: İşte nübüvvet-i Ahmediyenin (A.S.M.) delaili, evvelâ iki kısımdır: 

Birisi: "İrhasat" denilen nübüvvetten evvel ve veladeti vaktinde zuhur eden hârikulâde 

hallerdir. 

İkinci kısım: Sair delail-i nübüvvettir. İkinci kısım da iki kısımdır: Biri: Nübüvvetinden 

sonra, fakat nübüvvetini tasdikan zuhura gelen hârikalardır. İkincisi: Asr-ı Saadetinde 

mazhar olduğu hârikalardır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır: Biri: Zâtında, sîretinde, 

suretinde, ahlâkında, kemalinde zahir olan delail-i nübüvvettir. İkincisi: Âfâkî, haricî 

şeylerde mazhar olduğu mu'cizattır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır: Biri: Manevî ve 

Kur'anîdir. Diğeri: Maddî ve ekvanîdir. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır: Biri: Dava-yı 

nübüvvet vaktinde, ehl-i küfrün inadını kırmak veyahut ehl-i imanın kuvvet-i imanını 

ziyadeleştirmek için zuhura gelen hârikulâde mu'cizattır. Şakk-ı Kamer ve 

parmağından suyun akması ve az taamla çokları doyurması ve hayvan ve ağaç ve taşın 

konuşması gibi yirmi nev' ve … 

Hulusi Bey: Onun sırası geldi şimdi. Şakk-ı Kamer 

-: Parmağından suyun 

Hulusi Bey: Şakk-ı Kamer bir mu’cize-i nübüvvettir, mu’cize-i risalettir. Nübüvvetini cin ve 

inse göstermiştir. Miraç, bir mu’cize-i ubudiyettir.  

-: Habibiyyetini melaikeye ve ruhaniyata 

Hulusi Bey: Habibiyyetini ervah ve melaikeye göstermiştir. Bir daha söyle bir daha! Tekrar 

edin ha! Aklımızda kalsın bunlar lazım oluyor. Şakk-ı Kamer bir mu’cize-i risalettir, 

Nübüvvetini cin ve inse gösterdi. Miraç, bir mu’cize-i ubudiyettir. Habibiyyetini ervah ve 

melaikeye göstermiştir. Evet. 

-: Herbir nev'i manevî tevatür derecesinde ve herbir nev'in de çok mükerrer efradı 

vardır.  



İkinci kısım: İstikbalde ihbar ettiği hâdiselerdir ki; Cenab-ı Hakk'ın talimiyle o da 

haber vermiş, haber verdiği gibi doğru çıkmıştır. İşte biz de şu âhirki kısımdan başlayıp 

icmalî bir fihriste göstereceğiz.  

{Haşiye): Maatteessüf niyet ettiğim gibi yazamadım. İhtiyarsız olarak nasıl kalbe geldi; öyle 

yazıldı. Şu taksimattaki tertibi tamamıyla müraat edemedim.} 

Hulusi Bey: Yani o taksimata riayet edemedim. Ne geldiyse öyle yazdım. Demek ki öyle 

olması lazımmış öyle söylettirildi öyle de yazdırıldı. Öyle zapta geçirildi. 

      DÖRDÜNCÜ NÜKTELİ İŞARET: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, Allâm-

ül Guyub'un talimiyle haber verdiği umûr-u gaybiye, hadd ü hesaba gelmez. 

Hulusi Bey: 19. mektuptur. 19 nükteli işaretten bahsediyor şimdi dördüncü nükteli işarete 

geldik. Hepsinde tevafuk var. 

-: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, Allâm-ül Guyub'un talimiyle haber verdiği 

umûr-u gaybiye, hadd ü hesaba gelmez. İ'caz-ı Kur'ana dair olan Yirmibeşinci Söz'de 

enva'ına işaret ve bir derece izah ve isbat ettiğimizden, geçmiş zamana dair ve enbiya-yı 

sâbıkaya dair ve hakaik-i İlahiyeye ve hakaik-i kevniyeye ve hakaik-i uhreviyeye dair 

ihbarat-ı gaybiyelerini Yirmibeşinci Söz'e havale edip, şimdilik bahsetmeyeceğiz.  

Hulusi Bey: Peki, nerde Hasan Çavuş? 

(Çocuk ezber okuyor):   Beni, nefsini kurtarmayı düşünen hodgâm bir adam mı 

zannediyorlar? Ben, cem'iyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, 

âhiretimi de. Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey 

bilmiyorum. Bütün ömrüm harb meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket 

hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza 

kalmadı. Divan-ı Harblerde bir câni gibi muamele gördüm, bir serseri gibi memleket 

memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men'edildim. 

Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki, hayattan 

bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men'etmeseydi, belki 

bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. 

Hulusi Bey: Peki buyur. 

-:  Yalnız, kendinden sonra Sahabe ve Âl-i Beyt'in başına gelen ve ümmetin ileride 

mazhar olacağı hâdisata dair pek çok ihbarat-ı sadıka-i gaybiyesi kısmından cüz'î 

birkaç misaline işaret edeceğiz. Ve şu hakikat tamamıyla anlaşılmak için, altı esas 

mukaddime olarak beyan edeceğiz: 

Birinci Esas: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın çendan her hali ve her tavrı, 

sıdkına ve nübüvvetine şahid olabilir; fakat her hali, her tavrı hârikulâde olmak lâzım 



değildir. Çünki Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş, tâ insanın ahval-i 

içtimaiyelerinde ve dünyevî, uhrevî saadetlerini kazandıracak a'mal ve harekâtlarında 

rehber olsun ve imam olsun ve herbiri birer mu'cizat-ı kudret-i İlahiye olan âdiyat 

içindeki hârikulâde olan san'at-ı Rabbaniyeyi ve tasarruf-u kudret-i İlahiyeyi göstersin.  

Hulusi Bey: Said efendii! Buyur,  

-:Eğer ef'alinde beşeriyetten çıkıp hârikulâde olsaydı, bizzât imam olamazdı; ef'aliyle, 

ahvaliyle, etvarıyla ders veremezdi. Fakat yalnız nübüvvetini muannidlere karşı isbat 

etmek için hârikulâde işlere mazhar olur ve indelhace arasıra mu'cizatı gösterirdi. 

Fakat sırr-ı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla, elbette bedahet derecesinde ve 

ister istemez tasdike mecbur kalacak derecede mu'cize olmazdı. Çünki sırr-ı imtihan ve 

hikmet-i teklif iktiza eder ki, akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer 

gayet bedihî bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de, Ebu Bekir gibi 

tasdik eder. İmtihan ve teklifin faidesi kalmaz. Kömür ile elmas bir seviyede kalırdı. 

Hulusi Bey: Hadi bakalım, buyur oku! 

 (Çocuk ezber okuyor): "Ey insan! Senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün 

değil, belki sana emanettir. O emanetin mâliki, herşeye kadîr, herşeyi bilir bir Rahîm-i 

Kerim'dir. O senin yanındaki mülkünü senden satın almak istiyor. Tâ senin için 

muhafaza etsin, zayi' olmasın. İleride mühim bir fiat sana verecek. Sen muvazzaf ve 

memur bir askersin. Onun namıyla çalış ve hesabıyla amel et. Odur ki, muhtaç olduğun 

şeyleri sana rızk olarak gönderiyor ve senin tâkatın yetmediği şeylerden seni muhafaza 

eder. 

Hulusi Bey: İyi gidiyor. Bir tane daha söyle! 

(Çocuk ezber okuyor): Aklı başında olan insan, ne dünya umûrundan kazandığına 

mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da 

beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı, kulakların üstünde tulû' 

etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye 

niyet eden hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır. Maahaza, ebedî ömrün önündedir. O 

ömr-ü bâkide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürde sa'y ve çalışmalarına 

bağlıdır. Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel 

uyan!   

-: Cây-ı hayrettir ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mübalağasız binler 

vecihte binler çeşit insan, herbiri birtek mu'cizesiyle veya bir delil-i nübüvvet ile veya 

bir kelâmı ile veya yüzünü görmesiyle ve hâkeza birer alâmetiyle iman getirdikleri 

halde, bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakkik mütefekkirleri imana getiren 



bütün o binler delail-i nübüvveti, nakl-i sahih ile ve âsâr-ı kat'iyye ile şimdiki bedbaht 

bir kısım insanlara kâfi gelmiyor gibi, dalalete sapıyorlar. 

 


