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Yirmi Sekizinci Lem'a'nın Yirmi Sekizinci Nüktesi'nde;
saniyen kısmıyla başlayan yerin Üçüncü sorusunu
açıklar mısınız?
"Amma bir daire-i külliyenin cüz'î bir hadise-i şahsiye ile meşgul
olması, yani, kâhinlere gaybî haberleri getirmek için şeytanlar tâ
semâvâta çıkıp kulak veriyorlar, yarım yamalak haberler getiriyorlar
diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikati şu olmak gerektir ki:"
"Semâvat memleketinin payitahtına kadar gidip o cüz'î haberleri
almak değildir. Belki cevv-i havaya dahi şümulü bulunan semâvat
memleketinin -teşbihte hata yok- karakolhaneleri hükmünde bazı
mevkileri var ki, o mevkilerde arz memleketiyle münasebettarlık
oluyor. Cüz'î hadiseler için, o cüz'î makamlardan kulak hırsızlığı
yapıyorlar. Hattâ kalb-i insanî dahi o makamlardan birisidir ki,
melek-i ilham ile şeytan-ı hususî, o mevkide mübareze ediyorlar. Ve
hakaik-i imaniye ve Kur'âniye ve hâdisât-ı Muhammediye (a.s.m.)
ise, ne kadar cüz'î de olsa, en büyük, en küllî bir hadise-i mühimme
hükmünde, en küllî bir daire olan Arş-ı Âzamda ve daire-i semâvatta
-temsilde hata olmasın- mukadderât-ı kâinatın mânevî ceridelerinde
neşrolunuyor gibi, her köşede medar-ı bahis oluyor diye beyan ile
beraber, kalb-i Muhammedîden (a.s.m.) tâ Arşa varıncaya kadar ise,
hiçbir cihetle müdahale imkânı olmadığından, semâvâtı dinlemekten
başka şeytanların çaresi kalmadığını ifade ile, vahy-i Kur'ânî ve
nübüvvet-i Ahmediye (a.s.m.) ne derece yüksek bir derece-i
hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihetle hilâf ve yanlış ve hile ile
ona yanaşmak mümkün olmadığını, gayet beliğane, belki mucizâne
ilân etmek ve göstermektir."(1)

Kur’an nazil olmadan önce, kahinler, cinler vasıtası ile semadan yarım yamalak
haberler alıp, gaybi bazı hadiseleri önceden haber verebiliyorlarmış. Kur’an nazil
olmaya başlayınca, bu yol cinlere kapatılmıştır. Yani eskisi gibi cinler, nurani ve
şeffaf vücutlarına güvenip sema dairesine çıkamıyorlar; dolayısı ile sema dairesine
bahsi gelen kader levhalarının haberlerine de vakıf olamıyorlar. Böylece sema tarafı
büyük bir güvence altına alınıyor.
Semanın güvence altına alınmasının sebebi; Kur’an’ın semadan nazil olmasıdır.
Böylece Kur’an hakkında en ufak bir şaibe ve şek kalmamış oluyor. Yani acaba
Hazreti Muhammed (asm)’i -haşa- cinler mi aldatıyor ya da ona gelen vahyin içine
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cinlerin yalan yanlış haberleri karışıyor mu şüphesi, bertaraf edilmiş oluyor.
Tabi cinlerin bu kulak hırsızlığı, sema aleminin merkezi ve başkenti konumunda olan
mele-i ala denilen meleklerin müzakere meclisinde değil, sema aleminin -tabiri
yerinde ise- taşraları hükmünde olan köşe ve bucaklarındaki mevkileridir.
Genelkurmay karargahında alınan kararlar, nasıl sınır karakollarına tebliğ ediliyor
ise; aynı şekilde mele-i alada alınan kararlar da, semanın sınır karakolları hükmünde
olan yerlerine tebliğ ediliyor. İşte cinlerin kulak hırsızlığı yaptığı yerler semanın bu
sınırlarıdır, yoksa semanın merkezi hükmünde olan mele-i ala değildir.
(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.
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