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"Bir küll ne şeye muhtaç ise, cüzü de o şeye muhtaçtır.
Meselâ: Bir şecerenin meydana gelmesi için ne lâzım
ise, bir semerenin vücuduna da lâzımdır." Devamıyla
izah eder misiniz?
Mesela, elma ağacı külldür, elma ise bu ağacın bir cüzüdür. Elma ağacının
hayata mazhar olması ve yeşermesi için bütün kainatın bir fabrika gibi işlemesi ve
hareket etmesi gerekir.
Mesela, ağacın yeşermesi için hava lazım, su lazım, toprak lazım, güneş lazım,
elementler lazım, kainatın komple bir kurgu içinde olması lazım vs. Zira kainat
bölünmez ve parçalanmaz bir bütün gibidir, her şeyi her şeyle alakadar ve
münasebet içindedir. Kainatın bir parçası çalışmasa burada ağaç hayat bulamaz.
Demek ağacın hayatlanması ve yeşermesi, bütün kainat çarklarının
işletilmesi ile mümkündür.
Ağaçtan hasıl olan elma ise; yine ağaç gibi bir külliyete sahiptir. Zira elma, ağacın
küçültülmüş bir modeli, onun bütün özelliklerine sahip bir prototipidir. Ağaçta ne
varsa elmada da aynısı vardır. Zaten elmanın içindeki çekirdeğin, ağacın genetik bir
haritası olduğunu bugün fen ilimleri de tespit etmiştir. Ayrıca hayatın her ikisinde de
bulunması bu levazımatı gerektiriyor. Zira bir hayatın teşekkül etmesi, bütün
kainatın çarklarının işlemesi ile mümkündür. Öyle ise ağaç için nasıl kainat gerekiyor
ise, ağaçtan olma elma için de aynı kainat gerekiyor.
Allah, kainattaki bütün sanat ve eserlerine öyle bir imza ve mühür atmış ki; bir
sinek ile kainat arasında sanat noktasından hiçbir fark yoktur. Öyle ise elma
kiminse, kainat da ancak O'nun olabilir önermesi, insanı tevhide mecbur ediyor. Kör
olası maddeci felsefe bunu bir görebilse...
***
Küll, bütün demektir, cüz ise onun parçaları. İnsanın bedeni kül, parmağı ise
onun bir cüzüdür. Ev kül odalar birer cüz, ağaç kül her bir dal yaprak
meyve ondan birer cüzdürler.
Bir evdeki eşyaların her biri farklı bir fabrikanın ürünü olabiliyor. Ama bu âlemdeki
varlıklar öyle değil. Hepsi aynı fabrikada yapılıyorlar, hepsi aynı ağacın meyveleri
gibi. Bir ağacın meyvesini ayrı, dallarını, gövdesini, köklerini ayrı düşünmek ve
başka ilahlara isnat etmek aklen mümkün değildir. Bunların hepsi bir tek şeydir.
Birini yapmak için tümünü yapmak gerekir.
Bu “İ’lem” tevhide, yâni Allah’ın birliğine dair kuvveli bir ders. Her şeyde Cenâb-ı
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Hakkın hem varlığı, hem de birliği okunuyor. Birliğini okumada kullara kolaylık olsun
diye Cenâb-ı Hak eşya arasında münasebetler kurmuş. Birine sahip olmak için
hepsine sahip olmak lazım. Tümünü yapan kim ise birini yapan da o olacaktır.
Bir ağacın meyvesini tutup çekelim, dalından kopmadığın düşünelim. O zaman dalı
hareket ettirmiş oluruz. Faraza, daha fazla çeksek ağacı sürüklemeye başlarız, ağaç
arza bağlı olduğundun o meyvenin arkasına arz küresinin tümü takılır gelir. Bir adım
daha ilerisini hayal etsek, o meyveyi çektiğimizde güneşi ve sistemini harekete
getiririz. Demek ki bir meyve müstakil bir varlık değil, güneş sistemi kimin
eseri ise meyve de onun mahluku, onun sanatı, onun ihsanı.
Üstat Hazretleri kâinatı bir ağaca, elementleri dallara, bitkileri yapraklara,
hayvanlara çiçeklere, insanları ise meyveye benzetiyor. İnsan kimin ise bütün
bitkiler âlemi, hayvanlar âlemi ve elementler dünyası da onundur. Tümü bir araya
gelmiş, aynı fabrikanın farklı çarkları gibi çalışmışlar da insan vücûda gelmiştir. Bu
ise Allah’ın varlığına ve birliğine en büyük bir delildir.
Üstat Hazretleri bir başka risalesinde de “İnsan şu kâinat ağacının en son ve en
cemiyetli meyvesi”(1) ifadesini kullanır. Buna göre, kâinatın meyvesi, kemâl
manasıyla, insan olmakla birlikte, başka canlılar da bir bakıma farklı birer
meyvedirler.
Bütün insanları ve hayvanları yok kabul etsek, ki kâinatın böyle bir devresi
geçmiştir, sadece bir tek bitki mevcut olsa, yine bütün bir kâinat o bitki için de
lâzımdır. Güneşinden, havasından, suyundan gece ve gündüze kadar her şey
olacaktır ki o bitki vücut bulabilsin. Öyleyse bütün bunlar kül, o tek bitki bir cüz
olarak düşünülür ve o bitkiye yapan ancak bütün bir kâinatın yaratan olabilir
hakikati onda da her şeyde de kendini gösterir, okutturur.
(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

