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Öz

İnsanın hayatını anlamlandırması hususunda merkezi bir yere sahip olduğunu 
düşündüğüm “gayb” ve “şehadet” kavramlarının mahiyetini anlamak ve temsiller 
dürbünü ile bu kavramları zihnimize yaklaştırmak niyetindeyiz. Bu minval üzere ilk 
bölümde verilen beş ana misal ile şehadet ve gayb kavramlarının farklı boyutları izah 
etmeye çalışılmaktadır. İkinci bölümde ise cüz-küll nazarının şehadet âlemine özgü 
bir nazar olduğu, cüz’i-külli nazarının ise gayb âlemini anlamak için zaruri olduğu 
izah edilmeye çalışılmaktadır. Sonuç olarak gayb âleminin parçalanamayan, bütün, 
daimi nitelikte olduğu; şehadet âleminin ise parçalanabilir ve süreksiz olduğu ifade 
edilmektedir.
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THE REALM OF MARTYRDOM AND THE REALM OF UNSEEN 

Abstract

We intend to understand the nature of the concepts of “unseen” and “martyrdom”, 
which have a central place in the meaning of human life, and to bring these concepts 
closer to our minds with the binoculars of representations. In this way, the different 
dimensions of the concepts of martyrdom and unseen are explained with the five main 
examples given in the first chapter. In the second part, it is explained that the idea of 
partial-whole (cüz-küll) is a view specific to the realm of martyrdom, and that the idea 
of partial to whole (cüz’i-külli) is essential for understanding the realm of unseen. As a 
result, it is stated in the article that unseen world is indivisible, whole and permanent; 
the realm of martyrdom, on the other hand, is divisible and discontinuous.
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Giriş

Bu çalışmada Said Nursi’nin “Âlem-i şehadet, avâlimü’l-guyûb üstünde tenteneli 

bir perdedir”2 cümlesi ekseninde “şehadet” ve “gayb” kavramlarının hayatımızın her 

anına bakan bir anlamlandırma çabasına girişilmektedir. Çünkü bu kavramların on-

tolojisinin yani mahiyetlerinin, hayatı anlama ve anlamlandırma çabası içerisinde 

önemli bir fonksiyonunun olduğunu düşünüyorum. Neticede bu kavramlara ve yu-

karıda alıntılanan hakikatli cümleye dair bir nebze açılım sağlayabilirsem makale 

amacına ulaşmış olacaktır. Mümkün mertebe farklı perspektifler sunan temsillerin 

kullanılması, şehadet ve gayb kavramlarının zihinlerimizde berraklaşması amacına 

matuftur. 

Şehadet ve Gayb Kavramlarına Dair Temsiller

Birincisi

Bir kelime harflerden oluşur. Mesela “adam” dediğimiz zaman bu kelimenin a-d-

a-m harflerinden oluştuğunu biliriz. Ama “adam” kelimesinin manası, kelimenin harf-

lerin birleşmesiyle oluşmadığını da biliriz. Nasıl mı? Bunu şöyle örneklendirelim. 

İngilizce hiçbir kelime bilmeyen biri m-a-n harflerinin her birini bilse bile bunların 

birleştirilmesi ile oluşan “men” kelimesinin içeriğine dair hiçbir şey bilemeyeceğini 

biliriz ta ki biri ona o kelimenin anlamının kendi dilinde adam kelimesinin işaret ettiği 

anlamla aynı olduğunu söyleyene kadar. Adam dediğim zaman bir şey kastediyorum 

ama adam kelimesinin harflerinde bu yok. Harfler bir araya gelmeden kelime olmaz 

ama kelime mananın bir parçası değildir. Manaya işaret eder, manaya delalet eder, 

mananın göstericisi ve bildiricisidir. Hatta hangi manaya işaret ettiği muhatabına göre 

değişebilir. “Can” kelimesi mesela. Kelimenin bir İngiliz’e işaret ettiği anlam ile bir 

Türk’e ifade ettiği anlam aynı değildir. 

Bu temsilden de anlaşıldığı üzere kelimeler mananın bineğidir kendisi değil. O bi-

neğe o anlamı taşıtan bir bilinç var. Anlamı belirleyen o bilinçtir. Burada ilgilendiren 

bir husus da yazı formundaki kelimenin parçalardan oluşan kesikli bir yapıda olma-

sına karşın mananın bütünsel ve parçalardan oluşmayan sürekliliği olan bir yapıya 

sahip olmasıdır. Yani kelime kemiyet içeren, kantitatif bir yapıya sahipken anlamın 

keyfiyet içeren kalitatif bir yapıya sahip olmasıdır.

2 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 664.
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İkincisi

Bir resmi ele alalım, resim parçalardan, unsurlardan, değişik değişik bölümlerden 
oluşur. Bir ağaç, bir hayvan ya da araba resmi çok fark etmez. O resmin parçaları var. 
Resmin bütünlüğü parçaların birlikteliğinden oluşur. Renklerin, şekil ve piksellerin 
birlikteliğinden oluşur. “Ressam” denen unvan ise resimle bağlantılı olmakla birlikte 
resim, ressamın bir parçası değildir. Bunun tam tersi de öyle yani ressam da resmin 
bir parçası değildir. Resmin içinde ağacın yaprağı, ağacın bir parçası ve resmin unsur-
lardan biridir. Resim parçalardan oluşur fakat ressam unvanı, resimle ilişkisi açısın-
dan, resmin her yerinde tezahür ededen külli bir mahiyettir. Ressam resimde kendini 
gösterir, resim ressama şahitlik eder. Ressam resmin tamamını meydana getiren yani 
oradaki düzeni, estetiği ve güzelliği meydana getirendir. Resimdeki her özellik ressa-
ma işaret eder. 

Örnekte resim âlem-i şehadeti temsil ederse resmin işaret ettiği şey yani ressam, 
daha doğrusu ressamlık unvanı, âlem-i gaybı temsil eder. Âlem-i şehadet parçalar-
dan oluşur, kesitlidir. Parçaların oluşmasıyla bütüne doğru giden bir özelliğe sahiptir. 
Âlem-i gayb ise parçadan oluşmaz, parçalı değildir, süreklidir, devamlıdır, daimi olan-
dır, her bir unsurunda kendini gösteren bir mahiyettir. Kavramın anlaşılması için ör-
nekleme zaruri olduğundan bolca örneklendirme yaparak onu zihne yakınlaştırmaya 
çalışacağım.

Üçüncüsü

Buz-su ilişkisini düşünelim. Buz denen şeyin sudan bağımsız bir varlığı yoktur. 
Yani suyun haricinde sudan ayrı kendiliği yoktur. Suyun görünür kılındığı bir kalıptır. 
Bu ilişkide görünür tarafta olan buz parçalanabilir niceliksel yapıda olandır ve şe-
hadete misaldir. Su ise bütün parçalarda varlığını sürdüren niteliksel bir mahiyettir. 
Benzer ilişki su-buhar ilişkisinde de vardır ama bu kez su şehadet tarafında buhar ya 
da molekül gayb tarafında kalır. Gayb perdeleri açıldıkça yeni bir şehadet âlemi ortaya 
çıkar ve o da başka bir gayb âleminin delili olur. Ta ki gaybların gaybı olan bilinemez 
mahiyet olan mutlaka ulaşıncaya kadar. Hakikatte ise gayb ancak hiçbir zaman gayb 
olmaktan çıkmayacak olan Zat-ı İlahidir. 

Biz zahire baktığımız zaman eser görürüz. Şahit olduğumuz eserdir, işaret ettiği 
şey fiildir. Eser fiile delil olur. Gaybi olan fiilin şahidi olur. Fiil şahit olunabilen ko-
numda olduğunda onun arkasında da bir unvan vardır. Biz tedavi etme fiilinin şahidi 
olduğumuzda o fiilin doktorluk unvanının bir tezahürü olduğunu biliriz. Şifa verme 
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fiili şafi unvanının şahididir. Bu unvan fiile nazaran gaybidir. Fiil, unvana şahitlik edi-
yordur. Biz bir isme şahitlik ettiğimiz zaman onun arkasında da bir sıfat unvanı var-
dır. Fail şehadette olduğunda sıfat gayb olur. Resim yapan birine şahit olduğumuzda 
onun ressamlık sıfatına da tanıklık etmiş oluruz. Sıfat bize görünür kılındığında ise 
sıfat şehadet olur, sıfatın arkasındaki şen (mesela güzelleştirme arzusu) bu aşamada 
gayb olur. Bu silsile eserden başlayıp zata kadar gider. Birisi şehadet olduğunda bir 
üst mertebe gayb olur. Eser, fiil, esma, sıfat, şuunat, zat diye aşağıdan yukarıya şeha-
det-gayb ilişkisi devam eder gider. 

Dördüncüsü

Başka bir örnek üzerinden bakalım. “Ben” kavramına bakalım. Ben, derken ne kas-
tediyorum. Mesela elim ayağım kesilince ya da gözüm kör olunca ben, ben olmaktan 
çıkıyor muyum? Kısaca beden ve bedene takılan özellikler ben mi? Ayrıldıklarında 
ben yok olmuyor ya da eksilmiyorsa onların varlığı ben için zorunlu değil. Hatta şunu 
diyebiliriz insandaki hücreler bir süre sonra (tamamı altı ay deniyor) yenileniyor. Bu-
nun anlamı vücudumda şu anda var olan hiçbir hücre ben için zorunlu değil. O halde 
nedir beni ben yapan şey? Örneklerden de anlaşılacağı gibi görünen ya da algılanan 
fiziki bedenim ve duygularım ben değil. Hatta parçası da değil. Ki mikro âlemde her 
an yenilenen bir âlem bu beden. O halde ben neyim? Bende madde ile ortaya çıkan ve 
maddeye bağlı olmayan bölünmez parçalanmaz bir yön var. Beden ve bedeni oluştu-
ran elemanla onu görünür kılan, olmazsa olmaz özellik taşımayan unsurlar. Ve bunlar 
ben değil. Ben bedenden, maddeden öte bir şey. Hadi gelin o şeye biz de ruh diyelim 
herkes gibi. Burada önemli olan iki veçhenin olması. Bir tarafta bölünebilen, parçala-
nabilen, ayrışan bir yön ki bu bizim şehadete bakan veçhemiz. Diğer taraftan bölüne-
mez bütünsel ve süreğen olan gerçek “ne”liğimiz. Ruh tarafımız ki o da gayba bakan 
yönümüz. Burada duygular cesede göre gayb, ruha göre şehadette kalır ki bu ilişki 
gayb perdelerinin açılıp şehadete dönüşmesiyle devam eder. Ruh kavramı da bir aşa-
mada şehadete dönüşürken ona bakan veçhe ve en nihayetinde O gaybda kalır.

Beşincisi

Şeftali kavramı üzerine düşünelim. Şeftalinin rengi, şekli, kokusu, tadı, ağacı, ağa-
cının yaprağı, çiçeği, tohumu, hepsi “şeftali” denen kavramı bize bildirir. Hangi un-
surunu hatta o unsurun parçalarını görsek, şeftaliyle ünsiyetimiz ölçüsünde, hemen 
şeftali deriz. Bir sıvı içer, tadını alırım ve şeftali derim. Bir koku gelir burnuma yine 
şeftali derim. Küçük bir odun parçası görürüm yine şeftali derim. Hatta tohumun kıv-
rımlarını görsem bile. Şeftali, bu parçaların kendisi değildir. Bu parçalar bize sadece 

30

Âlem-i Şehâdet ve Âlem-i Gayb / Abdurreşid ŞAHİN



şeftali kavramını hatırlatıp bildirir. Demem o ki şeftali kavramı gördüğüm parçalar-
dan ayrı bir varlık kategorisindedir. Ben şahit olduğum şey üzerinden gaybi konsepte 
ulaşıyorum.

Bu temsilden de anlaşıldığı üzere şahit olmak bir şeyin varlığının yansımasını gör-
mek demektir. Şeftali çiçeğini gördüğüm zaman o bana şeftaliyi hatırlatır ve çiçek bu 
bağlamda işaret edici olarak şehadet âleminde olup gayba delalet eden konumunda-
dır. Yani varlık âlemi gözlem alanı iken şahidi olunan kavram ise imanın konusu ve 
alanı olan gaybdır. Bu anlamda imanın oturduğu zemin şehadettir ve iman delaletle 
ulaşılana edilir. Açılan her gayb perdesi insanı bir üst insani mertebeye taşır ve insan 
kavramların dünyasına daldıkça âlemleri algılayışı ve muhatabiyeti değişir.

Bu bölümde temsiller ile bir nebze olsun şehadet ve gayb kavramlarını izah etme-
ye çalıştım. Fakat biliyoruz ki kavramlar yüz kapılı saray gibidir. Herkes kabiliyetine 
göre bir kapıyı zorlar. Kimine kolayca açılan bir kapı başkasına imkânsız gelebilir. 

Cüz’i ve Külli Perspektifinden Âlem-i Gayb

Derinlerde yüzmeye cesaret edemeyenler kıyılarla iktifa eder diyerek doyumsuz 
benliğimizi yatıştırmak için konunun bizi sürüklediği mecralara doğru ilerleyelim. 
Nursi’nin Talikat isimli eserinde “Cüz cüzileştikçe kül de küllileşir” ibaresine rastla-
dım ve ilk anda beni çarptı. Literal anlamının ötesinde çok derinlikli anlamlar içer-
diğini hissettim ve bu hamur çok su götürdü. Şimdi elimde iyi kötü, eğri-büğrü bir 
ekmek var. Onu da sizinle paylaşarak müdakkik nazarlarınıza arz ediyorum. Bu cümle 
bana iki farklı nazarın yani anlam dünyasının kapısını araladı. Cüz-küll (parça-bütün) 
ilişkisi şeklinde varlığa muhatap olanlar (ki Nursi buna “tek dünyası” olanlar der) ve 
de cüz’i-külli ilişkisiyle varlığa muhatap olanlar. Bir üçüncü olarak da (bunu da ben 
eklemiş olayım ki aslında bu ikincinin içinde sayılır) her iki nazarı birleştirip varlı-
ğa o şekilde muhatap olanlar var. Biraz bulmacavari ifade ettiğimin farkındayım. Bu 
kavramlar ayrı bir çalışma konusu. Bu çalışmanın hacmini aşar. O yüzden burada ko-
nuyla bağlantılı olduğu kadar yani şehadet ve gayb âlemleri ile ilişkisi olduğu kadar 
değinmeye çalışacağım. Şeftali örneğine dönersek. Bir yaprak dalıyla, çiçeğiyle, tohu-
muyla, meyveli haliyle bir şeftali ağacının parçası olarak algılanıyorsa o yaprak par-
ça-bütün ilişkisinde algılanıyordur ve bir cüz olarak nitelendirilir, ağacın tamamı ise 
küll yani bütün olarak nitelendirilir. Ne zaman yaprak parça olmaktan çıkıp zamanla 
şeftalinin bütünsel olan konseptini hatırlatıcı, bildirici bir konuma terfi ederse o za-
man cüz’ileşmiş olur ve onun delalet ettiği şey parçalanıp bölünemez olan her bir  
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unsurunda tamamıyla tezahür eden bir kavrama dönüşerek külli olur. Bu sefer yap-
rak-şeftali ilişkisi mahiyet değiştirir. Burada söylemek istediğimi bir temsil daha vere-
rek zihne yakınlaştırmaya çalışacağım. 

Şimdi gelin “bir” kavramı üzerinde düşünelim. “Bana bir’i gösterebilir misiniz?” 
desem ne dersiniz? Bir kâğıda rakamla “1” yazsanız bu birin kendisi olur mu? Elbet-
te olmaz. “Bir” rakamla gösterilen şeyin işaret ettiği bir kavramdır. Her şeyde birlik 
alameti vardır. Aslında birliği olmayanın varlığı da yoktur, yok hükmündedir. Birliği 
olmayanın varlığı olmaz. Ben bir şeyin sınırını görüp belirginleştirmediğim zaman var 
diyemem. Her şeyde sıfat olarak “bir” vardır fakat “bir”in kendisi değildir. “Bir” soyut 
bir şeydir. Bütün birlikler üzerinde kendini gösterir. “İki” ikiye ayrıldığında iki tane 
“bir” vardır. Ama iki de biriciktir, bir tanedir. Bir konsepttir, kavramdır ve soyutlama-
dır. Ve bu soyutlama her yerde olan ama gözükmeyene işaret eder. 

Evet var olan birlik sıfatına haiz olmayı gerektirir. Birliği olmayanın varlığı da ol-
maz, varlığı olmayan da isimlendirilmez. İnsana bildirilenler isimlendirilen şeylerdir 
ki isimlendirme o şeyin taşıdığı birlik sıfatına göredir. Sıfatın delalet ettiği hakiki bir 
mahiyet vardır ki o gerçek kendiliğinden olan varlıktır yani birin kendisidir, birliği 
kendindendir. Daha doğrusu birin kendisidir. Gaybdadır, gaybdır. O’dur. Allah olarak 
tesmiye edilmiştir. Tüm isimler ona işaret eden bir harf hükmündedir. Birlikler var 
ama biri göremezsiniz. Her bir şey bire işaret eder. Kâğıdı ikiden ortaya bölsem yine 
birer kâğıt olur. Bir şeyi bütün olarak tekleştirmediğim zaman “bir”i göremem. Bir 
şeyin var olması, birlik sahibi olmasıyla alakalıdır. Her birliği olan “bir”den tevellüt 
eder. Her şeyde birlik gözükür ama hiçbiri “bir” değildir. “Bir” ancak Allah’tır. Biz Allah 
birdir derken, görünmeyen ama  her şeyde isimlerinin tecellileriyle olan ve her şeyi 
görünür kılan ve her şeyi var kılan şeyi kastederiz.

Şimdi de büyüklük sıfatı üzerinden konuyu toparlamaya çalışalım. Yere bir ayna 
koyun ve onun üstünde bir cismi aynaya yakınlaştırıp uzaklaştırın. Gözlemleyece-
ğiniz şey şu olur: cismin büyüklüğü değişmezken aynada kapladığı alan açısından 
büyüklüğü değişmiştir. Bu ilişkiyi gölge ve asıl gözlemi üzerinden de anlayabiliriz. 
Cismin büyüklüğü sabitken ışığın geliş açısına göre gölgenin büyüklüğü daima de-
ğişken olacaktır. Bu örnek yerine ayna örneğini tercih etme sebebim farklı boyutlara 
vurgu yapmak içindi. Bu kısa açıklamadan sonra örneğe geri dönelim. Şimdi de cis-
mi sabit tutup aynayı çukurlaştırıp tümsekleştirelim (Şimdilerde bu misali anlamak 
çok zor olmasa gerek zira akıllı telefonlarda bir uygulama ile parmağımızın ucuyla 
mesela bir kişinin yüzünü olmadık şekillere sokabiliyoruz) yani şekilden şekle so-
kalım. Cisim aynı kaldığı halde görüntünün büyüklüğü ve şekli sürekli değişecektir.  
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Uzayıp kısalacak, şişip zayıflayacaktır. Yani kısacası aynayı dönüştürmek suretiyle cis-
me istediğimiz şekli kazandırabiliriz. Burada önemli olan cismin büyüklüğünün ve 
şeklinin sabit kalmasına karşın görüntünün büyüklüğünün ve şeklinin sürekli değiş-
ken bir yapıya sahip olmasıdır. 

Bu temsille vurgulamak istediğim şey cismin görüntüye nazaran, mesela büyüklük 
sıfatı sabit ve asli ya da zati iken görüntünün büyüklüğünün nisbi ve değişken olduğu-
nu vurgulamaktı. Görüntüdeki nispi ‘…e göre’ büyüklükler gerçek cismin bir büyüklü-
ğe sahip olduğunu fark etmemiz için varlar. Biz görüntülere bakarak o büyüklüklere 
sebep olan şeyin bir büyüklüğünün olduğunu anlar ama onu tanımlayamayız sadece 
varlığı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Tabii biz de insan olarak görüntü ile aynı boyut-
ta isek bu kaçınılmazdır. Aynadaki cisimlerin büyüklüğü kendiliğinden olmayan, nisbi 
ve sonradan olma, tabiri caizse yaratılmış büyüklüktür ve tamamıyla izafi ve mümkün 
yani varlığı kendinden olmayan büyüklüktür. Aynanın dışındaki cismin büyüklüğü ay-
nadakine göre asli ve tanımlanamayan (aynaya göre) anlamında mutlak büyüklüktür. 
Aynadaki büyüklük gerçek hacmin cüz’ü yani parçası değil cüz’i yansımasıdır. Ve yine 
gerçek cisim aynadaki görüntülere göre kül değil küllidir. Şimdi bu temsili yaratıcı-ya-
ratılan ilişkisine uygularsak bizdeki özellikler ile yaratıcının özellikleri arasındaki 
uçurumu yani nitelik farkını bir nebze anlarız. Gerçek cisim aynadakine göre daha 
büyük ya da küçük değildir. “Ekber”dir yani aynı cinsten olmayan, ulaşılamaz olan 
anlamında aynadaki görüntülere göre tek büyük olandır. Büyüklüğü kendinden olan-
dır. “Allah, ekberdir” derken kastedilen şeyin içinde bu anlam da vardır ve bu anlam 
göz önünde bulundurularak ifade edilir. “Allahuekber” dediğimizde Allah’ın tek büyük 
olduğunu ve büyüklük sıfatını tek barındıran olduğunu ifade ediyoruz. Onun dışında 
hiçbir şey büyük değildir. Onun dışındakiler büyüklüğe işaret eder konumdadırlar. Bi-
zim gördüğümüz büyüklükler kıyaslanabilen ve nisbi olan, mutlak olmayan büyüklük-
lerdir. Allah’ın büyüklüğü zatidir, ötekiler nisbi büyüklüklerdir. Nisbi büyüklükler zati 
büyüklüğe şahitlik eder. Bu bağlamda mesela “Allah kendinden büyük bir taş yarata-
bilir mi?” sorusu da Allah’tan başka bir büyük yoktur ve olamaz anlamında sorunun 
çelişkili olduğu vurgulanarak cevaplanır. Allah bu anlamda birdir ve gaybdır. Bizim 
kıyasladığımız büyüklükler âlem-i şehadette olanlardır. Vazifeleri mutlak büyük olana 
işaret ve delalet etmektir. O şehadet bize gaybı gösterir. 

Allah kavramı mutlak gaybdır. Arz şahitse sema işaret olunan anlamında sürekli 
gayba doğru bir gidiş var. Bu süreçte hareket ettikçe gayb perdeleri açılıyor. Buzun 
arkasında sonsuz âlemler var. Şehadet âlemi, gayb âlemlerinin görünür kısmıdır ve en 
zahir halidir. Ele baktığımız zaman en zahirde el diyoruz ve şahit oluyoruz ama elin 
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içinde birçok âlem ve gayb var. Zat-ı İlahi mutlak olandır, guyubü’l-guyubdur. Her bir 
şeyin varlığının sebebidir. Kendinden önceki bütün şehadetlerin kayyumudur. Onları 
var kılan, varlığını devam ettiren şeydir amma bütün varlık onun varlığının da delili-
dir. Bütün varlık onun varlığının delili, var olduğunun şahididir. Benim elimin hareket 
etmesinin ruhumun varlığına delalet etmesi gibi. Allah guyubu’l-guyubdur. Tek gayb 
olandır. Kendisinden başka gayb olmayandır. Bu çok önemlidir. Biz Allah’ın gayblığına 
iman ederiz ve alem-i şehadette gayb olmaktan çıkmayacağına iman ederiz. “Onlar 
gayba iman ederler” derken kastedilen bu olmalıdır. Nursi’nin tabiriyle “mevcud-ı 
meçhul ünvanı”3 ile bakılan birinin varlığına iman ederler. Onun için bizim bilebile-
ceğimiz, Allah’ın varlığına olan delillerdir. O’nun zatı gaybdır ve sonsuz olan ise ihata 
edilip bilinemez.

Özet babında bir de bu meseleye vücut üzerinden bakalım. Gözlüğün bir vücudu 
var ama mikro âleme indiğimizde kendi başına bir varlık bulamıyoruz. Belki de yok-
luktan varlığa taşınan meleğin bu formu taşımasıyla ben bunu görüyor ve algılıyo-
rum ve buna var diyorum. Yine gözlüğün varlığı var olma süreci içinde devam ediyor. 
Bununla birlikte bundan on sene önce bu gözlük yoktu, şimdi var ediliyor ve varlığı 
sürdürülüyor. Var edilmesi ve varlığının sürdürülmesi bakışı ve ifadesine dikkat etme-
liyiz. Bu misalden anlaşıldığı üzere zerrelerin gördüğümüz eşya ne ise onun o zahir 
formu halinde durdurulmasına “O eşyaya var” diyoruz. Eşyanın varlığı sabit ve daimi 
bir form değil. Bütün görünen âlem varlığı kendinden olmayan ve sonradan olan bir 
varlığa sahiptir. Varlığı sürekli var edilmeye muhtaç nisbi varlıklarız. Bütün her şeyin 
varlığı sonradan olduğu için o varlık o şeylerin kendine ait değildir. Âlem-i şehadet 
mesabesinde olan bütün varlıklar mümkün varlıklardır. Yani varlığı yokluğuna tercih 
edilen varlıklardır. Kendi başına var olamayan varlıklardır. Bütün bunlar bir şeye işa-
ret ederler. Varlığı kendinden olana işaret ederler. Varlığı kendinden olan mutlak ve 
varlığın kendisidir. Yani varlığı başka bir şeye muhtaç olmayan bir varlıktır. Samed’dir, 
Kayyum’dur vs. 

Bütün nisbi ve mümkün varlıklar O’na delalet ve işaret eder. O’na işaret eden şey 
âlem-i şehadettir. Âlem-i gayb konumunda olanlar vardır, zamanla onlar açılabilir 
ve âlem-i şehadet olabilir. (Makro âlemdeki her mevcut mikro âlemde olası sonsuz  

3 “İ’lem eyyühe’l-aziz! Cenâb-ı Hakka malûm ve mâruf ünvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkûr olur. 
Çünkü bu malûmiyet, örfî bir ülfet, taklidî bir sema’dır. Hakikati ilâm edecek bir ifade de değildir. Maahaza, 
o unvan ile fehme gelen mânâ, sıfât-ı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Ancak Zât-ı Akdesi mülâ-
haza için bir nevi ünvandır. Amma Cenâb-ı Hakka mevcud-ı meçhul ünvanıyla bakılırsa mârufiyet şuâları 
bir derece tebarüz eder. Ve kâinatta tecellî eden sıfât-ı mutlaka-i muhîta ile bu mevsufun o ünvandan tulû 
etmesi ağır gelmez.” Bkz. Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Söz 
Basım Yayın, 2012), 173.
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âlemin içinde bir tercihi yansıtır.) Allah ise mutlak anlamda gayb olandır ve devamlı-
dır. Bütün eşya O’nun varlığının alameti, işareti ve göstericisidir. Âlem-i şehadet de-
yince bir şeye işaret eden ve bir şeyin varlığını gösteren anlamına gelir. Âlem-i gayb 
denilince işaret olunan, delalet olunan anlamına gelir. O yüzden iman şahit olmadan 
olmaz. İman tasdiktir. Tasdik şahit olunan şeydir. Biz yaratıcının gayb olduğuna iman 
ederiz. Bütün sanatlı yapılışların arkasında bu sanatı ortaya koyandır Allah. Şehadet-
ten gayba işaretler ve deliller suretinde bir okuma içine girip imana gideriz. 

Sonuç 

Bir şey parçalanırsa gayb olamaz. Daimi ve devamlı olmazsa gayb olamaz. Âlem-i 
şehadet parçalı, değişen ve sürekli olmayan bir yapıdır. Gayb âlemi parçalanamayan, 
bütün, daimi nitelikte şehadet âlemi ise parçalanabilir ve süreksizdir. Âlem-i şehade-
tin mekanizması kül-cüz ilişkisinde görülür. Âlem-i şehadetin tamamının delalet ettiği 
şey âlem-i gaybdır. 
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