




Risale-i Nur Kulliyah' ndan Sadele§tirilmi§tir 

Bediuzzaman 
Said Nurs1 

Y ayma Hazirlayanlar 
Adnan Kay1han - M. ilhan Atilgan 



UFUK YAYINLARI I RiSALE-i NUR KOLLiYATI 

Copyright© Ufuk Yaymlan, 2011 
Bu eserin tiim yaym haklan Yaran Yaymci/1k Tic. Ltd. $irketi'ne aittir. Eserde yer a/an 
metin ve resimlerin Yaran Yaymc1/ik Tic. Ltd. $irketi'nin onceden yaz1/i izni olmaks1zm 
e/ektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay1t sistemi ile i;ogalti/mas1, yay1mlan
mas1 ve depolanmas1 yasakt1r. 

Yayma Haz1rlayanlar 
Adnan Kay1han - M. ilhan Atilgan 

Gcirsel Tasanm 
Yaran Yaymc1hk 

ISBN 
978-605-5314-02-6 

Yaym Numaras1 
120 

Bas1m T arihi 
Ocak 2012 

Bas1m Yeri 
Pasifik Ofset Yay. San. Tic. A.~. 
Guvercin Cad. No: 3/1 Baha i~ Merkezi A Blok 
34310 Haramidere I iSTANBUL 
Tel: (0212) 412 17 00 Faks: (0212) 422 11 51 

Ufuk Yaymlan 
Rasim Pa~a Mah. R1htim Cad. Derya i~ Merkezi 
A Blok No: 28/39-48 Kad1koy I iST ANBUL 
Tel: (0216) 449 49 09 Faks: (0216) 449 49 11 

www.ufukyayinlari.com 



Risale-i Nur'un gec;mi§ine §6yle bir bakhg1m1zda, alman mesafenin 

§i.iki.ir gerektirecek bir mazhariyet oldugunu gormemek korli.ik olur. 

Onun, minicik kag1t parc;alanna yaz1hp rutubetli dehlizlerden muha

taplarma ula§hnld1g1 c;etin gi.inler c;oktan geride kald1. Bin bir ihtimam

la, goz nuru doki.ilerek haz1rlanan teksirlerin yerini §imdilerde az gay

retle milyonlarca bask1ya ula§abilen matbaa teknikleri ald1. 

Risale-i Nur, i.ilke sm1rlanm a§h ve arhk di.inyanm takip ettigi temel 

kaynaklardan biri haline geldi. Onlarca dilde milyonlarca insan, onun 

penceresinden Kur'an'1 ve kainah okuyor. Onunla ilgili olarak hemen 

her gun yeni bir etkinligin haberi geliyor; seminerler, sempozyumlar, 

konferanslar birbirini izliyor. Nitelikli i.iniversitelerde ki.irsi.iler ac;1h

yor ve onun di.inyasma ait yenilikler akademik tezlere konu oluyor. 

Risale-i Nur, "izm"lerin iflas ettigi ya§h di.inyam1za, Kur'an deryasmm 

e§siz bir dersi olarak kendi renk ve deseniyle hitap eden bir limit kay

nag1 ... 

Heni.iz c;ok az say1da insan tarafmdan ve el marifetiyle c;ogalhla

rak gizlice yaytld1g1 donemde, "Bu eserleri di.inyaya okutacag1m." 

diyen Ostad'm bir hayali daha hayat bulmu§ durumda. Bugi.inleri ih

san eden Rabbimizin, yannm nesillerine neler li.itfedecegini §imdiden 

tahmin etmek zor olsa da gelecek gi.inlerin daha aydm olacagmdan 

ku§kumuz yak. 

Di.inyamn Kur' an hakikatlerine ko§tugu boy le bir donemde, yak1-

nmda oldugu halde onun nur iklimine giremeyen bir neslin varhg1 da 
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gen;ek. Bu nesil, araya orUlen duvarlan a§lP Risale-i Nur' a ula§am1-

yor; ula§sa da anlayamad1g1 ic_;in ondan mahrumiyet ya§1yor. 

Evet, din adma ortaya koymam1z gereken gayret kadar dilimizin 

muhafazas1 ic_;in de duru§umuzun net olmas1 §art. Bu ac_;1dan bakild1-

gmda Risale-i Nur'un duru§u, takdirlerin ustunde. Dilin muhafazas1 

konusunda Risale-i Nur'un yerine getirdigi i§levi kimse inkar edemez. 

Ancak yolu henuz ona ugramayan buyuk bir kitle var ve onlarla Nur 

kUlliyah arasmdaki mesafe her gec_;en gun ac_;1hyor. 

Ote yandan dilimiz, dunya dili olma yolunda dikkat c_;ekici ad1m

larla ilerliyor. 

Gbrmemiz gereken ba§ka bir gerc_;ek de yurt dt§mda ya§ayan ve 

dilimizi canh tutacak unsurlardan uzak buyumek zorunda kalan yeni 

nesiller. 

i§te bu lie_; zumreyi goz onune alan yaymevimiz, diger dillere c_;ev

rilirken riayet edilen olc_;Uler c_;erc_;evesinde baz1 tasarruflarla Risale-i 

Nur'u bu insanlann da anlayabilecegi bir dille yay1mlamaya karar 

verdi. Bu c_;ah§manm lie_; temel hedefi var: 

1. Ozellikle televizyon ve internetten beslenen yeni neslin de anla

yabilecegi bir metin olu§turmak ve bu metin uzerinden eserin kendisi

ne gec_;i§ imkam saglamak, 

2.Turkc_;enin dunya dili olma yolunda ilerledigi bu donemde, di

limizi yeni ogrenenlerin Risale-i Nur Kulliyah'na daha kolay ula§tp 

Ostad'la daha erken tam§masm1 saglamak, 

3.Ulkemiz dt§mda dogup buyuyen ve diyar-1 gurbette ya§ayan, 

tabii olarak da Risale-i Nur'un yaz1ld1g1 dile a§ina olmayan gene; ku

§aklann, Nurlann mesajma daha kolay ula§masma katk1da bulunmak. 

i§te bu c_;ah§ma, boyle bir niyetin urunu. Hedefi olan insana, onu 

ula§hrabilmek ic_;in ahlan samimi bir ad1m ... 

Peki, bunun ic_;in ne yap1ld1? 

Oncelikle, Risale-i Nur'un mesajmm gunumuz diliyle ve en ac_;1k 

bic_;imde anla§tlmas1 esas almdt. Ancak bu yap1hrken, astl metnin do

kusunun bozulmamasma ozen gosterildi. Anlamay1 kolayla§hracag1 

dli§linulen yerlerde, kelimelerin bugunku kar§thklarmm sec_;ilmesinin 
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yanmda, uzun cumleler bolundu ve aym malzemeyle yeniden kurul

du. Istilahta yer alan terimler ve Nur kulliyatmm anahtar kavramlan 

ise aynen korundu, degi§tirilmedi. 

Her ne kadar azami dikkat, titizlik ve hassasiyet gosterilmeye c;a

h§ilm1§ olsa da bize bakan yonuyle mutlaka eksiklikler, kusurlar ve 

gozden kac;an unsurlar soz konusu olacaktir. Samimiyetle atilan bu 

ad1mm, okurlanm1zdan gelecek yonlendirmelerle gerc;ek mecrasuu 

bulacagmdan §liphemiz yak. 

Bu vesileyle ba§ta metnin olgunla§tinlmasmda emegi gec;en Ad

nan Kay1han ve M. ilhan Atilgan beyefendilere, yap1lan c;ah§maya dair 

tenkit, yorum ve katkilanm esirgemeyen hocalanm1za te§ekkur ederiz. 

Hie; §liphesiz hatalar bize, guzellikler ise eserin pek muhterem mu

ellifine aittir. 

Ufuk Yaymlan 
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Otuz Birinci Mektup'un birinci k1sm1, her zaman, bilhassa ak§am ve 

yats1 vakitleri arasmda otuz uc;er defa okunmas1 c;ok faziletli olan bu 

mubarek ayetlerin ve sozlerin her birinin say1s1z nurundan birer nuru 

gosteren al ti lem' adir. 

"Sonra (dll§tllgu bahgm karnmm, gecenin, denizin ve i<;:inde bulundugu halin) karan
hklan i<;:inde, 'Senden ba§ka ilah yoktur. Sen her turlu kusurdan, eksiklikten, e§i-ortag1 
bulunmaktan mutlak munezzehsin. Ben gen;:ekten kendine ya21k edenlerden oldum!' 
diye yakard1." (Enbiya suresi, 21/87). 

'"Ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.' diye 
niyaz etmi§ti." (Enbiya suresi, 21/83). 

"(Ey Resulum! Sen boyle onlann uzerine titrerken) onlar ha.la senden ve yolundan yuz 
<;:evirecek olurlarsa de ki: Bana (yard1mc1 ve destek<;:i olarak) Allah kafidir. O'ndan ba§ka 
ilah yoktur. Ben O'na dayand1m, O'na guvendim ve 0, (butun kainatm, butun varhklann 
idare merkezi olan) Buyuk Ar§'m Rabbi, (bullin kainatm mutlak Sultani, bullin varhklann 
yegane s1gmag1, besleyip ya§atam, koruyup gozetenidir)." (Tevbe suresi, 9/129). 
"Allah bize yeter. 0 ne guzel vekildir!" (Al-i imran suresi, 3/173). 
"Hareket ve gll<;:, ancak yuceler yucesi ve pek buyUk olan Cenab-1 Hakk'm dilemesi ile 
olur.'' Peygamber Efendimiz (sallallohu aleyhi ue sellemJ bu sozun, cennet hazinelerinden biri 
oldugunu bildirmi§tir. Bkz. Buhar!, megazf 38, deavat 51, 68, kader 7; Muslim, zikir 44-46. 

Ey Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu tek Baki! 
"O (Kur' an), iman edenler i<;:in hidayet ve §ifad1r." (Fussilet suresi, 41/44). 





Hazreti Yunus ibni Metta'nm (ala Nebiyyina ve aleyhissalata vesselam) 

munacah, \:Ok buyuk bir yakan§ ve dualann kabulune \:Ok muhim bir 

vesiledir. 1 

Onun me§hur kissasmm ozeti: 

Hazreti Yunus (aleyhisselam) denize atilmI§ ve buyuk bir bahk onu 

yutmu§. 2 Deniz firtmah, gece deh§et verici ve karanhk, her §eydefl 

limit kesilmi§ bir haldeyken 3~t1J1 ~ 5 Jl d~ ~j ~l ~l ':i 
yakan§I, ona suratle kurtulu§ vas1tas1 olmu§. - ,, ,, ,, 

Bu yakan§m buyuk s1rn §Udur: 

0 vaziyette sebepler tamamen aciz kalmz§tl. Onu bu ha/den kur

taracak oyle bir zat olmalzydz ki, hukmu hem balzga, hem denize, 

hem geceye, hem de gokyuzune ge<;sin. c;unku "gece, deniz ve ba

hk" Hazreti Yunus'un aleyhinde birle§mi§ti. Ancak bu U\:Une birden 

sozu ge\:en bir Zat onu kurtulu§ sahiline \:Ikarabilirdi. Butun insanlar 

onun hizmetkan ve yard1mc1s1 olsalar bile be§ parahk faydalan do
kunmazdI. 4 

Demek ki, sebeplerin hakiki tesiri yoktur. Hazreti Yunus, butun 

Bkz. Tirmizi, deavat 81; Ahmed ibni Hanbel, el-Milsned 11170. 
K1ssanm tamam1 ic;in bkz. et-Taberi, Camiu'l-Beycm 17/79-81. 
"Sen' den ba§ka ilah yoktur. Sen her turlu kusurdan, eksiklikten, e§i-ortag1 bulunmaktan 
mutlak munezzehsin. Ben gerc;ekten kendine yaZJk edenlerden oldum!" (Enbiya suresi, 
21187). 
Bkz. En'am suresi, 6/17; Yunus suresi, 10/107; Fattr suresi, 35/2. 
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sebeplerin gen;ek sahibi ve yarabc1s1 olan Cenab-1 Hak'tan ba§ka bir 

s1gmak bulunmad1gm1 bizzat ya§ayarak g6rmli§, tevhid nuru ic;inde 

ehadiyet s1rn ac;1ga c;1km1§ ve bu yakan§ birdenbire geceyi, denizi ve 

bahg1 ona boyun egdirmi§. 0 tevhid nuru ile Cenab-1 Hak bahgm 

karmm bir denizalt1 hukmune gec;irmi§, dag gibi yukselen dalgalann 

deh§eti ic_;inde denizi emniyetli bir ova ve uzerinde gezilen bir meydan 

k1lm1§. 0 nur ile gokyuzunden bulutlan supurup ay1 bir lamba gibi 

Hazreti Yunus'un ba§mm ustune yerle§tirmi§. Her taraftan kendisini 

tehdit ve rahats1z eden varhklann dost yuzlerini ona g6stermi§. Ve 

Hazreti Yunus selametle sahile c;1k1p yaktln agac11 altmda o Rabbanl 

lutuflan gormD§. 

i§te biz, Hazreti Yunus'un (aleyhisselam) birinci vaziyetinden yiiz de
rece daha miithi§ bir haldeyiz. Gecemiz, istikbaldir. istikbalimiz, gaflet 
nazarzyla bak1/d1gznda onun gecesinden yiiz derece daha karanlzk ve 

deh§etlidir. Denizimiz, §U ba§I donen, §a§kzn yerkiiremizdir. Her dalga
sznda binlerce cenaze bulunan bu deniz, onun denizinden bin derece 
daha korkun<;;tur. Bizi yutan balzk ise nefsimizin arzularzdzr, ebedf haya
t1m1z1 mahvetmeye <;;alz§iyor. 2 Bu balzk, Hazreti Yunus'unkinden bin kat 
daha zararlzdzr. <;unkii onun balzg1 en fazla yiiz senelik bir hayata son 
verir. Bizimki ise yiiz mi/yon/area senelik, sonsuz bir hayatz mahvetme
ye <;;alz§1yor. 

Madem gerc;ek vaziyetimiz budur. Biz de Hazreti Yunus'a (aleyhisse

lam) uyarak butun sebeplerden yuz c;evirip dogrudan dogruya sebep:_ 

lerin ?Sil sahibi olan Rabbimize s1gmmah, 3 Jl ~~ ~j ~l ~l :J 
3~tbJ\ ~ demeli ve aynelyakln anlamahy1z ki, /gaflet ve dalal~ti~iz 
sebebiyle aleyhimizde birle§en istikbal, dunya ve nefsin arzulanmn 

verecegi zarardan bizi yalmz; istikbal emri altmda, dunya hukmu al

tmda, nefsimiz idaresi altmda olan bir Zat koruyabilir. Acaba goklerin 

ve yerin Hahk' mdan ba§ka kim kalbimizdeki en ince ve gizli hisleri 
bilir, ahireti yaratarak bizim ic_;in gelecegi kim aydmlatabilir ve bizi 

Kabak cinsinden olan bir agac;. "Uzerine golge yaprnas1 ic;in, orada asrna kabak cinsin

den bir agac; bitirdik." (Saffat suresi, 37/146). 
Bkz. "Rabbirnin rnerharnet edip koruduklan haric;, nefis dairna fenahg1 ister, kotuluge 

sevk eder." (Yusuf suresi, 12/53). 
"Sen'den ba§ka ilah yoktur. Sen, her turlu kusurdan, eksiklikten, e§i-ortag1 bulunrnak

tan rnutlak rnunezzehsin. Ben gerc;ekten kendine yaz1k edenlerden oldurn!" (Enbiya 

sliresi, 21/87). 
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dunyanm yuz binlerce bogucu dalgasmdan kim kurtarabilir? Ha§a, 

o Vacibu'l-Vucud Zat'tan ba§ka kimse, hic_;bir §ekilde, O'nun izni ve 

iradesi d1§mda bize yard1m edemez ve kurtanc1m1z olamaz. 1 Madem 

hakikat boyledir. Nasil ki Hazreti Yunus (aleyhisselam) ic_;in o yakan§m 

neticesinde bahk bir binege, bir denizaltma ve deniz guzel bir ovaya 

donil§til, gece mehtaph, tath bir suraj aldL Biz de o yakan§m s1rnyla 

~tkJ\ ~ 3 Jl d~ ._:j ~l J1 ~ demeliyiz . .. ,,,, / / / / -
Cenab-1 Hakk'm merhamet nazanm, 2~\ '01 J1 ~ cumlesiyle is-

~ /~ 

tikbalimize, 3J.L~ kelimesiyle dunyam1za, 4~LkJI ~ 3 Jl ifa-

desiyle nefsimize c_;ekmeliyiz.5 Taki, iman nuru ve Kur'an'm m~htab1 
ile istikbalimiz aydmlansm, gecemizin deh§et ve vah§eti bize dost var

hklar arasmda bir gezintiye donil§siln. Devamh olumlerle ve hayatm 

degi§mesiyle, senelerin ve asirlann dalgalan ustunde, say1s1z cenaze 

ic_;inde yokluga ahlan dunyam1zda, hayat vazifemiz, Kur'an-1 Hakim'in 

tezgahmda yapilan manevi bir gemi hukmundeki islamiyet hakikati

nin ic_;ine girip selametle o denizin ustunden gec_;erek kurtulu§ sahiline 

c_;1kmakla sona ersin. 0 denizin f1rtmalan ve c_;alkanhlan, seyir man

zaralanm sinema perdesi gibi yenileyerek vah§et ve deh§et vermek 

yerine ibret ve tefekkur nazanm keyiflendirsin, ok§ay1p aydmlatsm. Ve 

o Kur' an s1rnyla, o Furkani terbiye ile nefsimiz bize yuk olmak yerine 

binegimiz olup bizi sirtma bindirsin, ebedi hayahm1z1 kazanma yolun

da kuvvetli bir vas1ta haline gelsin. 

K1sacas1: Madem insan, mahiyetinin ku§at1c1hg1 itiban ile sztma

dan elem duydugu gibi yeryuzundeki depremlerden, sarszntzlardan ve 

kO.inatzn kzyamet anzndaki buyuk zelzelesinden de endi§e eder. 

Gozle gorulmeyecek kadar ku~uk bir mikroptan korktugu gibi, bu

yuk gokcisimleri arasznda gorunen bir kuyrukluy1/d1zdan da korkar. 

Bkz. Kehf suresi, 18/23-24; insan suresi, 76/30; Tekvir suresi, 81/29; Hae suresi, 22/65. 
"Sen' den ba§ka ilah yoktur." (Enbiya suresi, 21/87). 
"Sen her turlu kusurdan, eksiklikten, e§i-ortag1 bulunmaktan mutlak munezzehsin." 
(Enbiya suresi, 21/87). 
"Ben gen:;ekten kendine ya21k edenlerden oldum!" (Enbiya suresi, 21/87). 
Peygamber Efendimiz'in (sallal/6hu aleyhi ve sellem) Hazreti Ebubekir'e (radiyallohu anh) 

tavsiye buyurdugu bir dua §6yledir: "Allahtm! Ben nefsime c;ok zulmettim. Gunahlan 
ancak Sen affedersin. Oyle ise beni, §anma lay1k bir magfiretle bagi§la, bana merhamet 
et. Sen affedici ve merhamet edicisin." (Buhari, ezan 149, tevhfd 9, deavat 16; Muslim, 
zikir 47, 48, hudud 23). 
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Evini sevdigi gibi koca dunyay1 da sever. Ku~uk bah~esini naszl 
severse ebedf cenneti de oyle arzuyla sever. 

Elbette, mahiyeti boyle olan insanzn Mabudu, Rabbi, s1gznag1, kur
tarzc1s1, maksudu ancak butiln kainatz idaresinde tutan, zerreleri ve 
gezegenleri emri altznda bulunduran bir Zat olabi/ir. 1 

$u ha/de insan daima Hazreti Yunus (aleyhisselam) gibi~1 ':11 ~l J 
~tbJ\ ~ a J~ ~~ 2 demeye muhta~tzr. / / 

3~\ 1~!<l1 ~1~~1~:Jc. ~ :;~ u A '1 d~ 

Bkz. "Goklerin ve yerin hazinelerinin anahtarlan O'nun nezdindedir." (Zumer suresi, 
39/63; ~ura suresi, 42/12); "Gi::iklerin ve yerin miras1 Allah'md1r." (Al-i imran suresi, 
3/180; Hadid suresi, 57/10). 
"Sen' den ba§ka ilah yoktur. Sen her turlu kusurdan, eksiklikten, e§i-ortag1 bulunmaktan 
mutlak munezzehsin. Ben gen;ekten kendine yaz1k edenlerden oldum!" (Enbiya suresi, 
21/87). 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 



Sabir kahramam Hazreti Eyyub'un (aleyhisselam) §U yakan§mm te

siri tecri.ibe il~ sa}Jittir. 2 Fakat bizler duam1zda ayetin bir kismm1 alarak 
3~\y\ f>-jl ~\j µ1 ~ J~ ~j demeliyiz. 

Onun me§hUr kissasmm ozeti §Udur:4 

Hazreti Eyyub (aleyhisselam) epey mi.iddet yara bere ic_;inde kald1g1 

halde o hastahgm bi.iyi.ik mi.ikafahm di.i§i.inerek tam bir sab1rla taham

mi.il etmi§. Soma yaralarmdan i.ireyen kurtlar zikrin ve ilahl marifetin 

makamlan olan kalbine ve diline ili§tigi zaman,5 kulluk vazifesine zarar 

gelecegi di.i§i.incesiyle, kendi rahah ic;in degil, Allah' a kulluk edebilmek 

ic;in demi§ ki: "Ya Rab! Bu hastalzk bana dokundu, dilimdeki zikrime 

ve kalben kulluguma zarar veriyor." Cenab-1 Hak halis, saf, samimi, 

sirf kendi nzas1 ic_;in yapilan o mi.inacah harika bir surette kabul etmi§. 

Hazreti Eyyub'a tam bir afiyet ihsan edip onu merhametinin ti.irli.i te

cellilerine mazhar eylemi§.6 

"'Ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.' diye 
niyaz etmi§ti." (Enbiya suresi, 21/83) 
Allah Teala, duanm yer ald1g1 ayet-i kerimenin hemen ardmdan, Hazreti Eyyub'un 
(aleyhisselam) duasm1 kabul buyurdugunu beyan etmektedir. (Bkz. Enbiya suresi, 21/84) 
Ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. 
K1ssanm aynntih hali ic;:in bkz. ibnu'l-Mubarek, ez-Zuhd s. 49; et-Taber!, Comiu'l-Beyon 
17/71-72, 23/165-166; ibni Hacer, Fethu'l-BM 6/421. 
Bkz. ibnu'l-Es!r, el-Komil fi't-Torfh 1198-100. 
Bkz. Enbiya suresi, 21/84; Sad suresi, 38/42-43. Aynca Cenab-1 Hak, Hazreti Eyyub (aley

hisselam) uzerine altm c;:ekirgeler indirmi§tir: (Bkz. Buhar!, gusul 20, enbiyo 20, salot 42). 
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is,te bu Lem'ada bes, "nukte" var. 

BiRiNCi NUKTE 

Hazreti Eyyub'un (aleyhisselam) vucudundaki yaralara kars,1hk bizim 

ic;; dunyam1zda, ruhumuzda ve kalbimizde hastahklar vard1r. ic;;imiz d1-

s,a, d1s,1m1z ic;;e bir c;;evrilse Hazreti Eyyub'dan daha yarah ve hastahkh 

oldugumuz gorunecek. (:i1nki1 i§ledigimiz her bir gi1nah, kafamzza gi
ren her bir §i1phe kalbimizde ve ruhumuzda yaralar afar. 

Hazreti Eyyub'un (aleyhisselam) yaralan k1sac1k dunya hayahrn teh

dit ediyordu. Bizim manevf yara/anmzz ise sonu olmayan ebedf ha

yat1m1z1 tehdit ediyor. Hazreti Eyyub'un o yakarz§zna, o hazretten bin 

deja daha muhtaczz. 

Bilhassa, nasil ki Hazreti Eyyub'un yaralarmdan ureyen kurt

lar, kalbine ve diline ilis,mis,. Aynen oy/e de, gi1nahlann bizde Gftzgz 

yaralar ve o yaralardan dogan vesveseler, §i1pheler -Allah koru

sun- imanzn makamz olan kalbimizin 6zi1ne dokunup onu zedeler 
ve imanzn terci1manz olan dilimizin a/dzgz ruhanf zevki bozarak bizi 

zikirden nefret ettirip uzakla§tznr, susturur. 1 

Evet, gunah kalbe is,leyip kararta kararta iman nurunu c;;1kannca

ya kadar kalbi kahlas,hnyor. 2 Her bir gi1nahta kufre giden bir yo/ var. 

0 gi1nah tevbe ile fabuk temizlenmezse3 kurt degil, belki ki1fi1lc bir 
manevf yzlan haline gelerek kalbi zszrzr. 

Mesela, kendisini utandiracak bir gunah1 gizlice is,leyen bir insan, 

bas,kasmm bunu bilmesinden c;;ok mahcup oldugu zaman, meleklerin 

ve ruhanilerin varhg1 ona c;;ok agir gelir. Kuc;;uk bir is,areti bahane say1p 

onlan inkar etmek ister. 

Hem mesela, cehennem azabm1 netice verecek buyuk bir gunah1 

is,leyen insan, cehennem tehditlerini is,ittikc;;e tevbe ile ona kars,1 siper 

almazsa, butun ruhuyla cehennemin yoklugunu dilediginden, kilc;;uk 

bir emare ve s,uphe ona cehennemi inkar etmek ic;;in cesaret verir. 

Bkz. Taha suresi, 20/124; Zuhruf suresi, 43/36. 
Bkz. Mutaffifin suresi, 83/14; Tirmizi, tefsfru sure (83) l; ibni Mace, zuhd 29; Muvatta, 
ke/Cim 18. 
insanm gtinahtan tevbe ettigi zaman o gtinah1 hie; i§lememi§ hale gelecegine dair bkz. 
ibni Mace, zuhd 30. 
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Yine mesela, farz namazm1 ktlmayan ve kulluk vazif esini yerine 

getirmeyen bir insan, i§indeki kuc;uk bir ihmal yuzunden kuc;uk bir 

amirinden ald1g1 ceza sebebiyle uzilldugunu muteessir oldugunu dil§il

nur, Ezel ve Ebed Sultam'nm tekrar tekrar buyurdugu emirlerine kar§t 

farz ibadetlerde yaphg1 tembellikten oturil buyuk bir s1kmh duyar. 0 

s1kmhyla manen der ki: "Ke§ke bu kulluk vazifesi olmasaydi." Ve bu 

arzudan, Allah' a kar§t manevi bir dil§manhg1 hissettiren bir inkar istegi 

uyamr. Kalbine Allah'm varhgma <lair bir §ilphe gelse ona kesin bir delil 

gibi yapt§maya meyleder ve kendisine buyuk bir helak kap1s1 ac;ihr. 

0 talihsiz bilmez ki, kulluk vazifesinden gelen gayet ku~uk bir s1-

kznt1ya kar§zhk, kullugu inkor ile kendini o s1kznt1dan mi/yon/area kere 
daha muthi§ manevf s1kznt1/ara hedef yap1yor. 1 Sinegin zszrmaszndan 

ka~zp yzlanzn sokmasznz kabul ediyor. Ve bunun gibi ... Bu u~ misale 

ba§kalan da k1yaslanszn, 2~}J ~ ~\_) ~ szrn anla§zlszn. 

iKiNCi NUKTE 

Yirmi Altmo Soz' de kader s1rnna <lair beyan edildigi gibi, musibet ve 

hastahklar kar§lSmda insanlarm U<_; sebepten olliru §ikayete haklan yoktur. 

Birinci Sebep 

Cenob-1 Hak, insana giydirdigi beden elbisesini sanatzna mazhar 
ediyor. jnsanz bir model yapm1§, beden elbisesini o model ustUnde ke
ser, bi~er, degi§tirir; onda farkh isimlerinin cilvelerini gosterir. $off ismi 

hastahg1 istedigi gibi, Rezzak ismi de a~/zg1 gerektirir. Ve bunun gibi ... 
7-' / / 0 )I 0 0 )I 

3~L:..J ~ ~ . ~~ /:> ~\ ~Ll - - \/ ~ ~ / / 

ikinci Sebep 

Hayat musibetlerle, hastahklarla safla§Ir, durula§Ir,4 kemal ve kuwet 

Bkz. Nur suresi, 24/39; Hae suresi, 22/31. 
"Bilakis onlann kalbleri pasland1." (Mutaffifin suresi, 83/14). 
Ml.ilk sahibi, mulkunde diledigi gibi tasarruf eder. 
Allah Teala'nm, gunahtan anndirmak istedigi kullanna musibet ve belalar verdigine 
(ibni Ebi $eybe, el-Musannef 7181; el-Hakim, el-Mustedrek 1/500), hastahklann ge<_;mi§ 
gunahlara kefaret, geri kalan hayat i<;in de bir ogut olduguna (Muslim, birr 52; Ebu 
Davud, cenoiz 1), hastahklann Allah Teala'dan birer hediye olduguna dair bkz. ed
Deylemi, el-Musned 1/123; el-Hakim et-Tirmizi, Nevodiru'/-Usul 1/286. 



32 Lem'alar 

bulur, geli§ir, neticelerini verir, mukemmelle§ir ve vazifesini yapar. 1 Su

rekli istirahat do§eginde gec;en tekduze hayat, sirf hayirdan ibaret olan 

varhktan c;ok, §errin kaynag1 olan yokluga yakmdir ve ona dogru gider. 

O~iincii Sebep 

$u dun ya bir imtihan meydanz2 ve hizmet yurdudur. 3 Lezzet, ucret 
ve mukafat yeri degildir. Madem hizmet ve kulluk yurdudur,4 o halde 

hastahklar ve musibetler, dine zarar vermemek ve insanm sabretmesi 

§artiyla5 o hizmeti ve kullugu kuwetlendirir, onlarla c;eli§mez. Musi

betin ve hastahgm her bir saati bir gun ibadet hukmune gec;tiginden6 

onlar kar§tsmda §ikayet degil, §U.kretmek gerekir. 

Evet, ibadet iki k1s1mdir: Biri muspet, digeri menfi. 

Muspet k1sm1 malumdur. 

Menfi kzsmz ise musibete ugramz§ insanzn hastalzklar ve musibet
lerle zaafznz ve aczini hissedip Rahim Rabbine iltica edercesine yonel
mesi, O'nu du§unmesi, O'na yalvarzp ha/is bir kulluk yapmaszdzr. Bu 
kulluga riya karz§maz, saftzr. insan eger sabretse, musibetin mukafatznz 
dil§ilnse ve §ilkretse her bir saati bir gun ibadet hukmilne gefer. K1sa
c1k 6mri1 uzun olur. Hatta baz1 hastahklar var ki, bir dakikas1 bir gun 

ibadet sevab1 kazandmr. 

Mesela ahiret karde§im olan Muhacir Hafiz Ahmed'in muthi§ bir 

hastahgm1 c;ok merak etmi§tim. Kalbime, "Onu tebrik et. Her bir daki

kas1 bir gun ibadet hukmune gec;iyor." manas1 geldi. Zaten o zat, sabir 

ic;inde §Ukrediyordu. 

Bkz. "Mumin ki§iye bir agn, bir yorgunluk, bir hastahk bir uzunhl hatta ufak bir tasa isa
bet edecek olsa Allah o sebeple muminin gunahlanndan bir k1smm1 magfiret buyurur." 
(Buharl, merda 1; Muslim, birr 52); "Erkegiyle kadm1yla muminlerin bizzat kendisinde, 
c;ocugunda, malmda bela eksik olmaz. Taki hatas1z olarak Allah'a kavu§sun." (Tirmizl, 
zuhd 57; Muvatta, cenaiz 40; Dariml, rikak 76). 
Bkz. Bakara suresi, 2/155; Al-i imran suresi, 3/152, 154, 186; Maide suresi, 5/48; 
En'am suresi, 6/165; A'raf suresi, 7/129; YO.nus suresi, 10/14. 
Bkz. Tevbe suresi, 9/105; Necm suresi, 53/39. 
Bkz. Bakara suresi, 2/21; Necm suresi, 53/36. 
Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) dualannda §U ifadeler vardir: "Al
lah1m! Yaklninden oyle bir hisse lutfet ki dunyevl musibetlere tahammul kolayla§sm ... 
ve bize din! musibet verme." (Tirmizl, deavat 79; en-Nesal, es-Sunenu'l-Kubra 6/106). 
Bkz. Dariml, rikak 56; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/159, 194, 198, 3/148, 238, 
258. 
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Oc;ONCU NUKTE 

Bir iki Soz' de beyan ettigimiz gibi: Her insan ge~mi§ hayahm du§U

nunce kalbiyle ve diliyle ya "Ah!" ya da "Oh!" der. Yani ya kederlenir 

ya da "Elhamdulillah" deyip §Ukreder. 

Onu kederlendiren, gec;mi§teki lezzetlerin yak a/up gitmesinden 

duydugu manevf elemlerdir. <;unku lezzetin bitmesi elemdir. Bazen 

gec;ici bir lezzet, daimf elem verir. Du§ilnmekse a elemi de§er, kederi 
akztzr. 

Ya§ad1g1 gec;ici elemlerin sana ermesiyle duydugu manevf ve daimf 

lezzet ise insana "ElhamdU/i/lah" dedirtir. Yarad1h§tan gelen bu halle 

beraber insan musibetlerin neticesi alan sevaplan, ahirette gbrecegi 

mukafah ve kisa omrunun musibet sayesinde uzun bir hayat hukmune 

ge~tigini du§Ctnse sabir gbstermekten ~ok §Ctkretmesi, JS ~ ~ ~\ 
1~'.>\JJlj _;..s:J1 ~~ ~t.;. demesi gerekir. / 

Me§hur bir sbz var: "Musibet zamam uzundur." Evet, musibet uzun 

surer. Fakat c;agu insan tarafzndan kabul goren inanz§taki gibi szkzntzlz 

aldugundan degil, belki uzun bir omur gibi hayatf neticeler verdigi ic;in 

uzundur. 

DORDUNCU NUKTE 

Yirmi Birinci Soz'un Birinci Makam'mda beyan edildigi gibi: 

Cenab-1 Hakk'zn insana verdigi sabzr kuvveti evhamla dagztilmazsa her 

musibete kafi gelebi/ir. Fakat insan, vehimlerin zorlamas1yla, gafletle 

ve fani hayah baki zannetmekle sabir kuwetini ge~mi§e ve gelecege 

dag1tirsa o an ya§ad1g1 musibet kar§ismda dayanamaz ve §ikayete ba§

lar. Adeta -ha§a- Cenab-1 Hakk'1 insanlara §ikayet eder. Hem de ~ok 
haks1z bir §ekilde ve divanece §ikayet edip sabirs1zhk gosterir. 

<:;unku ge~mi§ her bir gun musibetli ise zahmeti gitmi§, rahah kal

m1§; elemi gitmi§, gelip ge~iciligindeki lezzet kalm1§; s1kmhs1 bitmi§, 

sevab1 kalm1§hr. Bunun i~in §ikayet degil, belki lezzet alarak §Ctkret

mek laz1m gelir. 0 musibetli gunlere kusmek degil, aksine, muhabbet 

"Bize uygun gordugu her halimizden 6turu hamdolsun Rabbimize ... Yeter ki kuflir ve 
sapkmhga dli§lip de cehennemlik olmayahm." Bkz. Tirmizi', deavat 128; Ebu Davud, 
edeb 97, 98; ibni Mace, edeb 55, dua 2; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/117. 
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duymak gerekir. insanm o gec_;mi§ gunleri ve fani 6mru, musibet sa

yesinde baki ve mesut bir 6mur hukmunu ahr. Gec_;mi§teki o elemleri 

du§unup vehme kapilarak sabnnm bir kismm1 onlara dag1tmak diva

neliktir. 

Gelecek gunler ise madem daha gelmemi§tir; o gunlerde c;ekile

cek hastahk veya musibeti §imdiden du§unup sabirs1zhk g6stermek, 

§ikayet etmek ahmakhkhr. "Yann, 6bur gun ac_; kalacag1m, susuzluk 

c;ekecegim." deyip surekli yemek, su ic_;mek ne kadar ahmakc_;a bir 

divanelikse; aynen 6yle de, gelecek gunlerdeki, henuz var olmayan 

musibetleri ve hastahklan du§unup uzUlmek, sabirs1zhk g6stermek, 

hic_;bir mecburiyet olmad1g1 halde kendi kendine zulmetmek 6yle bir 

ahmakhktir ki, insamn §efkat ve merhamete liyakatini ortadan kaldmr. 

K1sacas1: Nasz/ ki, §Uklir nimeti arttzrzr, 1 aynen oyle de, §ikayet 

musibeti §iddetlendirir ve merhamete liyokati ortadan kaldzrzr. 

Birinci Dunya Sava§i'nm ilk senesinde, Erzurum'da mubarek bir 

zat muthi§ bir hastahga tutulmu§tu. Yamna gittim, bana "Yuz gecedir 

ba§1m1 yashga koyup yatamad1m." diyerek ac1 bir §ekilde §ikayet etti. 

Ona c_;ok ac1d1m. Birden §U hakikat hatmma geldi ve dedim ki: 

"Karde§im, gec_;mi§teki s1kmhh yuz gunun §imdi sana sevinc_; ve

ren yuz gun hukmundedir. Onlan du§unup §ikayet etme, onlara ba

k1p §Ukret. Gelecek gunler ise madem henuz gelmemi§tir. Rahman 

ve Rahim Rabbinin rahmetine guven, dovulmeden aglama, hic_;ten 

korkma, yokluga varhk rengi verme. ic_;inde bulundugun saati du

§Un, sendeki sabir kuvveti bu saate kafi gelir. 

Mesela §6yle akils1z bir kumandan gibi yapma: Du§mamn sol ta

rafmdaki birlikler kendi ordusunun sag tarafma kahhp taze bir kuvvet 

olmu§ ve du§manm sag kanad1 henuz gelmemi§ken, o tutar, ortadaki 

kuvvetlerini saga ve sola dag1hp merkezi zayif birakir, du§man da az 

bir kuvvetle saldmp oray1 harap eder." 

Sonra §6yle dedim: "Karde§im, sen boyle yapma, butUn kuvve

tini i<;;:inde bulundugun saate kar§z top/a. Cenab-1 Hakk'zn rahmetini, 
ahiretteki mukafatlan ve Jani, kzsa omrunun uzun ve baki bir omre 

<:;evrildigini du§un. Bu acz §ikayet yerine ferahlz bir §ekilde §iikret." 

Bkz. "Eger §likrederseniz nimetlerimi daha da artmnm." (ibrahim suresi, 14/7). 
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0 da tamamen rahatlayarak "ElhamdUlillah!" dedi, "Hastahg1m 

ondan bire indi." 

BE~iNCi NUKTE 

Oc; meseledir. 

Birinci Mesele 

Astl ve zararh olan musibet, dine gelen musibettir. Boyle bir musi

betten her vakit Cenab-1 Hakk'm dergahma s1gm1p feryat etmek ge

rekir.1 

Dinle ilgili olmayan musibetler ise hakikat noktasmda musibet de

gildir. Bir k1sm1 Rahman'm ihtarland1r. Nas1l ki bir c;oban, ba§kasmm 

tarlasma giren koyunlanna ta§ atsa, koyunlar o ta§m kendilerini zararh 

bir i§ten kurtarmak ic;in bir ihtar oldugunu hisseder ve memnun bir 

§ekilde geri donerler. 2 Aynen 6yle de, musibet gibi g6runen pek ~ok 

hadise var ki, aslznda ilahf birer ihtar, birer ikazdzr. Onlarzn bir kzsmz 

gunahlara kefarettir. 3 Bir kzsmz da gafleti dagztzp yaradzlz§znda bulunan 

aczini ve zay1flzg1rn bildirerek insana bir tUr huzur verir. 

Musibetin hastahk olan turu, daha once gec;tigi gibi, aslmda musibet 

degil, Rabbani bir iltifat ve bir annma vesilesidir.4 Rivayet edilen bir ha

diste "Bir agac1 silkeleyince ermi§ meyveleri nas1l dU.§erse s1tma titreme

sinden de gunahlar oyle dokulur."5 buyruluyor. 

Peygamber Efendimiz (sa/la/16.hu aleyhi ve se/lem), dunyevi musibetlere tahammulu iste
mi§, din! musibet vermemesi i<;;in Allah Teala'ya dua etmi§tir. (Tirmizi, deauat 79; en
Nesai, es-Sunenu'l-Kubra 6/106). 
Koyunlann ba§kasma ait yerin hemen biti§iginde otlatmaktan kai;m1lmas1 gerektigine 
dair bkz. Buhari, fman 39, buyu' 2; Muslim musakat 107. Aynca §efkatli bir i;oban, 
koyunlanm tehlikeli yerlere girmekten nasil koruyorsa Allah Teala'nm da mumin kulunu 
oyle koruduguna dair bkz. ibni Ebi As1m, ez-Zuhd s. 65; EbU Nuaym, Hilyeta'l-Euliya 

1/11; ed-Deylemi, el-Musned 5/227. 
Bkz. Buhari, merda l; Muslim, birr 50-52; Tirmizi, tefsfru sure (4) 24; Ahmed ibni Han
bel, el-Musned 2/303, 335, 402. 
Hastahklann gei;mi§ gunahlara kefaret, geri kalan hayat i<;;in de bir ogut olduguna dair 
bkz. Muslim, birr 52; EbO. DavO.d, cenaiz 1. Aynca hastahklann Allah Teala'dan bi
rer hediye olduklanna dair bkz. ed-Deylemi, el-Musned 1/123; el-Hakim et-Tirmizi, 
Neuadiru'l-Usul 11286. 
Bkz. ibni Mace, t1b 18; ibni Eb! $eybe, el-Musannef 2/441. Hastahk ismi zikredilmeyen 
rivayetler i<;;in bkz. Buhari, merda 2, 14, tefsfru sure (14) 1; Muslim, munafikfn 64. 
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Hazreti Eyyub (aleyhisselam) nefsinin rahatr i<_;in dua etmemi§. Has

tahk, diliyle zikre ve kalben tefekkure mani oldugu zaman kulluk ya

pabilmek i<_;in §ifa istemi§. 

Biz o yakan§la -birinci maksad1m1z olarak- gunahlardan gelen ve 

ruhumuzda a<_;ilan manevi yaralanm1zm iyile§mesine niyet etmeliyiz. 

Maddi hastahklardan, kulluga mani olduklan zaman Allah'a s1g1-

nabiliriz. Fakat itiraz ve §ikayet eder gibi degil, kendi kusur ve hi<;

ligini bilerek, yard1m dilercesine iltica etmek gerekir. Madem O'nun 

rububiyetine raz1y1z, O'nun rububiyeti ile verdigi §eye de nza goster

mek laz1m. 

Kaza ve kadere itiraz1 hatrrlatrr bir tarzda "Ah! Of!" deyip §ikayet 

etmek, kaderi bir tur tenkittir, Cenab-1 Hakk'm engin merhametini it

hamd1r. Kaderi tenkit eden, ba§lnI orse vurur, kzrar. Rahmeti itham 

eden, rahmetten mahrum kalzr. Kznlan bir elin intikamznz almak ic;in 

o eli kullanmak, naszl ki iyice kznlmaszna sebep olur. Aynen oyle de, 

musibete dCt§en insanzn onu itiraz edercesine §ikayet ve merakla kar

§zlamasz musibeti ikiye katlar. 

ikinci Mesele 

Maddi musibetler buyuk gbrulduk<;e buyur, ku<_;uk gorUlduk<;e 

ku<_;Ulur. Mesela, gece insan gozune bir hayal ili§tigini zanneder; ona 

bnem verirse o hayal §i§er, umursamazsa kaybolur. Hucum eden an

larm, ili§tik<_;e daha <_;ok saldirmalan, ilgisiz kald1k<_;a dagilmalan gibi, 

maddi musibetler de buyuk gorduk<_;e, onem verdik<_;e buyur. Merak 

vas1tas1yla o musibet maddi olmaktan <_;1kar, kalpte de kokle§ir, manevi 

bir musibeti netice verir, ona dayamr ve devam eder. 

Ne vakit o merak, kazaya nza ve tevekkUl vas1tas1yla yak edilirse, 

maddi musibet hafifleye hafifleye koku kesilmi§ aga<_; gibi kurur gider. 

Bu hakikati ifade etmek i<_;in bir zaman §byle demi§tim: 

Bzrak ey bfc;are feryadz, beladan tevekkU/ kzl. 

Zira feryat be/a ic;inde be/a, hata ic;inde beladzr bi/. 

Eger bela vereni buldunsa, safa, IUtuf ve ihsan i<_;inde beladir bil. 

Eger onu bulamazsan, butun dun ya cefa ve Jena ic;inde beladzr bi/. 
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Cihon do/usu be/a ba§zndayken, ne bagzrzrszn kCu;uk bir beladan, 
gel tevekkUI kif! 

TevekkUI ile belanzn yuzune gill ki o da gU/sun. 0 gulduk~e ku~u
!Ur, eder tebeddul. 1 

Nasil ki, bir mucadelede muthi§ bir dli§mana kar§1 gUlumsemekle 

dli§manhk ban§a, husumet §akaya cloner, kuc_;ulup kaybolur. 2 Musibe

te tevekkulle kar§l koymak da oyledir. 

U~iincii Mesele 

Her devrin bir hukmu var. 3 Bu gaflet zamanmda musibet §ekil de

gi§tirmi§tir. Baz1 §ah1slar ic_;in bela bazen bela degil, Cenab-1 Hakk'm 

bir lutfudur. 

Ben bu zamanda hasta musibetzedeleri -musibet dine dokunma

mak §arhyla- bahtiyar gbruyorum. Bu yuzden hastahk ve musibet 

aleyhtan olmak ve musibete ugrayanlara ac1mak bana makul gelmi

yor. <;unku ne zaman yamma gene_; bir hasta gelse onun, din! vazife

lere ve ahirete emsallerine gbre bir derece daha fazla bagh oldugunu 

goruyorum. Bundan anhyorum ki, oyleleri hakkmda o hastahklar mu

sibet degil, Allah'm bir c_;e§it nimetidir. <;unku her ne kadar hastahk o 

gencin dunyevi, fani, klsac1k hayatm1 zorla§hnyor olsa da onun ebedi 

hayah ic_;in faydahdir ve bir tur ibadet hukmune gec_;er. 

Eger saghgma kavu§sa genc_;lik sarho§luguyla ve zamanm sefahe

tiyle elbette hastahktaki halini koruyamayacak, belki haram zevklere 

ahlacak. 

SONSOZ 

Cenab-1 Hak, sonsuz kudretini ve rahmetini gostermek ic_;in insanm 

mahiyetine hadsiz bir acz ve smirs1z bir fakr yerle§tirmi§tir. Hem isimle

rinin sonsuz nak1§lanm gostermek ic_;in onu oyle bir surette yaratm1§hr 

Degi§ir, kaybolur. 
Bkz. "iyilikle kotuluk bir olmaz. 0 halde sen kotulugu en guzel tarzda uzakla§tlrmaya 
bak. Bir de bakarsm ki seninle kendisi arasmda dli§manhk olan ki§i candan, s1cak bir 
dost oluvermi§!" (Fussilet suresi, 41/34). 
"Her durum i<;in soylenecek uygun bir soz vard1r." ifadesi i<;in bkz. el-Beyhaki, $uabu'l
fman 4/263; Hatib el-Bagdadi, el-Cami' Ii Ahlaki'r-Ravf ve Adabi's-Sami' 1/212, 407. 
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ki, insan say1s1z §eyden elem duydugu gibi s1mrs1z vesilelerle lezzet de 

alabilen bir makine hukmundedir. i§te o insan makinesinde yuzlerce 

alet var. Her birinin elemi, lezzeti, vazifesi ve mukafah aynd1r. Adeta 

insanm buyuk bir misali olan alemde tecelli eden bu.tun ilahi isimler, 

alemin kuc;uk bir ornegi olan insanda da cilvelerini umumiyetle gosterir. 

Mesela nasil ki, s1hhat, afiyet ve lezzet gibi faydah §eyler insam 

§U.krettirir, o makineyi pek c;ok yonden vazifelerine sevk eder ve insan 

bir §U.kur fabrikas1 gibi olur. Aynen oyle de, musibetler, hastahklar, 

elemler ve ba§ka anzalar o makinenin diger c;arklanm harekete gec;irir. 

insanm mahiyetinde bulunan acz, zaaf ve fakr madenini i§letir. Bir 

lisan ile degil, belki her bir uzvun farkh lisanlanyla insana bir s1gmma, 

yard1m dileme vaziyeti verir. 

insan adeta 0 anzalarla ayn ayn binlerce yaz1 yazan i§lek bir kalem 

olur. Hayatmm sayfasmda veyahut Levh-i Misali' de kader kalemiyle 

hayat programm1 yazar, Cenab-1 Hakk'm isimlerinin bir ilannamesi ve 

O'nun manzum bir kasidesi hukmune gec;ip yaradth§tan gelen vazife

sini yerine getirir. 



Bu Lem'a'ya bir derece his ve zevk kan§ml§hr. His ve zevkin CO§

kunluklan aklm dusturlanm, fikrin ol<;Ulerini <;ok dinlemediginden ve 

onlara uymad1gmdan bu Lem' a manhk terazisiyle tarhlmamah. 

], / )t 

10 )t; 0 ~ d'1; !<'.d\ ~ )t; 
0 

; ':11 .l.ll~ >- 0 ~ J5"')t 
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ayetinin mealini ifade eden \jl;ll ..:j J~ ~ JL;ll ..:j J~ ~cum
leleri iki muhim hakikati bildiriyor. 0 yuzden, Nak§ilerin baz1 ileri ge

lenleri, bu iki cumleyi kendilerine hususi bir dua ve Nak§i tarikatma 

has k1sa bir vird kabul ediyorlar. Madem o yuce ayetin mealini bu iki 

cumle bildiriyor, biz de bu iki cumlenin ifade ettigi iki muhim hakikatin 

birka<; nuktesini a<;1klayacag1z. 

BiRiNCi NUKTE 

Birinci JL;ll ~i J~ ~ cumlesi cerrahi bir ameliyat yapar gibi kalbi 

masivadan aymyor, onun Allah'tan ba§ka her §eyle alakasm1 kesiyor. 

;;oyle ki: 

insan, ku§ahc1 mahiyeti itiban ile <;ogu varhkla alakadardir. Onun 

engin mahiyetine smirs1z bir sevme kabiliyeti yerle§tirilmi§tir. Bu yuz

den insan butun varhklara kar§l muhabbet besliyor. ;;u koca dunyay1 

"O'nun vechi (Zatt) haric_; her §ey yok olacaktir. Hi.iki.im O'nundur ve hepiniz O'nun 
huzuruna goti.iriileceksiniz." (Kasas suresi, 28/88). 

Ey Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu tek Baki! 
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evi gibi seviyor. Ebed! cennete kendi bahc;esi gibi muhabbet duyuyor. 

Halbuki sevdigi varhklar durmaz, gider ve insan aynhktan daima elem 

c;eker. Onun bu smirs1z sevgisi, sonsuz bir manevi azaba sebep olur. 

0 azab1 c;ekmekteki kabahat ve kusur insana aittir. (unku kalbin

deki smirs1z sevme kabiliyeti kendisine sonsuz, baki guzellige sahip 

bir Zat' a yonelmesi ic;in verilmi§tir. insan o sevme kabiliyetini kotuye 

kullamp fani varhklara sarf ederek kusur i§liyor, kusurunun cezasm1 da 

aynhk azab1yla c;ekiyor. 

i§te insanm bu kusurdan anmp fani sevgililerden alakay1 kesmek ve 

sevdikleri kendisini terk etmeden once onlan terk etmek maksad1yla 

muhab~etini Baki bir Sevgili'ye yoneltmesi gerektigini bildiren birinci 

J01 ~i J~ ~ cumlesi "Gerc;ek Baki yalmz Sensin. Senden ba§ka her 

§ey fanidir. Fani olan, elbette daimi bir sevgiye, ezeli ve ebedi bir a§ka, 

ebediyet ic;in yarahlml§ bir kalbin alakasma degmez." manasm1 ifade 

ediyor. insana, "Madem o say1s1z sevgilile! fanidir, beni birak1p gidiyor, 

onlar beni birakmadan ben onlan J01 ~i J~ ~ diyerek terk ediyorum. 

Yalnzz Sen bakisin, varlzklann ancak Senin baki k1/man ile beka bula

bildigini bilir, buna inanznm. Oyleyse onlar Sana duyulan muhabbet 

sebebiyle sevilir. Yoksa kalbin alakaszna 10.yzk degi//er. " dedirtiyor. 

i§te bu hisler ic;indeki kalb, sevdigi onca §eyden vazgec;er. Guzellikleri, 

cemalleri ustunde fanilik damgasm1 gorur, onlardan alakay1 keser. Eger 

kesmezse sevdikleri say1smca manevi yaralan olur. 

ikinci J01 ~i J~ ~ cumlesi ise o say1s1z yaraya merhem ve pan

zehirdir. Yani J~ ~ "Madem Sen bakisin, bu yeter, her §eye bedelsin. 

Madem Sen varszn, her §ey var." dedirtir. 

Evet, varlzklara duyulan sevginin sebebi olan guzellik, ihsan ve 

kemal, Gen;;ek Baki a/an Allah'zn guzelliginin, ihsanznzn ve kemalatznzn 

i§aretleri ve say1s1z perdeden gefmi§ zayzf golgeleridir; O'nun isimleri

ne ait cilvelerin golgelerinin golgeleridir. 

iKiNCi NUKTE 

insanm yaradth§mda bekaya kar§t c;ok §iddetli bir a§k var. Hatta in

san sevdigi her §eyde bir c;e§it beka vehmeder, soma sever. Ne vakit 

sevdigi §eyin yak olacagm1 di.i§i.inse veya yak oldugunu g6rse, ic;ten 
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ic_;e feryat eder. Aynhklardan gelen butan feryatlar, beka a§kmm sebep 

o/dugu aglamalann tercumanidzr. Eger beka kuruntusu olmazsa insan 

sevemez. Hatta denilebilir ki, beka aleminin ve ebedi cennetin varhk se

beplerinden biri, insanm mahiyetindeki o §iddetli beka a§kmdan dogan 

c_;ok kuwetli sonsuzluk arzusu ve beka ic_;in fttri, umumi duad1r. Baki-i 

Zulcelal o §iddetli, sarsilmaz, yarad1h§tan gelen arzuyu, o tesirli, kuwetli, 

umumi duay1 kabul etmi§ ve fani insanlar ic_;in baki bir alemi yaratm1§hr. 

Hie_; mumkun mudur ki, Fatir-1 Kerim, Hahk-1 Rahim, kuc_;uk mide

nin basit bir arzusunu ve gec_;ici bir hayat ic_;in hal diliyle ettigi duay1 

say1s1z lezzetli nimeti yaratarak kabul etsin de, insanm pek buyuk bir 

fitri ihtiyac_;tan dogan §iddetli arzusunu ve kulli, daimi, hakh, hakikatli 

olan, sozle ve hal diliyle yapilan, beka ic_;in gayet kuwetli duasm1 kabul 

etmesin? Ha§a, yuz bin defa ha§a! Kabul etmemesi mumkun degildir. 

Bu, O'nun hikmetine ve adaletine, rahmetine ve kudretine hic_;bir §e

kilde yak1§maz. 

Madem insan bekaya a§lkhr, elbette butun kemalah ve lezzetle

ri sonsuz bir hayata donuktilr. Hem madem beka, Baki-i Zulcelal' e 

mahsustur ve O'nun isimleri bakidir. Ve madem Baki'nin aynalan 

O'nun rengini, hukmunu ahr ve bir tur bekaya mazhar olur. Elbette 

insan i<;in en /Uzumlu §ey, en muhim vazife o Baki'ye a/aka beslemek 

ve O'nun isimlerine yapz§maktzr. (:unku Baki Yarat1c1nzn yoluna sarf 

edilen her §ey, bir manada sonsuzluga mazhard1r. 

i§te ikinci JL;f I -.:JI J~ 4 cumlesi bu hakikati bildiriyor. insanm 

say1s1z manevi yarasm1 tedavi etmekle beraber, ozundeki c_;ok §iddetli 

beka arzusunu da tatmin ediyor. 

O<;ONCU NUKTE 

Bu dunyada zamanm, e§yanm gec_;iciligindeki ve yok olup gitme

sindeki tesirleri c_;ok <_;e§itlidir. Varhklar ic_; ic_;e daireler gibiyken, tesir 

sahalan bak1mmdan hukumleri ayn ayn oluyor. 

Nasil ki, bir saatin saniyeleri sayan dairesi ile dakikalan, saatleri ve 

gunleri sayan daireleri gbrunil§te birbirine benzer, fakat suratleri birbi

rinden farkhdir; insandaki cisim, nefis, kalb, ruh daireleri de birbirinden 

oyle farkhdir. Mesela, cismin bekas1, hayah ve varhg1, ic_;inde bulundugu 
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gi.inden, belki saatten ibarettir; gec_;mi§i ve gelecegi yoktur, oli.idi.ir. Kal

bin varhk dairesi ve hayati, ic_;inde bulundugu gi.inden c;ok oncesine ve 

gi.inler sonrasma kadar geni§tir. Ruhun hayat ve varhk dairesi ise ic_;inde 

bulundugu guni.in senelerce oncesinden senelerce sonrasma kadar uza

nan buyuk bir dairedir. 

i§te insanm bu kabiliyetlerinden dolay1, kalbi ve ruhl hayatla alakah 

olan ilahl marifet, Cenab-1 Hakk'a muhabbet, kulluk ve O'nun nzas1 

sayesinde bu dunyadaki fani omur, baki ve ebedi bir omru ic_;inde ta

§Ir, onu netice verir ve sonsuz bir hayat hi.ikmi.ine gec_;er. 1 

Evet, gen;ek Baki a/an Cenab-1 Hakk'z sevme, tanzma ve O'nun 

rzzasz yolunda ge~en bir saniye bir senedir. Belki bazen O'nun yolun

da bir saniye pek ~ok sene, hatta sonsuz hilkmilnil alzr. Eger O'nun 

yolunda olmazsa, bir sene bir saniye gibidir; gaflet ehlinin yilz senesi 

bir saniye hukmilne ge~er. 

$6yle me§hur bir soz var:~ ~W, )IL j 8 ~1)1 ~ Yani: "Aynhgm 

bir saniyesi bir sene kadar uzun, kci'vu§manm bir senesiyse bir saniye 

kadar k1sadir." Ben bu sozun tamamen aksine diyorum ki: 

Kavu§ma, yani Baki-i Zillcelal'in rzzasz dairesinde, O'nun i~in bir 

saniye beraberlik, degil bir sene, belki sonsuz bir kavu§ma penceresi

dir. Gaflet ve dalalet ayrz/zgz i~inde ise sadece bir sene degil, belki bin 

sene bir saniye hukmundedir. 0 sozden daha me§hur §6yle bir soz 

var, hukmi.imi.izi.i dogruluyor: 
VI ,.,, ~ o o ~ 

0 
,.... ~ o .....- ,..-o _,!. ; 

201xA ~L:;.. :;1 ,, ,, .bL>JI ~ ,, 0~ ~1.Jl. :;1 ,, ,, o')\...ill · 0 I 
- ;· ~/-/ ('""'""' .,,,, ~/ i.f'J 

Bir onceki me§hur sozi.in asil manalanndan biri §Udur: Fani varlzk

larzn beraberligi madem ge~icidir, ne kadar uzun da olsa yine kzsa sa

yz/zr. Bir senesi bir saniye gibi gec_;er, hasret dolu bir hayal ve kederli bir 

ruya olur. insanm sonsuzlugu isteyen kalbi, bir senelik beraberlikten 

yalmz bir saniyecikte bir zerre kadar zevk alabilir. Aynhgm ise saniyesi 

bir sene degil, seneler gibidir. (i.inku onun meydam geni§tir. Bekay1 

isteyen bir kalbde aynhk bir saniye de olsa, seneler kadar tahribat 

Bkz. "Allah, kar§tltk olarak cenneti verip muminlerden canlanm ve mallanm satin almt§
ttr." (Tevbe suresi, 9/111). 
Dli§manla beraberken koca c_;ol bir fincan kadar dar, dostlarla beraberken igne deligi 
bile bir meydan kadar geni§tir. Bkz. ibnu'l-Cevzl, e/-Mudhi§ 1/385; el-Acluni, Ke§fu'l
Hafa 2/246. 
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yapar. <:;unku sonu olmayan aynhklan hatirlatir. Maddi ve sum sevgi

ler ic:;in butun gec:;mi§ ve gelecek, aynhklarla doludur. 

Bu mesele munasebetiyle deriz ki: Ey insanlar! Fani, k1sa, faydas1z 

bmrunuzu baki, uzun, faydah, verimli hale getirmek ister misiniz? Ma

dem bunu istemek insanhgm geregidir, bmrunuzu Baki-i Hakiki'nin 

yoluna sarf ediniz. <:;unku Baki'ye ybnelen §ey, sonsuzlugun rengine 

boyamr. 

Madem her insan uzun bir bmru §iddetle ister ve bekaya a§1ktir. 

Ve madem bu fani bmru baki bir hayata c:;evirecek bir c:;are var, onu 

manen c:;ok uzun bir bmur hukmune gec:;irmek mumkundur. Elbette 

insanhgm1 kaybetmemi§ bir kimse o c:;areyi arayacak, o imkam hayata 

gec:;irmeye c:;ah§acak ve buna uygun hareket edecektir. 

i§te o c:;are §Udur: Allah i(in i§leyiniz, Allah i<;in goril§ilnilz, Allah 
i(in (ah§iniz. Allah i(in, Allah 'm nzas1 i(in ve nzas1 dairesinde hare
ket ediniz. 1 0 vakit omrilnilziln dakikalan seneler hilkmilne ge(er. 

Bu hakikate i§aret olarak, Kadir Gecesi gibi bir tek gecenin seksen 

kusur seneye kar§ihk gelen bin ay k1ymetinde oldugunu Kur'an'm ac:;ik 

ve kesin hukmu gbsteriyor. 2 Vine bu hakikate i§aret eden veliler ve 

hakikat ehli zatlar arasmda kesin bir dustur suretindeki "bast-1 zaman" 

s1rnyla birkac:; dakika suren Mirac'm3 seneler hukmunde olmas1 bu ha

kikatin varhgm1 ispat eder ve bilfiil gerc:;ekle§tigini gbsterir. Mirac' m 

birkac:; dakikahk muddetinin, binlerce sene hukmunde bir geni§ligi, 

ku§ahc1hg1 ve uzunlugu vard1r. <:;unku Resul-u Ekrem (aleyhissalatu 

vesselam), Mirac yolunda beka alemine girdi. Ebedi alemin birkac:; da

kikas1, bu dunyanm binlerce senesini ic:;ine ahr. 

Bu hakikate bir ba§ka i§aret, evliya arasmda c:;okc:;a gbrulmu§ olan 

"bast-1 zaman"4 HA;;iYE hadiseleridir. Baz1 evliya bir dakikada bir gunluk i§i 

Allah ic;in veren, Allah ic;in yasaklayan, Allah ic;in seven, Allah ic;in bugzeden ve Allah 
ic;in nikahlanan kimsenin imamm tamamlam1§ olacagma dair bkz. Tirmizl, sunnet 15; 
Ebu Davud, kzyamet 60; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 3/438, 440. Aynca amelleri 
s1rf Allah ic;in yapmak gerektigine, aksi takdirde kabul buyrulmayacagma dair bkz. et
Taberanl, el-Mu'cemu'l-Kebfr 8/140; ed-Darakutnl, es-Sunen 1/51. 
Bkz. "Kadir gecesi bin aydan hayirhd1r." (Kadir suresi, 97/3) 
Bkz. Kadi iyaz, e§-$ifa s. 191; el-Makdisl, Fezai/u Beyti'l-Makdis s. 87; es-Suyutl, el
Hasaisu'/-Kubra 1/272; Aliyyulkarl, §erhu'§-$ifa 1/409. 
HA$iYE *,, '.,, ·\ ~,, 8 I l~ !,·:\ ~~ ,,'. 'i"~ j~ ayetiyle **~. Jjt_o .£,~~ 1-.i~~ -'I;\, v! ~ 3 y,. ~ y r 1 ~ u-:- ~ , , ~ "-!, r-:;3 

~ 13~\~jlj ayeti "tayy-1 zaman"1 (uzun bir zamam c;ok k1sa olarak gormek ve ya§amak) 
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gbrmli§, baz1lan bir saatte bir senelik vazife yapml§, baz1lan da bir daki

kada Kur'an'1 hatmettiklerini rivayet edip haber vermi§lerdir. Boyle hak 

ve dogruluk yolundaki zatlar, elbette yalana bilerek tenezzUl etmezler. 

Yanh§hgma ihtimal bulunmayacak derecede kesin, say1s1z haberle bildir

dikleri "bast-1 zaman" hakikatine aynen §ahit olduklan §liphe goturmez. 

"Bast-1 zaman"m, dogrulugu herkesc;e tasdik edilmi§ bir turu ruya

da gorulur. Bazen insanm bir dakikahk ruyada gec;irdigi halleri, soyle

digi sozleri, tatt1§1 lezzetleri veya c;ektigi elemleri uyamkken ya§amas1 

ic;in bir gun, belki gunler laz1md1r. 

Soziin Ozii: jnsan gen;i fO.nidir, fakat bekO. ifin, BO.ki bir ZO.t'in aynas1 
olarak yaratilm1§, ebedf meyveler verecek i§leri gormekle vazifelendiril
mi§tir. Ona, BO.ki bir ZO.t'in baki isim/erinin cilvelerine ve nak1§lanna ay
na olacak bir suret verilmi§tir. Oyleyse insanin hakiki vazifesi ve saadeti, 

butun donanim1 ve kabiliyetleriyle o BO.ki ve Ebedf ZO.t'in nzas1 dairesin
de, O'm~n isim/erine yap1§1p ebediyet yolunda O'na yone/mektir. Dili 
1 _JL)I ~\ J~ ~ dedigi gibi, kalbi, ruhu, akh ve butun latifeleri de 

w y.:_ /11 /) w ILl1 /_. )~1.JJ1 /) ;;: ~ 0 ;;;11 /_. ;! ...1.N1 ;;:1-:\)1 /_. ·u1 /) . ~ _yo . ~ _yo r: _yo '-? / r"' _yo '-? /. '-f,,J _yo -/; . _yo 
2s~1~sfa1~ 

demelidir. 

3~1 r:~<ll ~j d~ ~ ~ ~~ 6 ~ '1 .it~ 
4clb;.1 °1 ( ~ ~1 Ci>-1 ~: '1 c/ J - / '.: / y .J 

gosterdigi gibi ***~ k' Ll... 8 w.lls -it' J.:y ~ 0

' ~I, ayeti de "bast-1 zaman"1 (az zamanda , j /' / .J / y,. !J 

i;ok uzun bir zaman ya§amI§, i;ok i§ yapml§ olmak) gosterir. 

"Biri, 'Ne kadar uykuda kald1mz?' diye sorunca baz1lan: 'Bir gun, belki bir gunden de 
az!"' diye cevap verdiler." (Kehf suresi, 18/19) 

** "Ma§aralannda U~ yliz yil kaldilar. Baz1lan buna dokuz yil daha ilave etti." (Kehf sUresi, 

18/25) 

*** "Bilin ki, Rabbinizin bl<;usuyle bir gun, sizin hesab1mza gore bin yil gibidir." (Hae suresi, 
22/47) 

Ey Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu tek Baki! 
Baki O'dur, Ezell Odur, Ebedi O; Sermedi O'dur, Daim O; Matlub O'dur, Mahbub O; 
Maksud O'dur, Mabud 0. 
"Si.ibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 

"Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya di.i§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba i;ek
me!" (Bakara suresi, 2/286). 



Bu risaleye Minh8.cu's-Sunne yani Sunnet Yalu ismi uygun gori.il

mli§tllr. 

~u yuce ayetlerin c;ok buyuk hakikatlerinden birkac;ma iki 

kam" ile i§aret edecegiz. 

BiRiNCi MAKAM 

Dort "nukte" dir. 

Birinci Niikte 

" ma-

Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) ummetine kar§1 benzersiz 

§efkatini ve merhametini ifade ediyor. 

"Size kendi aramzdan oyle bir Peygamber geldi ki, zahmete ugramamz ona agir ge
lir. Kalbi ustunuze titrer, muminlere kar§I pek §efkatli ve merhametlidir. Buna ragmen 
aldirmaz ve yuz <;:evirirlerse, ey Resulum, de ki: Allah bana yeter. O'ndan ba§ka ilah 
yoktur. Ben yalmz O'na dayanmm. (unku 0, buyuk Ar§'m, muazzam hukumranhgm 
sahibidir." (Tevbe suresi, 9/128-129). 
"De ki: Bu peygamberlik ve ir§ad hizmetinden oturu sizden akrabahk sevgisinden ba§ka 
bekJedigim hi<;:bir kar§Ihk yoktur." ($lira SUresi, 42/23). 
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Evet, sahih rivayetlerle haber verildigi gibi, mah§erin deh§etinden 

herkes, hatta peygamberler bile "Nefsim, nefsim!" dedikleri sirada, 

Resul-u Ekrem (aleyhissalata vesselamJ, "Ummetim, ummetim!" diyerek 

merhametini ve §efkatini gosterecektir. 1 0, dunyaya geld@ zaman, 

ehl-i ke§fin tasdikiyle, validesi "Ummetim, ummetim!"2 §eklindeki ya

kan§Im i§itmi§. Onun (aleyhissalatil vesselam) butUn hayati ve yayd1g1 

§efkatli ahlak guzellikleri, kusursuz merhametini ve §efkatini gosterir. 

0, ummetinin salavatlanna smirs1z bir ihtiyac; ortaya koymakla3 ve bu

tun ummetin saadetiyle alakadar oldugunu bildirmekle, kusursuz ve 

sonsuz §efkatini gostermi§tir. 

i§te bu derece §efkatli ve merhametli bir Rehber'in sunnet-i seniy

yesine uymamanm ne kadar nankorluk ve vicdans1zhk oldugunu du

§lin. 

ikinci Niikte 

Resul-u Ekrem (aleyhissalata vesselam), kulli ve umumi peygamberlik 

vazifesi ic;inde baz1 hususi, kuc;uk §eylere kar§I buyuk bir §efkat goster

mi§tir. Yuce §efkatini o hususi ve kuc;uk meseleye sarf etmesi, gbru

nli§te peygamberlik vazifesinin fevkalade onemine uygun dD.§mliyor. 

Fakat hakikatte o mesele ya da §ah1s, kulli ve umumi peygamberlik 

vazifesinin varisi olabilecek bir silsilenin ucu oldugundan ve onu tem

sil ettiginden, o buyuk silsile adma ona fevkalade onem verilmi§. 

Mesela, Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam), kuc;ukluklerinde 

Hazreti Hasan ve Hazreti Huseyin' e gosterdikleri fevkalade §efkat ve 

verdikleri buyuk k1ymet, 4 yalmz soyca §efkat ve yakmhk hissinden ge

len bir sevgi degil, peygamberlik vazifesinin nuranl bagmm bir ucu ve 

peygamber varisi olacak gayet muhim bir cemaatin ba§I, temsilcisi ve 

c;ekirdegi olmalan yonuyledir. 

4 

Bkz. Buhari, tevhfd 32; Muslim, fman 326. 
Dogdugu zaman Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) ba§InI kaldmp bakt§lanm 

semaya diktigine, secdede ellerini kaldtrmt§ olarak c;:aresiz bir vaziyette dua ettigine ve 

tekbir getirdigine dair rivayetler ic;:in bkz. es-SuyO.ti, el-HasGisu'l-Kubra 1/80, 85, 91; 
en-Nebhanl, Huccetullahi ale'l-Alemfn s. 224, 227, 228. 
Bkz. Ahzab sO.resi, 33/56; Tirmizi, kzyamet 24. 
Hazreti Hasan ve Hazreti Huseyin'in (radiyallahu anhuma) faziletleri ile ilgili hadislerin bir 

k1sm1 ic;:in bkz. Buhari, fezailu ashab 22; Muslim, fezailu's-sahabe 56-60. 
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Evet, Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam), Hazreti Hasan'1 

(radiyallahu anh) e§siz §efkatiyle kucagma alarak onun ba§ml opmesi, 1 

Hazreti Hasan'dan silsile halinde devam eden nurani ve mubarek 

nesilden gelecek Gavs-1 Azam ~ah-1 Geylani gibi bin;ok mehdi-misal 

peygamber varisi ve Resulullah'm (aleyhissalata vesselam) dininin ta§1y1-

cilan olacak zatlar admad1r. 0 zatlann gelecekteki kudsi hizmetlerini 

peygamberlik nazanyla garmli§, takdir edip begenmi§, takdir ve te§vi

kine i§aret olarak Hazreti Hasan'm ba§m1 opmli§tlir. 

Hem Hazreti Huseyin' e verdikleri fevkalade ehemmiyet ve goster

dikleri §efkat, Hazreti Huseyin'in (radiyallahu anh) nurani silsilesinden 

gelen Zeynelabidin, Cafer-i Sadik gibi yuksek §an sahibi imamlar ve 

Hazreti Peygamber'in hakiki varisleri olan pek C50k mehdi-misal, nurani 

zat admadir. islam ve peygamberlik vazifesi hesabma onlann boynunu 

opmli§,2 e§siz §efkatini ve onlara kiymet verdigini gostermi§tir. 

Evet, Zat-1 Ahmediye'nin (aleyhissalata vesselam) gayba aC51k kal

biyle dunyada Saadet Asn'ndan ebediyet tarafmdaki mah§er 

meydamm,3 yerden cenneti4 ve yeryuzunden gokteki melekleri mu

§ahede eden, 5 Hazreti Adem zamanmdan beri mazi karanhgmm 

perdeleri ardmda gizlenmi§ hadiseleri goren, 6 hatta Zat-1 ZUlcelal'i 

gormeye mazhar olan 7 nurani nazan, istikbali seyreden gozu, el

bette Hazreti Hasan ve Hazreti Huseyin'in neslinden gelecek kutub 

Bkz. Ahmed ibni Hanbel, el-Mi.isned 5/47; et-Taberani, el-Mu'cemi.i'l-Kebfr 3/32, 
22/274. 
Bkz. ibni Mace, mukaddime 11; Ahmed ibni Hanbel, el-Mi.isned 4/172. 
Pek <;ok hadiste Peygamber Efendimiz (sallallohu aleyhi ve sellem), ha§ir meydanma ve 
orada olacaklara dair haberler vermektedir. Mesela bunlardan birinde, "K1yamet gunu 
insanlar beyaz, bembeyaz, has unun <;bregi gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hi<; kim
senin bir i§areti (evi, bag1 vs.) olmayacak." buyurmaktad1r. (Buharl, rikak 44; Muslim, 
mi.inafikfn 28) 
Bkz. Buharl, mevakfti.i's-salat 11, i'tisam 3; Muslim, fezail 136. 
Bkz. Tirmizi, zi.ihd 9; ibni Mace, zi.ihd 19. 
Mesela, mu§riklerin i§kence ve eziyetlerinden §ikayet<;i olan ashabma Peygamber Efen
dimiz (sallallohu aleyhi ve sellem} §byle buyurmu§tU: "Onceki ummetlerden oyleleri vard1 ki, 
kendisi i<;in haz1rlanan <;ukura konuyor, soma getirilen bir testere ile ba§mm ortasmdan 
ikiye bolunuyordu. Baz1s1 da vard1 ki, demir taraklarla taramyor, vucudunda sadece et 
ve kemik kahyordu. Butun bu yapilanlar onlan dininden <;eviremiyordu ... " (Bkz. Buhari, 
menak1b 25, ikrah l; EbCt Davud, cihad 107) 
Bkz. Tirmizi, tefsfru sure (53) 3; et-Taberani, el-Mu'cemi.i'l-kebfr 11/332; el-Hakim, el

Mi.istedrek 2/629. 
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zatlan, varisleri olan imamlan ve mehdileri gormli§ ve hepsi adma 

onlann ba§m1 opmu§tur. Evet, Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissalatil vesse

lam) Hazreti Hasan'm ba§im opmesinde, $ah-1 Geylani'nin buyuk 

bir hissesi vardir. 

U~iincii Niikte 

1.).)1 ._j ~~ _rj1 ']~ ayetinin, bir yoruma gore manas1 §Udur: "Resul-u 

Ekrem ( aleyhissalatil vesselam), peygamberlik vazifesi kar§thgmda i.icret 

istemez, yalmz Ehl-i Beyt'inin sevilmesini arzu eder." 2 

Soru: Bu manaya g6re peygamber neslinden olmalan yonuyle 

Ehl-i Beyt hakkmda bir fayda gbzetilmi§ gibi gbri.ini.iyor. Halbuki pey

gamberlik vazifesi, 3~t ~\ ~ ~}t 0~ s1rnnca soy yakmhg1 degil, 

Allah' a yakmhk noktasmda olmahdir. 

Cevap: Res0.1-u Ekrem (aleyhissalatil vesselam), gayba ac;1k naza

nyla Ehl-i Beyt'inin islam alemi ic;inde nurani bir agac; hi.ikmi.ine 

gec;ecegini g6rmli§. islam aleminin butun tabakalannda, insani 

kemalat dersinde rehberlik ve mlir§idlik vazifesini gorecek zatlann 

buyuk c;ogunlukla Ehl-i Beyt'ten c;1kacagm1, i.immetin namazda te

§ehhi.iddeki, 
/ , 

~\/'\ \;: ~ ~ ~ L~ J\ \;:/ ~ L~ \;: I-;., i~\1\ 
\""/..r.~~ .. , / .. / ~.J, / .. ~u-\t'-

/ 4~ ~ ~~~IJ.~ ~\ ~j / / 

duasmm kabul edilecegini ke§fen bilmi§. Yani Hazreti ibrahim'in di

nini kabul edenler arasmda nurani rehberlerin c;ogunlukla Hazreti 

ibrahim'in (aleyhisselam) neslinden gelen peygamberler olmas15 gibi, 

"(Bu peygamberlik ve ir§ad hizmetinden 6ttln1), sizden akrabahk sevgisinden ba§ka 
bekledigim hi~bir kar§ihk yoktur." ($Cira suresi, 42/23). 
Bkz. BuhM, menak1b 1, tefsiru sure (42) 1; Tirmizi, tefsiru sure (42) 1; Ahmed ibni 
Hanbel, el-Musned 1/229, 286. Daha geni§ bilgi i~in aynca bkz. et-Taberi, Camiu'l
Beycm 25/23-26. 
"$unu unutmaym ki, Allah'm nazannda en degerli, en tlsttln olanm1z, takvada (Allah'1 
say1p haramlardan sakmmada) en ileri oland1r." (Hucurat suresi, 49/13). 
"Allah1m! Hazreti ibrahim'e ve Hazreti ibrahim'in aline merhamet ettigin gibi Efendimiz 
Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline, her zaman ve her yerde merhamet 
eyle! $tlphesiz buttln ovgtllere lay1k ve §am ytlce olan sadece sensin!" (Buhari, enbiya 
10, tefsiru sure (33) 10, deavat 32, 33; Muslim, salat 65-69). 
Bkz. ibni Hacer, Fethu'l-Bari 11/162. 
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kendi ummetinde de islam' a ait bu yuk vazifelerde, c;ogu tarikat ve 

meslekte israilogullannm peygamberleri ~isaU1 Ehl-i Beyt'lnin kutub

lanm gbrmu§. Onun ic;in 2 __;)1 ~ ~~ j.J1 ']~ \_?.-\ ~ ~\ -.J J demesi 

emredilmi§ ve ummetinden Ehl-i Beyt'i sevmelerini istemi§. Bu haki

kati teyit eden diger rivayetlerde §byle buyruluyor: "Size iki §ey bzra

kzyorum. Onlara szkzca sarzlzrsanzz kurtulursunuz. Biri Allah'zn Kitabz, 

biri Ehl-i Beyt'im. "3 (unku sunnet-i seniyyenin kaynag1, koruyucusu 

ve ona her yonden s1k1ca sanlmakla yukumlU olan, Ehl-i Beyt'tir. 

i§te bu sirdan dolay1, §U hadisin hakikati Kitap ve Sun net' e uymak 

olarak bildirilmi§tir. Demek, Resul-u Ekrem 'in peygamberlik vazife

si yonuyle Ehl-i Beyt'ten muradz, sunnet-i seniyyesidir. Sunnet-i se

niyyeye uymayz terk eden, hakiki Ehl-i Beyt'ten olmadzgz gibi, Ehl-i 

Beyt' e ger<;;ek dost da olamaz. 4 

Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/8.ta vesselam) ummetini Ehl-i Beyt'in 

etrafmda toplamay1 arzu etmesinin bir s1m da5 §Udur: Zaman/a Ehl-i 

Beyt'in sayzca <;ogalacagznz Allah 'zn izniyle bi/mi§ ve Mus!Umanlarzn 

zaafa du§ecegini anlamz§. 0 ha/de gayet kuvvetli ve sayzca <;ok, birlik 

ve dayanz§ma i<;inde bir cemaat 16.zzmdzr ki, islam 6.leminin manevf 

yukseli§ine vesile ve merkez olabilsin. Resul-u Ekrem (aleyhissalatil 

vesselam) Allah'zn izniyle du§unmu§ ve ummetinin Ehl-i Beyt'i etra

fznda toplanmasznz arzu etmi§. 

Evet, Ehl-i Beyt'in fertleri inan<; ve iman hususunda ba§kalarzndan 

<;ok ileri olmasalar bile teslim ve taraftarlzkta <;ok ondedirler. (:unku 

islamiyet'e yaradzlz§larz geregi, nesil ve soy bakzmzndan taraftardzr

lar. Soyca taraftarlzk zayzf, hatta hakszz bile olsa, §anz bulunmasa da 

Bkz. el-Mi.inavi, Feyzu'l-Kadfr 4/384; el-AclOni, Keefu'l-Hafa 2/83. 
"De ki: Bu peygamberlik ve ir§ad hizmetinden oti.iri.i sizden akrabahk sevgisinden ba§ka 
bekledigim hi~bir kar§iltk yoktur." (~Ora suresi, 42/23). 
Tirmizi, menak1b 31; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 3/14, 17, 26, 59, 5/181. 
Bkz. et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat 3/338; et-Taberani, el-Mu'cemu's-Sagfr 1/199. 
Aynca bir ba§ka hadiste Efendimiz (sa/la/18.hu aleyhi ve sellem), ehl-i beytinden oldugu 
halde kendisinden saymad@ bir kimseden bahsetmekte ve gen;ek dostlarmm takva 
sahipleri oldugunu ifade buyurmaktadir: EbU Davud, fiten 2; Ahmed ibni Hanbel, el

Musned 2/133. 
Peygamber Efendimiz (salla/18.hu aleyhi ve se/lem), ehl-i beytini Hazreti Nuh'un (aleyhisselam) 

gemisine benzetmi§; binenin kurtulacagm1, binmeyenin ise batacagm1 beyan buyurmu§
tur: el-Bezzar, el-Musned 9/343; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebfr 3/45, 46, 12/34. 
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bzrakzlmaz. Ka/dz ki, gayet kuvvetli, hakikatli, §anlz, butun ecdadznzn 
bagland1g1, onunla §eref kazand1g1 ve onun i<:;in canlarznz feda ettik

leri bir hakikate taraftar/zgzn ne kadar esaslz ve fztrf oldugunu a<:;zk<;a 

hisseden bir insan, o taraftarlzgz hi<; bzrakzr mz? Ehl-i Beyt, islamiyet'e 

i§te bu <;ok s1k1 ve fztrf baglz/zgz yonilyle islam dini lehinde en kil<;ilk bir 

emareyi kuvvetli bir deli! kabul eder. <;unkil ona yaradzlz§tan taraf

tardzrlar. Ba§kas1 ise kuvvetli bir delili bulduktan sonra isl am' a sarzlzr. 

Dordiincii Niikte 

Oc;uncu Nukte munasebetiyle $la ile Ehl-i Sunnet ve Cemaat ara

smdaki anla§mazhgm sebebine, iman esaslan hakkmdaki kitaplara gi

recek ve o esaslar arasmda sayilacak kadar1 buyutulmU.§ bir meseleye 

k1saca i§aret edecegiz. Mesele §Udur: 

Ehl-i Sunnet ve Cemaat der ki: "Hazreti Ali (radiyallfihu anh), dart 

halifenin dordilncilsildilr. Hazreti EbUbekir S1dd1k (radiyallfihu anh) 

daha faziletli ve daha lay1k oldugu i<;in hilafet makamzna ilk o ge<;ti. "2 

$la ise der ki: "Halifelik Hazreti Ali'nin hakk1yd1, ona haks1zhk edildi. 

0 diger halifelerden daha faziletlidir. "3 iddialanna getirdikleri delillerin 

ozu §Udur: Derler ki, "Resul-u Ekrem'in Hazreti Ali hakkmdaki hadisleri4 

ve Hazreti Ali'nin "Velilerin $ah1" unvamyla evliyanm ve tarikatlarm bu.

yuk c;ogunlugunun ba§t olmas1, ilim, yigitlik ve ibadette harikulade s1fat

lan ve Hazreti Peygamber'in (aleyhissalfita vesselam) ona ve onun soyun

dan gelen Ehl-i Beyt' e' e kar§t §iddetli alakas1, en faziletli halifenin o ve 

hilafetin daima onun hakk1 oldugunu, ondan zorla almd1gm1 gosteriyor." 

Cevap: Hazreti Ali'nin (radiyallfihu anh) defalarca beyan ettigi kendi 

Bkz. et-Teftazanl, $erhu'l-Akaid (terc. Suleyman Uludag) s. 321 vd. 
Bkz. ibni Ebi'l-izz, $erhu Akideti't-Tah6.viyye 1/545-548; Ahmed ibni Hanbel, e/-Akide 

1/123. 
Abdurrahman ibni Muhammed, el-Gunye ff Usu/i'd-Dfn 1/180-190. 
"Ben kimin efendisiysem Ali de onun efendisidir." (Tirmizl, menak1b 19; ibni Mace, 
mukaddime 11; Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 1/84, 118, 4/281, 5/347). Peygamber 
Efendimiz'in (sallallfihu aleyhi ve sellem), Hazreti Ali (radiyallfihu anh) hakkmda, Hayber 
sava§mdaki iltifatlan i<;in bkz. Buharl, cih6.d 102, 143, fezai/u's-sah6.be 9, megazi 38; 
Muslim, cih6.d 132, fezailu's-sah6.be 32, 3/1440, 4/1871, 1872. Kendi soyunun Hazreti 
Ali' den devam edecegine dair beyanlan i<;in bkz. et-Taberanl, el-Mu'cemu'l-kebir 3/43; 
ed-Deyleml, el-Musned 1/172. Aynca el-Heyseml, Mecmeu'z-zevaid 9/100-146 arasm
da, Hazreti Ali'nin faziletleriyle ilgili pek <;ok hadis yer ahyor. 
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kabulu1 ve yirmi seneden fazla bir sure ilk De; halifeye tabi olarak on

larm idaresi altmda §eyhUlislamhk makammda bulunmas1 ;;iilerin bu 

iddiasm1 c;urutuyor. ilk De; halifenin hilafetleri zamanmda islam adma 

yapilan fetihler ve dli§manla cihad hadiseleri ve Hazreti Ali'nin za

manmdaki vakalar, yine halifelik hususunda ;;1anm iddiasm1 gec;ersiz 

k1hyor. Demek, Ehl-i Sonnet ve Cemaat'm davas1 hakhr. 

Soru: ;;1a iki k1s1md1r. Biri ;;1a-y1 Velayet, digeri ;;1a-y1 Hilafet'tir. 

Haydi, ikinci k1s1m, meseleye garaz ve siyaset kan§hrd1g1 ic;in haks1z 

olsun. Fakat birinci k1s1mda art niyet ve siyaset yok. Halbuki ;;1a

y1 Vela yet, ;;1a-y1 Hilafet' e katilm1§, yani tarikat ehli olan evliyanm 

bir k1sm1 Hazreti Ali'yi (radiyallohu anh) daha faziletli goruyor, ;;1a-y1 

Hilafet'in siyasi davasm1 tasdik ediyorlar. 

Cevap: Hazreti Ali'ye (radiyallohu anh) iki ac;1dan bakmak gere

kir. Birincisi, §ahsl kemalah ve mertebesi noktasmdan. ikincisi, Ehl-i 

Beyt'in §ahs-1 manevisini temsil etmesi noktasmdan. Ehl-i Beyt'in 

§ahs-1 manevisi ise bir bak1ma Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) 

mahiyetini gosteriyor. 

i§te, birinci nokta itibanyla ba§ta Hazreti Ali olmak uzere hakikat yo

lundaki butun zatlar, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Omer'in (radiyallohu 

anhumo) daha onde bulundugunu beyan ediyorlar. 2 islam'a hizmette 

ve Allah'a yakmhkta onlarm makamlanrn daha yuksek gormli§ler. 

ikinci nokta itibanyla ise Hazreti Ali Ehl-i Beyt'in manevi §ahsiyeti

ni, Ehl-i Beyt de Resul-u Ekrem'e (aleyhissalata vesselam) ait bir hakikati 

temsil eder. Bu yonuyle Hazreti Ali diger halifelerle k1yaslanamaz. i§te 

Hazreti Ali hakkmdaki fevkalade ovgu dolu hadis-i §erifler3 bu ikinci 

noktaya bak1yor. ;;u hakikati teyit eden sahih bir rivayette Resul-u 

Ekrem (aleyhissalata vesselam) §6yle buyurmu§: "Her peygamberin nesli 

kendinden devam eder. Benim neslim ise Ali'nin soyundandzr. "4 

Hazreti Ali'nin, Hazreti Ebubekir (radiyallohu anh) ve Hazreti Omer (radiyallohu anh) hak
kmdaki ikrarlanna dair bkz. Buhari, fezai/Ct ashab 5; EbU Davud, sCtnne 7; Ahmed ibni 
Hanbel, el-Musned 11106. 
Bkz. el-Gazali, KavOidCt'l-Akaid s. 228; el-Kelabazi, et-Taarruf Ii Mezhebi Ehli't-Tasavvuf 
1/57. Aynca bu konuyla ilgili teferruath bilgi ic;in bkz. imam Rabbani, el-MektUbat 1/134 
(251. Mektup), 146 (266. Mektup). 
Yukanda ilgili kaynaklara temas edilmi§ti. 
et-Taberani, el-Mu'cemCt'l-Kebfr 3/43; ed-Deyleml, el-MCtsned 1/172. 
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Hazreti Ali'nin (radiyallohu anh) §ahs1 hakkmdaki bvgu dolu hadisle

rin diger halifelere dair hadislerden daha c;ok yay1lmasmm s1rn §Udur: 

Emevllerin ve Haridlerin ona haks12 hucumlarma ve onu kusurlu bul

malanna kar§1hk, Ehl-i Sunnet ve Cemaat olan hak yolundakiler, Haz

reti Ali hakkmdaki rivayetleri c;ok yaydilar. Diger uc; ra§it halife ise oyle 

tenkitlere c;ok maruz kalmad1klan ve kusurla itham edilmedikleri ic;in 

onlara dair hadislerin aym derecede yayilmasma ihtiyac; gbrUlmedi. 

Hem Resul-u Ekrem (aleyhissa/ata vesselam), istikbalde Hazreti 

Ali'nin (radiyallohu anh) elem verici hadiselere ve cemaatinin ic;inde fit

nelere maruz kalacagm1 peygamberlik nazanyla gbrmli§, Hazreti Ali'yi 

(radiyallohu anh) umitsizlikten, ummetini de onun hakkmda su-i zandan 

kurtarmak ic;in 1 ~'1 y ~ ~'1 y ~ ~ gibi muhim hadislerle onu teselli 

etmi§ ve ummetine dogru yolu gostermi§tir. 

~1a-y1 Velayet'in Hazreti Ali'ye kar§I a§m sevgisi ve tarikatlann onu 

diger halifelerden ustun tutmalan, kendilerini ~1a-y1 Hilafet kadar so

rumlu yapmaz. c;;unku tarikat ehli, meslekleri itibanyla mlir§itlerine 

muhabbetle bakarlar. Muhabbetin geregi ifratt1r. 2 Sevdikleri zati ma

kammdan daha ustUn gbrmeyi arzu eder ve oyle gbrurler. Muhabbe

tin ta§kmhklarmda hal ehli mazur olabilir. Ancak onlann bu sevgiden 

dolay1 Hazreti Ali'yi ustun tutmas1, diger uc; Ra§it Halifeyi kmamamak 

ve onlara dli§manhk beslememek §art1yla, islam esaslannm d1§ma c;1k

mamak kayd1yla mazur gbrUlebilir. 

~1a-y1 Hilafet ise ic;ine siyasetin dogurdugu dli§manhk kan§hgl ic;in 

art niyetten, haddi a§maktan kurtulam1yor, kusurlanm anlay1p bzur di

leme hakkm1 kaybediyor. Hatta 3? ~ J JJ-~ ~ cumlesini tas

dik eder §ekilde, iran milliyeti Hazreti Orne/in (;adiyallohu anh) eliyle 

yara ald1g1 ic;in4 intikamlanm Hazreti Ali sevgisi §eklinde gbsteriyorlar. 

"Ben kimin efendisiysem, Ali de onun efendisidir." Tirmiz!, menak1b 19; ibni Mace, 
mukaddime 11; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 1/84, 118, 4/281, 5/347. 
Efendimiz (sal/al/ahu aleyhi ve sellem), bir §eye kar§L duyulan sevginin, insam g6rmez ve 
duymaz hale getirdigini beyan etmi§tir: Ebu Davud, edeb 113; Ahmed ibni Hanbel, el

Musned 5/194, 6/450. 
Maksat Hazreti Ali'ye duyulan sevgi degil, Hazreti Omer'e duyulan kindir (radiyallahu 
anhuma). 
Bkz. ibni Sa'd, et-Tabakatu'l-Kubra 6/12, 21; et-Taber!, Tarihu'l-Omem ve'l-MU/uk 

3/283-289; ibni Kesir, e/-Bidaye 7160-70. 
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Amr ibnu'l-As'm Hazreti Ali'ye kar§I c;iki§I1 ve Omer ibni Sa'd'm Hazreti 

Huseyin'le (radiyallahu anh) feci sava§I,2 ~iilerde Omer ismine kar§I §id

detli bir kin ve dil§manhga sebep olmu§tur. 

~1a-y1 Velayet'in Ehl-i Sunnet'i tenkit etmeye hakk1 yoktur. Cunku 

Ehl-i Sunnet, Hazreti Ali'yi kusurlu gormedigi gibi ciddi sever. Fakat 

hadisc_;e tehlikeli sayilan a§m sevgiden3 c_;ekinir. Hadiste gec_;en, Hazreti 

Ali'nin tarafm1 tutanlar hakkmdaki peygamber ovgusu4 Ehl-i Sunnet'e 

aittir. Cunku olc_;Ulu bir sevgiyle Hazreti Ali'ye (radiyallahu anh) taraftar 

olanlar, hak yolundaki Ehl-i Sunnet ve Cemaat'tir. Hazreti isa (aley

hisselam) hakkmdaki a§In sevgi Hiristiyanlar ic_;in tehlikeli oldugu gibi, 

Hazreti Ali (radiyallahu anh) hakkmda da o tarz a§m sevginin tehlikeli 

oldugu sahih hadiste ac;ikc_;a beyan edilmi§tir.5 

~1a-y1 Velayet dese ki: Hazreti Ali'nin fevkalade kemalati kabul 

edildikten sonra Hazreti Ebubekir S1dd1k'1 (radiyallahu anh) ona tercih 

etmek mumkun degildir. 

Cevap: Hazreti S1dd1k-1 Ekber'in ve Faruk-u Azam'm6 (radiyallahu 

anhuma) §ahsi kemalatlan ve peygamber varisligi vazifesiyle hilafet 

devrindeki kemalatlan terazinin bir kefesine; Hazreti Ali'nin (radiyallahu 

anh) fevkalade, §ahsi, harika kemalati ve hilafeti devrinde mecburen 

gird@ elem verici, dahill hadiselerden kaynaklanan, su-i zanna se

bep olan hilafet mucadeleleri diger kefeye konulsa, elbette Hazre

ti S1dd1k'm (radiyallahu anh), Hazreti Faruk'un veyahut Zinnureyn'in7 

(radiyallahu anhuma) kefesinin agir gelecegini Ehl-i Sunnet gbrmil§tilr. 

Bu yuzden hilafet makam1 ic_;in once onlar tercih edilmi§tir. 

Hem On ikinci ve Yirmi Dbrduncu Sozler' de ispat edildigi gibi, 

Bkz. ibni Sa'd, et-Tabakatu'l-Kubra 3/32; et-Taber!, Tarlhu'!-Omem ve'l-MU!uk 3/101-
105; ibni Kesir, el-Bidaye 7/277-283. 
Bkz. et-Taber!, Tarfhu'l-Omem ve'l-Muluk 3/298; ibni Kesir, el-Bidaye 8/193; ez
Zehebi, Siyeru A'lami'n-Nubela 3/307-309. 
Bkz. Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 1/160; en-Nesai, es-Sunenu'l-Kubra 5/137; el
Bezzar, el-Musned 3/12. Aynca "dengeli sevme" prensibiyle ilgili olarak bir hadiste §U 
oi<;u verilmektedir: "Dostunu olc;ulu sev, bir gun dli§manm olabilir. Dli§manma da olc;u
lu k1z, bir gun dostun olabilir." (Tirmizi, birr 60; ibni Eb! $eybe, el-Musannef 71260) 
Bkz. et-Taberanl, el-Mu'cemu'l-Evsat 6/354-355, 7/343. 
Yukanda ilgili kaynaklara temas edilmi§ti. 
Hazreti EbO.bekir ve Hazreti Omer {radiyallohu anhumo). 

Hazreti Osman. Peygamber Efendimiz'in iki k1z1yla evlenmek §erefine kavu§tugu ic;:in 
kendisine "iki nur sahibi" anlammda "Zinnureyn" denilmi§tir. 
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peygamberligin derecesi velayete nispeten o kadar yuksektir ki, onun 

bir dirhem cilvesi, velayetin bir batman1 cilvesine ustilndur. Bu ac;1dan, 

peygamber varisi olmak ve peygamberlik hukumlerinin tesisi nok

tasmda2 Hazreti S1dd1k-1 Ekber'e (radiyallahu anh) ve Faruk-u Azam'a 

(radiyallahu anh) Cenab-1 Hak tarafmdan daha c;ok hisse verildigini, 

hilafetleri zamanmdaki ba§anlan ispatlam1§, Ehl-i Sunnet ve Cemaat 

bunu delil kabul etmi§. Hazreti Ali'nin (radiyallahu anh) §ahs1 kemalati, 

peygamber varisliginden gelen o buyuk hisseyi hukumden dil§ilrme

digi ic;in Hazreti Ali (radiyallahu anh) ~eyheyn-i Mukerremeyn'in3 hila

fetleri devrinde §eyhulislam olmu§ ve onlara hurmet etmi§tir. Acaba 

Hazreti Ali'yi seven ve ona hurmet gbsteren hak ve sunnet ehli, Haz

reti Ali'nin (radiyallahu anh) sevdigi ve ciddi hurmet ettigi zatlan nasil 

sevmez, onlara nasil hurmet gbstermez? 

Bu hakikati bir misalle izah edelim: Mesela, gayet zengin bir zatm 

mirasmdan evlatlannm birine yirmi batman gumil§ ve dart batman al

tm, ikinciye ise be§ batman gumil§ ve be§ batman altm veriliyor. Oc;un

cuye de lie; batman gumil§ ve be§ batman altm verilse; elbette son ikisi 

nicelik bak1mmdan az alsalar da klymetc;e daha c;ok alm1§ olurlar. i§te 

bu misaldeki gibi, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Omer' in peygamber va

risi olmak ve Hazreti Peygamber'in (aleyhissalatu uesselam) hukumlerini 

yerle§tirmek noktasmda tecelli eden Allah' a yakmhk hakikati altmmdan 

hisseleri, §ahs1 kemalat ve velayet cevherinden dogan Allah'a yakmhk 

ve velayet vas1flannm c;oguna ustun gelir. Kiyaslamada bu noktalan 

dikkate almak gerekir. 4 Y oksa o zatlar §ahs1 cesaret, ilim ve velayet 

noktasmda birbiriyle klyaslansa hakikatin sureti degi§ir. 

Hem Hazreti Ali (radiyallahu anh) zatmda gbrunen Ehl-i Beyt'in 

§ahs-1 manevisi ve o manev1 §ahsiyette mutlak veraset yonuyle tecelli 

eden Muhammed! hakikat (aleyhissalatu uesselam) noktasmdan ba§kala

nyla klyaslanamaz. <;unku orada Hazreti Peygamber'in (aleyhissa/6.tu 

uesselam) buyuk s1rn vard1r. 

Yakla§Ik sekiz kilogram degerindeki eski ag1rhk birimi. 1 batman=6 okka (k1yye), 1 
k1yye=400 dirhem, 1 dirhem=3,2 gram. 
Hazreti Omer'e ilim ve dinin verildigine dair bkz. Buhari', fman 15, ta'bfr 17, 18, fezailu 
ashab 6; Muslim, fezailu's-sahabe 15, 16; Tirmizl, ruya 9. 
Mukerrem iki zat: Hazreti Ebubekir ve Hazreti Omer (radiyallahu anhuma). 

Bkz. Tirmizl, ruya 10; EbU DavCtd, sunnet 8; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 5/44, 50. 
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$ia-y1 Hilafet'in Ehl-i Sunnet ve Cemaat'e kar§l mahcubiyet

ten ba§ka bir haklan yoktur. <:;unku onlar Hazreti Ali'yi fevkalade 

sevdiklerini iddia ettikleri halde kusurlu gosteriyorlar. Mezhepleri, 

Hazreti Ali'nin ahlak zaafma dil§mil§ olmas1m gerektiriyor. <:;unku 

diyorlar ki: "Hazreti S1dd1k ile Hazreti Omer (radiyallahu anhuma) hak

s1z olduklan halde Hazreti Ali {radiyallohu anh) onlara goz yummU§, 

$ia tabiriyle, 'takiyye' yapml§, yani onlardan korkmu§, riyakarhkhk 

etmi§." 1 islam kahramam olan, "Allah'm aslam" unvamm kazanan, 2 

s1dd1klarm kumandam ve rehberi boyle bir zah riyakarhk ve kor

kakhkla, sevmedigi zatlara yapmac1kh bir §ekilde muhabbet goster

mekle, yirmi seneden daha fazla korku ic;inde onlara kahhyormu§ 

gibi gorunmekle ve haks1z idarecilere tabi olmay1 kabul etmekle va

s1flandirmak, onu sevmek degildir. Hazreti Ali, boyle bir sevgiden 

uzakhr, yucedir. 

Hak yolundakilerin mezhebi ise Hazreti Ali'yi hic;bir §ekilde kusurlu 

gostermez, onu ahlak zaaf1 ile itham etmez, oyle harika bir cesarete 

korkakhk yaki§hrmaz ve der ki: "Hazreti Ali, Ra§it Halifeleri hak gor

meseydi bir dakika tammaz ve onlara itaat etmezdi. Demek ki, onlan 

hakh ve ustun g6rdugu ic;in gayret ve cesaretini hakperestlik yolunda 

sarf etmi§tir. "3 

Soziin Ozii: Hi<;bir §eyde ifrat ve tefrit iyi degildir. istikamet orta 

yoldur ki, 4 Eh/-i Sunnet ve Cemaat onu tercih etmi§. Fakat maalesef 

Vehhabflik ve Horicflik fikri kzsmen Ehl-i Sun net ve Cemaat perdesi 

altzna girdigi gibi, siyaset du§kunleri ve bir k1s1m dinsizler, Hazreti 

Ali'yi tenkit ediyor. H<1§<1, "Siyaseti bilmedigi i~in hilafete tam loy1k 

olamam1§, ummeti idare edememi§." diyorlar. i§te on/arm bu haks1z 

Bkz. er-Razi, i'tikadata Firaki'l-Muslimfn ve'l-Mu§rikfn 1/60, 61; ibni Teymiyye, 
Minhdcu's-Sunne 6/320-322. 
Bkz. Ahmed ibni Abdullah et-Taberi, er-Riyadu'n-Nad1ra 1/245; Ahmed ibni Abdullah 
et-Taberi, Zeh6.iru'l-Ukb6. 1192. 
Mesela Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir hakkmda §U sozleri sarf etmi§tir: "Eger Ebubekir' de 
hilafet i§ine liyakat gormeseydik, hilafeti ona blfakmazd1k." "ic;imizde hilafete en lay1k 
olan Ebubekir'dir. 0, Efendimiz'le beraber magara arkada§hg1 yapmt§tlr. Ya§t da hila
fete mi.isaittir. Efendimiz kendi saghgmda Ebubekir'i namaz k1ld!fmas1 h;in g6revlendir
mi§ti." (Bkz. ibni Ebi'l-Hadid, $erhu Nehci'l-Belaga 1/130-132). 
Bkz. "i§lerin en hay!fh olam vasat olantdlr." (ibni Ebi ;;eybe, el-Musannef 7/179; el
Beyhaki, $uabu'l-iman 3/402, 5/261; el-Acluni, Ke§fU'l-Hafa 1/470). 
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ithamlarz yuzunden Alevfler, Ehl-i Sunnet'e kusuyor. Halbuki Ehl-i 
Sunnet'in dusturlarznda ve esas mezheplerinde bu fikirler bulun
maz, hatta Ehl-i Sunnet bunun aksini ispat ediyor. Haricflerin ve 
dinsizlerin yaydzgz b6yle fikirler yuzunden Ehl-i Sunnet mahkum 
edi/emez. Belki onlar, Hazreti Ali'ye Alevflerden daha <:;ok taraftar
dzr. Butun hutbelerinde, dualarznda Hazreti Ali'yi 10.yzk oldugu ovgu 
i/e anzyorlar. Bilhassa Ehl-i Sunnet ve Cemaat mezhebindeki evliya 
ve asfiyanm buyuk <:;ogun/ugu onu milr§it ve $0.h-z Velayet kabul 
ediyor. 1 Alevfler, hem kendilerinin hem Ehl-i Sunnet'in di1§man/1g1-
nz hak eden Haricileri ve dinsizleri b1rak1p hak yolundaki/ere kar§I 
cephe almama/1d1r. Hatta baz1 Alevf/er, Ehl-i Sunnet' e inat sunneti 
terk ediyor. Her neyse ... Bu mesele hakkmda fazla soz soyledik, 
zira bu, ulema arasmda <:;ok<:;a bahis konusu olmu§tur. 

Ey hak yolunda olan Ehl-i Sunnet ve Cemaat! Ve ey Ehl-i Beyt 

sevgisini yo/ edinen Alevfler! <;abuk bu manas1z, haks1z, zararlz ve 
bir hakikate dayanmayan anla§mazl1g1 bitiriniz. Yoksa kuvvetli bir 
§ekilde hukum suren §imdiki dinsizlik cereyanz, birinizi digerini ez
mek i<:;in a/et edecek. Ve birinizi mag/up ettikten sonra o aleti de 
kzracak. Allah 'm birligine inanan sizlerin, aranzzda karde§ligi ve 
beraberligi emreden yuzlerce esaslz mukaddes bag varken, ayrzl1g1 
gerektiren kus;uk meseleleri b1rakmanzz §arttzr. 

iKiNCi MAKAM 

ayetinin ikinci hakikatine dair olacakbr.3 HA$iYE 

Bkz. imam Rabbani, el-MektUbat 1/134 (251. Mektup). 
"(Ey Resulum! Sen boyle onlann uzerine titrerken) onlar hala senden ve yolundan 
yuz c;evirecek olurlarsa de ki: Bana (yard1mc1 ve destekc;i olarak) Allah kafidir. O'ndan 
ba§ka ilah yoktur. Ben O'na dayand1m, O'na guvendim ve 0, (butun kainatm, butun 
varhklann idare merkezi olan) Buyuk Ar§'m Rabbi, (butun kainatm mutlak Sultam, bu
tlin varhklann yegane s1gmag1, besleyip ya§atam, koruyup gozetenidir)." (Tevbe suresi, 
9/129). 
HA$IYE Bu ikinci Makam, On Birinci Lem'a olarak telif edilmi§tir. 



1J.?)1 ~j ~\ ~ ayetinin gayet muhim bir hakikatini2 on be§ 

mertebede beyan eden bir risale olacaktL Fakat hakikat ve ilimden 

c;ok, zikir ve tefekkur ile alakah bulundugundan §imdilik ertelendi.3 

HA,;;ivE Gerc;i On Birinci Lem' a olan Sunnetin Mertebeleri ve Bid' at Has

tahgmm ilac1 adh gayet muhim bir risale Be§inci Lem' a olarak once

den yazilmi§h. Fakat o risale, on bir muhim nukteye aynld1gmdan On 

Birinci Lem' a'ya dahil edildi. Be§inci Lem' a a9kta kaldL 

"Allah bize yeter. 0 ne guzel vekildir!" (Al-i imran sO.resi, 3/173). 
Peygamber Efendimiz (sallal/ahu aleyhi ve sellem), k1yametin deh§eti kar§ismda bu duay1 
tavsiye buyurmaktadir: ibni Ebi $eybe, e/-Musannef 6/76; ibni Hibban, es-Sahfh 3/105. 
Aynca Hz. ibrahim (aleyhisselam), ate§e atild1gmda bu sozu soylemi§tir: ibni Eb! $eybe, 
el-Musannef 6176. 
HA$IYE Hazreti Dstad1m1z Arapc;a Yirmi Dokuzuncu Lem' a' nm Altmc1 Bab' mm ha§iyesin

de bu iki cumle hakkmda: "Bu iki mubarek kelamm mertebeleri, ilimden ziyade fikir ve 

zikir oldugundan, Arapc;a zikredildi. .. " beyamnda bulunmaktad1r. 

Hazreti Ostad'zn Hizmetkorlan 



\~-~\~I~~ :J~ ~~ 'ij J;;- 'i cumlesinin ifade ettigi, pek cpk aye
tin2 muhirri hakikatlerini yine on be§-yirmi fikr1 mertebede bildiren bir 

risale olacakti. Bu Lem' a da, Be§inci Lem' a gibi, nefsimde hissettigim 

ve ruh1 yolculugumda zikir ve tefekkurle seyrettigim mertebelerden 

ibaret oldugundan, ilim ve hakikatten c;ok zevk ve hal ile alakahd1r. 

Bu sebeple, hakikati ifade eden Lem'alar'm ic:;inde degil, sonunda ya
zilmas1 uygun gorilldu.3 HA$iYE 

"Hareket ve guc;, ancak yuceler yucesi ve pek buyuk olan Cenab-1 Hakk'm dilemesi ile 
olur." Peygamber Efendimiz (sallal/ahu aleyhi ve sellem} bu sozun, cennet hazinelerinden 
bir hazine oldugunu bildirmi§tir. Bkz. Buhari, megazf 38, deavat 51, 68, kader 7; Mus
lim, zikir 44-46. 
Bu ayet-i kerimelerden bir k1sm1 §Unlardir: "Ma§allah! Allah ne guzel dilemi§ ve yapmt§! 
Ondan ba§ka gerc;ek guc; ve kuwet sahibi yoktur." (Kehf sO.resi, 18/39); "Butun kuwet 
ve kudretin yalmz Allah'a ait olup" (Bakara sO.resi, 2/165). Aynca bu sozun, cennet 
hazinelerinden bir hazine olduguna dair bkz. Buhari, megazf 38, deavat 50, tevhfd 9; 
Muslim, zikir 44-4 7). 
HA$iYE Hazreti Ostad1m1z Arapc;a Yirmi Dokuzuncu Lem'a'nm Altmct Bab'mm ha§iye
sinde bu iki cumle hakkmda: "Bu iki mubarek kelamm mertebeleri, ilimden c;ok fikir ve 
zikir oldugundan, Arapc;a zikredildi ... " beyanmda bulunmaktad1r. 

Hazreti Ostad'm Hizmetkar/an 



Fetih suresinin son ayetlerinde ge~en, gayba dair yedi ~e
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"Allah, Resuli.ini.in ri.iyasm1 elbette dogru 9karacaktir. in§allah siz kiminiz ba§InI tlra§ et

tirmi§, kiminiz sac;lanm k1saltm1§ olarak, Mescid-i Haram'a korkmaks1zm tam bir gi.iven 

ii:;inde gireceksiniz. Arna Allah sizin bilemediginiz §eyleri bildiginden, ondan once yakm 
bir zafer nasip etti. Bi.iti.in dinlere i.isti.in k1lmak ic;in Resuli.ini.i hidayet ve hak dinle gonde
ren O'dur. Buna §ahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'm Resuli.idi.ir. Onun berabe
rindeki mi.iminler de kafirlere kar§t §iddetli olup kendi aralannda §efkatlidirler. Sen onlan 
ri.iku ederken, secde ederken, Allah'tan li.ituf ve nza ararken gbri.irsi.in. Onlann alameti, 
yi.izlerindeki secde izi, secde aydmhg1d1r. Bunlar, Tevrat'taki s1fatlan olup incil'deki me
selleri ise §6yledir: Oyle bir ekin ki, filizini 9karm1§, soma da onu kuwetlendirmi§, derken 
kalmla§mt§ da art1k govdesi i.izerinde dogrulmu§. Oyle ki, ekicilerin ho§una gider, kafirleri 

de ofkelendirir. i§te bOylece Allah, onlar gibi iman edip makbul ve gi.izel i§ler yapanlara 

bir magfiret ve bi.iyi.ik bir mi.ikafat haz1rlam1§ttr." (Fetih suresi, 48/27-29). 
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Fetih suresindeki bu U<5 ayetin bir<5ok mucizev1 yonu var. Kur'an-1 

Mucizu'l-Beyan'm on kulll mucizelik yonunden biri olan gayba dair 

haberler, §U li<5 ayette yedi surette garUluyor. 

BiRiNcisi 

e;1 ... 1 ~jjll tl__,..;:,5 ~\ J~ lfil' beyam, Mekke'nin fethini onceden, 

kesin bir §ekilde haber veriyor. Bu hadise iki sene soma, ayetin haber 

verdigi gibi ger<5ekle§mi§tir. 2 

iKiNcisi 

Hudeybiye Ban§l, islam aleyhinde gorunse de, onun neticesinde 

Kurey§liler bir derece galip g6runmt1§ olsa da ~ .i.U/1 ~3; ~ ~ 
3l.;:) ayeti, Hudeybiye Antla§mas1'nm aslmda buyuk bir manev1 fetih 

oldugunu, ba§ka fetihlerin de anahtan olacagm1 bildiriyor. 

Ger<5ekten de Hudeybiye Ban§l ile ger<5i madd1 klh<5 ge<5ici olarak 

kmma sokuldu, fakat Kur'an-1 Hak1m'in §im§ek gibi elmas klhc1 <51kti, 

kalbleri ve ak1llan fethetti. Ban§ vesilesiyle Muslumanlar ve Kurey§liler 

birbirleriyle yakmla§lp g6rli§tUler. 4 islamiyet'in guzellikleri ve Kur'an'm 

nurlan, inat ve kavim bagnazhgmm perdelerini yirtarak hukmunu ye

rine getirdi. Mesela bir asker! dahi olan Halid bin Velid ve bir siya

set dahisi olan Amr ibnu'l-As gibi maglubiyeti kabul etmeyen zatlan, 

Hudeybiye Ban§l ile cilvesini gosteren Kur'an'm klhc1 maglup etti. 5 

Medine-i Munevvere' de tam bir boyun egi§le islamiyet' e teslim olduk

tan soma Hazreti Halid bir "Seyfullah" (Allah'm klhc1) suretine girdi ve 

islam fetihlerinin bir kahramam oldu.6 

Miihim bir soru: Kainatm iftihar Kaynag1, Alemlerin Rabbinin 

Sevgilisi Hazreti Resul-u Ekrem'in (aleyhissalO.ta uesselam) sahabilerinin 

"Allah, ResO.lunun ruyas1m elbette dogru 9karacaktir." (Fetih sCtresi, 48/27). 
Bkz. ibni Hi§am, es-Sfratu'n-Nebeviyye 5/69; ibni Sa'd, et-Tabakatu'l-Kubra 2/139-
146; et-Taberi, Tarfhu'l-Omem ve'l-Mu/Uk 2/152-153. 
"Allah sizin bilemediginiz §eyleri bildiginden, ondan once yakm bir zafer nasip etti." 
(Fetih sO.resi, 48/27). 
Bkz. ibni Hi§am, es-Sfratu'n-Nebeviyye 4/288-296; ibni Sa'd, et-Tabakatu'l-Kubra 
2/98-105. 
Bkz. ibni Hi§am, es-Sfratu'n-Nebeviyye 4/7; ibni Sa'd, et-Tabakatu'l-Kubra 4/252; et
Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebfr 9/61; et-Taberi, Tarfhu'l-Omem ve'l-Muluk 2/145. 
Bkz. Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 5/299, 300; el-Buhari, et-Tarfhu'l-Kebfr 3/136. 
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mli§riklere kar§I Uhud Sava§t'nm sonunda1 ve Huneyn Sava§t'nm 

ba§lang1cmda maglup olmalanmn2 hikmeti nedir? 

Cevap: 0 zaman mu§rikler ic;inde, gelecekte sahabenin buyukle

rine denk olacak Hazreti Ha/id gibi birc;ok zat bulundugundan, ilahf 

hikmet, §anlz ve §erefli istikballerini gozeterek izzetlerini butun butun 

kzrmamak ic;in, gelecekteki iyi amellerinin pe§in bir mukafat1 olarak bu 

hukmu vermi§, izzetlerini incitmemi§. Demek, o sava§larda sahabe, 

gelecegin sahabi/erine mag/up o/mu§. Boylece o mustakbel sahabiler 

k1lzc; korkusuyla degil, hakikat panltilannm verdigi §evkle js/amiyet' e 

girmi§ ve yaradzlz§tan gelen yigitlikleri zi//etle sarszlmamz§tzr. 

O<;ONcOsO 
Ayet, 30 )~ '1 kayd1yla §U haberi veriyor: "Sizler mutlak bir gu

ven ic;inde Kabe'yi tavaf edeceksiniz." Arap yanmadasmdaki bedevi 

kavimlerin, Mekke'nin etrafmdaki topluluklann ve Kurey§ kabilesinin 

c;ogu Muslumanlara dli§manken, "Yakm bir zamanda hie; korku his

setmeden Kabe'yi tavaf edeceksiniz" mujdesiyle o yanmadanm itaat 

altma almacagma ve butun Kurey§'in ic;ine islamiyet'in tam bir em

niyetle yerle§tirilecegine i§aret eder, bunu haber verir. Aynen haber 

verdigi gibi gerc;ekle§mi§tir.4 

DORDUNCOSO 
5# J0JI J;- ~~ J;J1 J~j 0lfl~ ~y) ~Ji 0{JI jft ayeti kesin bir 

§ekilde bildiriyor ki~ "Re~ul-u Ekrem'in' (aleyhissaiata vesselam) getirdigi din, 

butun dinlere ustun gelecek." Halbuki o devirde yuz milyonlarca mensu

bu olan Hiristiyanhk, Yahudilik ve Mecusilik; Roma, <;;in ve iran gibi yuz 

milyonlarca halk1 bulunan cihangir devletlerin resmi dinleri iken, henuz 

kendi kuc;uk kabilesine kar§I bile tam galip gelmemi§ olan Muhammed-i 

Bkz. Buhali, cih6.d 65, bed'u'l-halk 11, menok1bu'l-ensar 22, megozf 18, eymon 15, 
diyot 16. 
Bkz. Buharl, megozf 54, cih6.d 52, 61, 97, 167; Muslim, cih6.d 79; Tirmizl, cih6.d 15. 
"Korkmazsm1z." (Fetih suresi, 48/27). 
Bkz. ibni Hi§am, es-SfratU 'n-Nebeviyye 5/69; ibni Sa' d, et-Tabakotu 'l-Kubra 2/139-
146; et-Taber!, TGrfhu'l-Omem ve'l-Mu/Uk 2/152-153. 
"Bi.iti.in dinlere i.isti.in k1lmak i<;:in Resuh:.inu hidayet ve hak dinle gonderen O'dur." (Fe

tih suresi, 48/28). 
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Arabi'nin (aleyhissalata vesselam) getirdigi dinin, butun dinlere ustun ve bu

tun devletler kar§1smda galip olacagm1 ac;1kc;a ve §liphesiz haber veriyor. 

Zaman, gayba <lair o haberi, islam kihcmm Hint Okyanusu'ndan Atlas 

Okyanusu'na kadar uzanmas1yla dogrulam1§hr. 

BE~iNcisi 

Bu ayetin ba§I, sahabenin, insanhk ic_;inde Peygamberlerden soma 

en sec;kin makamda olmasm1 saglayan yuksek seciyelerini ve kiymet

li meziyetlerini bildirir. Ac;1k manas1yla sahabenin tabakalarmm istik

balde sahip olacaklan ayn ayn sec;kin, has s1fatlan ifade eder. i§ar1 

manas1yla ise hakikatleri delilleriyle bilen alimlerce, Resul-u Ekrem'in 

ahirete irtihalinden soma makamma gec;ecek Ra§it Halifelere hilafet 

siras1 ile i§aret edip her birinin en me§hur farkhhk ve ustunlUk sebep

leri olan hususi, §ahs1 s1fatlanm haber verir. 2 

~oyle ki: 3~ ~~lj beyam, Resul-u Ekrem'in (aleyhissalatil vesselam) hu

susi maiyeti ve sohbetiyle, ardmdan ilk once vefat ederek yine maiyetine 

ilk girmekle m~§hur ola12 ~e diger sahabilerden aynlan Hazreti S1dd1k' a 

i§aret eder. 4JLl..Sj1 J.;:, ~\~\ ifadesi, istikbalde yeryuzundeki devletleri fe

tihleriyle titre'tecek ve adaletiyle zalimlere yildmm gibi §iddet gosterecek 

olan Hazreti Omer'e bakar. 5\;.f:: ~~) beyam, gelecekte c;ok muhim bir 

fitne hazirlamrken kusursuz merhameti ve §efkatiyle Muslumanlar ara

smda kan dokUlmemesi ic_;in ruhunu feda, nefsini teslim ederek Kur' an 

okurken mazlum bir halde §ehit olmay1 sec;en Hazreti Osman'1 gosterir. 
6L\~~j ~I~~~~\~ t;Sj r+:) cumlesi, saltanatve hilafet, tam 

"Muhammed Allah'm Resuludur. Onun beraberindeki muminler de kafirlere kar§1 
§iddetli olup kendi aralannda §efkatlidirler. Sen onlan ruku ederken, secde ederken 
(Allah'tan lutuf ve nza ararken) gbrilrsun." (Fetih suresi, 48/29). 
Bkz. Ahmed ibni Hanbel, Fezailu's-Sahdbe 1/434; el-Begavi, Mealimu't-Tenzfl 4/206; 
ibnu'l-Cevzi, Zadu'l-Mesfr 7/446. 
"Onun beraberindeki (muminler) ... " (Fetih suresi, 48/29). 
" ... kafirlere kar§I §iddetlidirler." (Fetih suresi, 48/29). 
" ... kendi aralannda §efkatlidirler." (Fetih suresi, 48/29). 
"Sen onlan ruku ederken, secde ederken, Allah'tan lutuf ve nza ararken gbrursun." 
(Fetih suresi, 48/29). 
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liyakati ve kahramanhg1 sebebiyle kendisine verildigi halde kusursuz bir 

zuhd, ibadet, fakr ve iktisad1 tercih eden, devamh rukO. ve secdesi ile 

gosterdigi engin kullugu herkesc;e dogrulanan Hazreti Ali'nin (radiyallahu 

anh) gelecekteki vaziyetini, o fitneler neticesindeki sava§lardan sorumlu 

bulunmad1gm1, niyetinin ve gayesinin Cenab-1 Hakk'm llitfu ve ihsarn 

oldugunu bildirir. 

ALTINCISI 

1 ~)jil J ~ ~1 cumlesi iki yonden, gayba <lair bir haberdir. 

Birincisi: Hazreti Peygamber (aleyhissa/6.W vesselam) gibi ummi bir Zat 

ic;in gayb hukmunde olan Tevrat'taki sahabe vas1flanrn haber veriyor. 

Evet, Tevrat'ta -On Dokuzuncu Mektup'ta beyan edildigi gibi

ahirzamanda gelecek Peygamber' in sahabileri hakkmda §by le bir be

yan var: "Kudsilerin bayraklan beraberlerindedir. "2 Yani onun sahabi

leri Allah'm emirlerine itaat eden ibadet ehli, salih ve veli zatlardir ki, o 

vas1flan "kudsi" yani "mukaddes" tabiriyle ifade edilmi§tir. T evrat pek 

c;ok dile tercume edilerek o kadar tahrif edildigi halde, Fetih sO.resinin 

~)ji\ J ~ hukmunu farkh ayetleriyle tasdik ediyor. 

0 gaybi haberin ikinci yonii §udur: ~)jil J ~ beyarn haber 

veriyor ki: "Sahabe ve Tabiin, ibadette oyle bir dereceye c;1kacaklar ki, 

ruhlanndaki nuraniyet yuzlerine aksedecek ve c;ok secde etmelerinden 

dolay1 almlannda bir velilik muhru gbrunecek." 

Evet, zaman bunu ac;1kc;a, §liphesiz ve parlak bir §ekilde ispat 

etmi§tir. 0 kadar hayret verici fitneler ve siyasi kan§1khklar ic;inde, 

Zeynelabidin gibi gece gunduz bin rekat namaz kilan3 ve TavO.s el

y emani gibi4 sabah namazm1 kirk sene yats1 abdestiyle eda eden c;ok 

muhim zatlar5 ~)ji\ J ~ beyanmm s1rnm gostermi§lerdir. 

"Bunlar, Tevrat'taki s1fatland1r." (Fetih sO.resi, 48/29) 
Kitab-1 Mukaddes (Ti.irkc;:e terci.ime), Eski Ahit, Tesniye, bab 33, cilmle 2 (s. 213); el
Halebl, es-SiratU'/-Halebiyye 11218. 
Bkz. ibni Asakir, TCirihu Dima§k 411378; el-Mizzi, Tehzibil'l-KemCil 20/390; ez-Zehebi, 
Siyeru A'/Cimi'n-Nilbe/a 4/392. 
ibni.i'l-Cevzi, S1fatU's-Safve 2/288. 
Yats1 abdestiyle sabah namazm1 k1lan pek c;:ok zat oldugunu belirten imam Gaza!!, 
Tabiinden 40 sene boyunca boyle yapan kirk ki§inin isimlerini vermektedir: el-Gazali, 
ihyau Ulumi'd-Din 11359. 
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beyam iki yonden gayba <lair bir haberdir. 

Birincisi 

Omml olan Resul-u Ekrem (aleyhissalata vesselam) H_;m gayb hi.ik

mi.indeki incil'in sahabeye <lair haberlerini bildirmesidir. 

Evet, incil'de ahirzamanda gel~cek Peygamber'in (aleyhissalata ves

selam) vas1flanm anlatan 2~l5 ~i j ~-¥- ~ , -~ _ ~ ~ gibi ci.imleler 

var. Yani o peygamber, Hazreti isa (aleyhisselam) gibi k1hc_;s1z degil, k1hc_; 

ku§anan bir peygamber olarak gelecek, cihad ile vazifelendirilecek ve 

onun sahabileri de k1hc_;h ve cihada memur olacaklardir. 0 demirden 

k1hcm sahibi, alemin reisi olacaktir. (i.inki.i incil'in bir yerinde Hazreti 

isa der ki: "Ben gidiyorum ki alemin reisi gelsin."3 Yani Alemin Reisi 

( aleyhissalata vesselam) geliyor. 

incil' in bu iki ci.imlesinden anla§ihyor ki, sahabiler ba§lang1c_;ta az 

ve zay1f gori.inseler de c_;ekirdekler gibi boy ahp geli§ecek, bi.iyi.iyi.ip 

kuvvetlenerek kafirlerin kinlerini bogazlarmda di.igi.imleyip onlan bo

gacak, k1hc_;lanyla insanhg1 kendilerine boyun egdirip imamlan olan 

Peygamber'in de (aleyhissalata vesselam) Alemin Reisi oldugunu ispat

layacaklar. Bu, aynen Fetih suresindeki ayetin mealini ifade ediyor. 

ikinci Yon 

Bu beyan §Unu haber veriyor: Sahabe gerc_;i say1ca azhgmdan ve 

zay1fl1gmdan dolay1 Hudeybiye Antla§mas1'm kabul etmi§tir; fakat 

"incil'deki meselleri ise §byledir: Oyle bir ekin ki, filizini c;1karm1§, sonra da onu kuvvet
lendirmi§, derken kalmla§ml§ da artik govdesi uzerinde dogrulmu§. Oyle ki, ekicilerin 
ho§Una gider, kafirleri de ofkelendirir." (Fetih suresi, 48/29). 
"O'nun yanmda k1hc1 vardir, onunla sava§acak. Ommeti de O'nun gibi olacak." 
Kitab-1 Mukaddes (Arapc;a tercume), Mezmurlar, bab 2, ci.imle 9 (s. 695); en-Nebhani, 
Huccetullahi ale'l-Alemfn s. 114. 
Bkz. ibni Kayyim el-Cevziyye, Hidayeti.i'l-Hiyara 1/55, 85, 157, 5/284; Kitab-1 Mukad
des (Tlirkc;e tercume), Yeni Ahit, Yuhanna, bab 16, ci.imle 7-8. 
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elbette kisa bir zaman ic;inde suratle oyle bir geli§me gosterecek, ihti

§am ve kuvvet kazanacaklardir ki, yeryuzu tarlasma kudret eliyle eki

len ve insanhgm o zamanki gafleti sebebiyle kisa, kuvvetsiz, noksan, 

bereketsiz olan sumbD.llerine nispeten gayet yuksek, kuvvetli, meyveli 

ve bereketli bir surette c;ogalacak, kuvvet bulacaklard1r. Ha§metli dev

letleri giptadan, hasetten ve kiskanc;hktan kaynaklanan bir ofke ic;inde 

birakacaklard1r. Evet, zaman, gayba ait bu haberin dogrulugunu c;ok 

parlak bir §ekilde gostermi§tir. 

0 haberde gizli bir ima daha var: Sahabeyi muhim s1fatlarla over

ken, ardmdan c;ok buyuk bir mukafat vaadi gelmesi gerektigi halde, 

~ ~ kelimesiyle istikbalde sahabiler arasmdaki fitneler yuzunden mu

him kusurlar ortaya c;ikacagma i§aret ediyor. (unku magfiret, kusurun 

varhgma delildir. Ve o zamanda sahabe ic;in en muhim gaye ve en 

yuksek ihsan "magfiret", en buyuk mukafat ise af ve bag1§lanmak ola

cak/hr. ~~ kelimesi, bu ince imayla beraber, surenin ba§mdaki #. 
1_).b LA j 4; ~ fll LA ~\ Ji cumlesiyle de irtibathd1r. Surenin ba§1, 

hakiki ma.r{a.da gunahlardan magfirete i§aret etmiyor; c;unku Hazreti 

Peygamber'de (aleyhissalatil vesselam) ismet var, gunah yak. Belki 

peygamberlik makamma lay1k bir mana ile ona ve sonunda sahabeye 

magfiret mujdesi vermekle o imaya bir incelik daha kahyor. 

i§te, Fetih suresinin sonundaki uc; ayetin on mucizelik yonunden 

yalmz gayba ait haberlerin sadece yedi ornegini gosterdik. Cuzi iradeye 

ve kadere dair olan Yirmi AltmCI Soz'un2 HA$iYE sonunda, §U son ayetin 

harflerinin dizili§indeki muhim bir mucizelik panlhsma i§aret edilmi§

tir. Bu son ayet, cumleleriyle sahabeye baktig1 gibi, kay1tlanyla da yine 

sahabenin hallerine bak1yor. Kelimeleriyle sahabenin vas1flanm ifade 

ettigi gibi,3 harfleriyle ve ayetteki harflerin tekran say1smca yine Bedir, 

Uhud, Huneyn, Suffe, Ridvan Ashab1 gibi sahabenin me§hur tabakala

rmda bulunan zatlara i§aret ediyor. Cifr ilminin bir turu ve anahtan olan 

tevafuklarla ve ebced hesab1yla daha pek c;ok s1m bildiriyor. 

"Bu da Allah'm, senin gec;mi§ ve gelecek kusurlanm bag1§lamas1. .. ic;indir." (Fetih 
suresi, 48/2). 
HA$iYE Kadere dair bu husus, Ostad1m1zm uygun gbrmesiyle Baria Lahikas1'nda "(e§itli 
Meseleler" ba§hg1 altmda "Be§inci Mesele" olarak yer almaktad1r. 

Na§irler 
Bkz. Ahmed ibni Hanbel, Fezdilil's-Sahabe 11434; el-Begavl, Medlimu't-Tenzfl 4/206. 
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*** 
Fetih suresinin son ayetinin i§arl manas1yla gayba <lair verdigi ha

ber ve a§ag1daki ayette 0 haberin aym i§arl mana ile verilmesi dolay1-

s1yla k1saca bu meseleden bahsedilecek. 

Birinci Niikte 

Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan mefhumlarzyla ve ac;1k manas1yla hakikat

leri ifade ettigi gibi, farklz us/Up ozellikleri ve ayrz ayrz incelikleriyle de 
pek c;ok i§arf manay1 bildiriyor. Her bir ayetin pek c;ok mana tabakas1 
vard1r. Kur' an, Cenab-1 Hakk'zn her §eyi ku§atan ilminden geldigi i<;in 
butun o manalar murat edilmi§ olabilir. insanzn s1nzrlz aklzyla ve §ahsf 
iradesiyle soyledigi sozler gibi bir-iki manadan ibaret kalamaz. 

i§te bu sirra binaen tefsir alimleri tarafmdan Kur' an ayetlerinin sa

y1s1z hakikatleri beyan edilmi§tir. Fakat tefsircilerin bildirmedigi daha 

pek c;ok hakikat var. Kur' an 'zn bilhassa harflerinde ve ac;1k manaszndan 
farklz olan i§aretlerinde c;ok muhim ilimler bulunur. 

ikinci Niikte 

"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 
"Ve onlan dosdogru yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resulune itaat ederse i§te onlar, 
Allah'm nimetlerine mazhar ettigi nebiler, s1dd1klar, §ehitler, salih ki§ilerle beraber ola
caklard1r. Bunlar ne guzel arkada§lar!" (Nisa suresi, 4/68-69). 
"i§te onlar, Allah'm nimetlerine mazhar ettigi nebiler, s1dd1klar, §ehitler, salih ki§ilerle 
beraber olacaklardir. Bunlar ne guzel arkada§lar!" (Nisa suresi, 4/69). 



Yedinci Lem'a 67 

beyarnyla insanhkta dogru yol uzere bulunan, hakiki ilahi nimetlere 

mazhar birer topluluk olan peygamberleri, s1dd1klan, §ehitleri, salihleri 

ve tabiini ifade etmekle beraber, islam aleminde 0 be§ k1smm en mu

kemmelini de aynca ve ac;1kc;a gosterir. Soma o be§ k1smm imamlanrn 

ve reislerini me§hur s1fatlanyla zikredip onlara i§aret ettigi gibi, gayba 

<lair bir haber olarak mucizeliginin bir panlt1s1 ile o topluluklarm gele

cekteki reislerinin vaziyetlerini de bir yonuyle tayin eder. 

Evet, 1~\ ~ kelimesi nastl ki ac;1kc;a Hazreti Peygamber'e (aley

hissalatu vess;lam) i§aret ediyor. 2 ~~\j beyarn da Hazreti Ebu

bekir S1dd1k'a (radiyallahu anh) bak1yor. Onun, Peygamber Aleyhissalatu 

Vesselam'dan sonra, ikinci olduguna, yerine ilk kendisinin gec;ecegine, 

"S1dd1k" isminin ummetc;e ona hususi bir unvan olar~k yerilecegine ve 

onun s1dd1klann ba§t gorulecegine i§aret ediyor. 3~\~\j kelimesiyle 

ise Hazreti Omer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'yi (ndvanullahi aleyhim 

ecmafn) gosteriyor. Oc;unun Hazreti S1dd1k'tan sonra peygamber hali

feligine mazhar olacaklanrn ve §ehit dll§eceklerini, §ehadet faziletinin 

de diger faziletlerine ilave edilecegini gaybi bir haber olarak bildiriyor. 
4~Lkl\j kelimesiyle §i;ffe, Bedir, R1dvan Ashab1 gibi sec;kin zatlara 

i§aret ederek, 5~ j ~ }, ~ j cumlesinin ac;ik manas1yla muminleri 

onlara uymaya te§vik ediyor ve Tabiin'in onlara uymasmm c;ok §erefli 

ve guzel oldugunu gosteriyor. Dort Halife'nin be§incisi olarak ~~\ 01 
68 5 )-J!; t.?~ hadis-i §erifinin hukmunu tasdik etmek ve hilafetinin su: 
resi az olmakla beraber buyuk k1ymetini gostermek ic;in i§ari manas1yla 

Hazreti Hasan'a (radiyallahu anh) i§aret ediyor. 

Soziin Ozii: Fetih suresinin son ayeti Dort Halife'ye bakhg1 gibi, 

bu ayet de gayba <lair bir haber olarak onlann gelecekteki vaziyetlerini 

teyit eder ve i§aretlerle k1smen onlara bakar. i§te Kur'an'm mucizelik 

yonlerinden olan gaybi haberlerin i' caz panlhlan Kur' an ayetlerinde 

say1lamayacak kadar c;oktur. Sadece zahire gore hukum verenlerin 

"Nebilerle ... " (Nisa suresi, 4/69), 
"S1dd1klarla ... " (Nisa suresi, 4/69), 
"$ehitlerle.,." (Nisa suresi, 4/69), 
"Salih ki§ilerle ... " (Nisa suresi, 4/69). 
"Bunlar ne guzel arkada§lar!" (Nisa suresi, 4/69). 
"Hilafet benden sonra otuz sene devam edecektir." (Tirmizi, fiten 48; Ebu Davud, sun
net 9; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 5/220, 221). 
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onlan kirk elli ayetle sm1rlandirmalan s1g bir baki§m eseridir. Hakikat

te ise o mucizelik panltilan bini a§kmdtr. Bazen bir ayette gayba dair 

dart-be§ farkh haber bulunur. 

1Ltk;.1 ·1 ( ~ ~\ Cl>.1 ~~ '18/ _) - / ~ / y .J 
/ 1 / / 

2~\ r:~J\ ~i ~~ 1::~\e, Ll ~~ 8 ~ '1 ~~ 

BU iLAVEYE iKiNCi BiR iZAH3 HA~iYE 

Fetih suresinin sonundaki gaybi i§aretleri teyi! ed~n, Fatiha-y1 

~erife'deki sirat-1 mi.istakim ehlinin ve 4~ ~I 2:r.051 11~ aye

tinde murat edilenlerin kimler oldugunu bildiren, pek uzun ebediyet 

yolunda en nurani, sevimli, say1ca c;ok ve cazibeli bir dostlar kafile

sini gosteren, mi.iminleri ve §Uur sahiplerini o kafileye katilmaya ve -., 
e§lik etmeye §iddetle, mucizevi bir §ekilde sevk eden §U ayet; ~}~ 

- ,..I t_ - .). I / _,,,,- > 

~ 1. ~ .,,, ~ ~llbJI' .. 1~~~11, ~ ·J....aJ1' ~ ~~11 ~ .?~~r~~1 ,,~1 ~ iJ1,, 
,J,.~J~ J,~J~,, J~ ~~- r-"""' ~, t: 

5~j yine Fetih suresinin son ayeti gibi Do(t Halife'ye ve be§inci halife 

olan Hazreti Hasan' a (radiyallahu anh) i§aret ediyor. Belagat ilminde 

"mear1zu'l-kelam"6 (sozi.in katmanlan arasmdan c;1kan ince manalar) 

ve "mi.istetbeati.i't-terakib" 7 (sozi.in c;agn§hrd1g1 manalar) denilen, kas

tedilenden ba§ka i§ari ve dolayh manalarla gelecege ait hadiseleri bir

kac; §ekilde haber veriyor. ~oyle ki: 

Ayet, ac;1k manas1 ile insanlar arasmda Cenab-1 Hakk'm yi.ice nimet

lerine mazhar ve dosdogru yol i.izere olan peygamberlerin, s1dd1klann, 

"Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya dll§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba c;ek
me!" (Bakara sO.resi, 2/286). 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32). 
HA~iYE Karde§lerim her ikisini faydah bularak iki izah1 beraber kaydetmi§ler, yoksa biri 
kafiydi. 

"Nimet ve lutfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet." (Fatiha sO.resi, 1/7}. 
"(Kim Allah' ave ResO.lune itaat ederse) i§te onlar, Allah'm nimetlerine mazhar ettigi ne
biler, s1dd1klar, §ehitler, salih ki§ilerle beraber olacaklard1r. Bunlar ne guzel arkada§lar!" 
(Nisa sO.resi, 4/68-69). 
Bkz. el-Kurtubi, el-Cami' Ii Ahkami'l-Kur'an 10/191, 199; ibnu'l-Esir, en-Nih6ye fi 
Garfbi'l-Hadfs 3/212. 
Bkz. el-Hamevi, Hizanetil'l-Edeb 2/294; ibni Hacer, Fethu'l-Barf 1/406; el-Munavi, et
Tearfj 1/32, 55. 
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§ehitlerin, salihlerin ve Tabiin'in "Allah'1 gorur gibi ibadet eden muhsin

ler" oldugunu bildiriyor. islam alemi ic;inde 0 topluluklarm en mukem

melinin ve en faziletlisinin bulundugunu, Ahirzaman Peygamberi'nin 

( a/eyhissalatu vesselam) varisi olmak s1rnyla silsile halinde devam eden, 

peygamber varisi cemaati, S1dd1k-1 Ekber'in s1dd1k1yet madeninden 

gelen s1dd1klar kafilesini, diger uc; halifenin §ehadet mertebesine bagh 

bulunan §ehitler kafilesini, 1~~L..1ll 1µ j 1_f;\ ~~lj smma bagh olan 

salihler cemaatini ve v.i11 ~~~~~I 00 p 0~ ~ smma uyan, 
sahabenin ve ra§it halifelerin rehberliginde giden Tabiin'i gaybi haber

lerle gosteriyor. 3 ~~lj kelimesi, i§ari manas1yla Resul-u Ekrem' den 

( aleyhissa/atu vesselam) sonra makamma gec;ecek, halifesi olacak ve Mus

li.imanlar arasmda "S1dd1k" unvamyla bilinecek olan s1dd1klar kafilesi

nin reisi Hazreti Ebubekir S1dd1k'1 haber veriyor. 

\14iJlj kelimesi, ra§it halifelerden uc;unun §ehit olacagm1, Haz

reti S1dd1k'tan soma halifelik makamma uc; §ehidin gec;ecegini bildi

riyor. (unku ~14iJI kelimesi cem, yani c;oguldur. Cemin en az1 uc;

ti.ir. Demek, Hazreti Omer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali (radiyal/ahu 

anhum), Hazreti S1dd1k'tan soma islam devletinin ba§ma gec;ecek ve 

§ehit olacaklard1r. Gelecege dair bu haber aynen gerc;ekle§mi§tir. 

5~L..1llj kayd1 ise Suffe Ashab1 gibi Allah'm emirlerine uyma

da ve ibadette Tevrat' m ovgusune mazhar olmu§ takva ve ibadet 

ehli salihlerin sa~1~mm istikbalde c;ok artacagm1 haber vermekle 

beraber, 6L4j ~} :_r;-j cumlesi, sahabeye ilim ve amelde e§lik 

edip uyan Tabiin'in tabi olu§unu ve ebediyet yolunda o dart ka

filenin rehberliklerini takdir eder. Hazreti Hasan'm (radiyallahu anh) 

hilafeti bir ay gibi kisa bir sure devam etse de 0)~ L5~ ~~\ ~l 
78 ve s-: - I 0 ~11 -:...,. · ,::-: t:.;::. ·~ -:~ <U ~· "'01 ~\ U~ b Ill . ..:.;\~\ 
~ u,,, ~ v..------ u ... \• / .. ~..../ .. '->....-• y _________ ,,,. / / / .. / 

"iman edip makbul ve guzel i§ler yapanlar." (Bakara sfoesi, 2/82). 
"De ki, ey insanlar, eger Allah'1 seviyorsamz gelin bana uyun ki, Allah da sizi sevsin." 
(Al-i imran suresi, 3/31). 
"S1dd1klarla ... " (Nisa suresi, 4/69). 
"$ehitlerle ... " (Nisa suresi, 4/69). 
"Salih ki§ilerle ... " (Nisa sfoesi, 4/69). 
"Bunlar ne guzel arkada§lar!" (Nisa suresi, 4/69). 
"Hilafet benden soma otuz sene devam edecektir." (Tirmizi, fiten 48; Ebu Davud, sun
net 9; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 5/220, 221). 
"$uphesiz benim bu torunum seyyiddir. Allah onun vas1tas1yla Muslumanlardan iki 
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hadislerinde Resul-u Ekrem'in o gayb'i ve mucizev'i haberlerini tasdik 

eden ve iki buyuk ordunun, iki buyuk islam cemaatinin ban§masm1 

saglayan, anla§mazhg1 ortadan kaldiran1 Hazreti Hasan'm (radiyallahu 

anh) o klsac1k hilafetinin onemini bildirir. Onu Dort Halife'nin ardm

dan bir be§inci halife olarak gostermek ic;in gaybl haber turunden i§an 
-~ 

manas1yla ve L4_:; ~} ~j kelimesiyle, Hazreti Hasan'm ismine 

belagat ilminde "mustetbeatu't-teraklb"2 denilen bir s1rla i§aret eder. 

i§te i§aret yoluyla bildirilen bu haberler gibi daha pek c;ok sir var. 

Yeri gelmedigi ic;in §imdilik kap1 ac;ilmadi. Kur' an-z Hakim 'in <;ok a yeti 
var ki, her biri pek <;ok yonden gayba dair haberler verir. Kur'an'm bu 

turden gayb'i haberleri binlercedir. 
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SONSOZ 

Kur'an-1 Hak'im'in tevafuk yonunden mucizeligine dair nukteler

den biri §Udur: 

Kur'an-1 Hak'im'deki Allah, Rahman, Rahim, Rab isimlerinin ve 

ism-i Celal yerindeki _;;'nin toplam1 ebced hesab1yla dart bin kusur

dur. Besmele de ( ebced hesabmm ikinci c;e§idi olan alfabe sirasma 

gore) dart bin kusur eder. Buyuk sayilarda kuc;uk kesirler tevafuku 

bozmad1gmdan kuc;uk kesirler goz ard1 edildi. 5 ~ ic;erdigi iki atif 

vav'1 ile beraber iki yuz seksen kusur eder. Aynen Bakara suresinin 

iki yuz seksen kusur ism-i Celal'ine ve iki yuz seksen kusur ayetin 

say1sma tevafuk etmekle beraber, ebcedin alfabe sirasma gore olan 

buyuk toplulugun arasm1 bulacaktir." (Bkz. Buhar!, sulh 9; Tirmizi, menakzb 30; EbO. 

DavO.d, sunnet 12, 13). 
Bkz. et-Taberani, e/-Mu'cemu'l-Kebfr 1/104; et-Taber!, Tarfhu'/-umem ve'l-mU/uk 
3/165; el-Mizzi, Tehzfbu'l-Kemal 6/246; ibni Hacer, el-isabe 2173. 
Bkz. el-Hamevi, H1zaneti1'/-Edeb 2/294; ibni Hacer, Fethu'l-Barf 1/406; el-Munavi, et
Tearif 1/32, 55. 
"Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya dli§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba c;ek

me!" (Bakara sO.resi, 2/286). 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 

bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32). 
Bkz. Bakara sG.resi, 2/1; Al-i imran sO.resi, 3/1; AnkebO.t sO.resi, 29/1; Rum sO.resi, 30/1; 
Lokman sO.resi, 31/l; Secde sO.resi, 32/1. 
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ikinci hesab1yla yine dart bin kusur eder. 0 da Cenab-1 Hakk'm 

yukanda gec;en be§ isminin adedine ve kesirleri goz ard1 edilirse 

besmelenin say1sma denk dli§liyor. Demek, bu tevafuk smma bina

en ~hem atfedildigi §eyi ic;eren bir isimdir, hem Bakara suresine, 

hem Kur'an'a bir unvan, hem ikisine ozet halinde bir fihrist, hem 

ikisinin ornegi, ozu ve c;ekirdegi, hem de besmelenin ozetidir. Ebce·

din bilinen hesab1yla rY\ ~y\ ~\~Rab isminin adedine e§it 

olmakla beraber, 1 r y I ~ y I 'deki §eddeli J iki J say1hrsa dokuz 

yuz doksan olur ve pek c;ok muhim s1rn gosterir. On dokuz harfiyle 

on dokuz bin alemin anahtand1r. 

Kur'an'm butununde sayfanm sonundaki satmn ilk yansmda sek

sen Lafza-y1 Celal birbirine tevafukla bakh§1 gibi, ikinci yansmda da 

aynen seksen Lafza-y1 Celal'in birbirine tevafukla bakmas1 Kur'an-1 

Mucizu'l-Beyan'daki Allah lafzmm ince tevafuklanndand1r. Tam son 

satmn ortasmda yine elli be§ Lafza-y1 Celal, birbiri ustUne denk dli§e·

rek adeta elli be§ Lafza-y1 Celal' den meydana gelmi§ bir tek Lafza-y1 

Celal olur. Sondaki satmn ba§mda yalmz ve bazen uc; harfli k1sa bir 

kelime arahklarla yirmi be§ kere tam tevafuk eder. Buna, tam ortadaki 

elli be§ tam tevafuk eklenince seksen olur ve o satmn ilk yansmda

ki seksen tevafuk ile yine son yansmdaki seksen tevafuka denk gelir. 

Acaba bu ince, zarif, muntazam, o/~a/U, mucizevf tevafuklar nuktesiz 
ve hikmetsiz olabilir mi? H0.§6., o/amaz. Aksine, o tevafuklarzn ucuyla 
muhim define/er a~zlabilir. 

2Gt1;_t 0 t ( ~ 01 tfl>.1 ~~ ':f 8" J ~ / :: / y .J 
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Said Nursf 

"Rahman ve Rahim" (Fatiha sO.resi, 1/3}. 
"Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya dll§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba c;ek
me!" (Bakara sO.resi, 2/286). 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32). 



Keramet-i Gavsiye Risalesi' dir. Sikke-i Tasdfk-i Gay bf kitabmda ve 

teksir Lem' alar' da ne§redilmi§tir. 



T eksir Lem' alar' da ne§redilmi§tir. 



~ejkat T okatlari Risalesi 
/ / t. [. .J. 

01 j s j u2 ~ ~ Ll j 1~ f- ~ ~ Ll ~JS ~ f_~ 
0 ~ .) 1 1 0 / .1 .J. "" 1 ;::; ;::; ; -,..... / 

1.)L.,JL ~ ... /~\/~~I~-- ..GJ/ \...lJ.S \~\ ~/ 1-:::< / · / ;, V J I J / .J · / · · .J ~ 

ayetinin bir s1rnm, Kur' an hizmetinde arkada§lanmm be§eriligin geregi 
olan kusur ve hatalannm neticesinde yedikleri §efkat tokatlanm2 be
yan ve izah ediyor. Kur' an hizmetinin bir dizi kerameti ve ona Cenab-1 
Hakk'm izniyle nezaret eden, himmeti ve duas1yla yard1m eden Gavs-1 
Azam Abdi.ilkadir Geylani'nin bir kerameti anlatilacak. Taki, bu kutsi 
hizmette bulunanlar ciddiyetlerinde ve hizmetlerinde sebat etsin. 

Bu kutsf hizmetin u~ tur/U kerameti var: 

Birincisi: Hizmeti hazirlamak ve hizmetkarlanrn ona sevk etmektir. 

ikincisi: Engelleri kaldirmak ve zararh §eylerin §errini defedip on-

lan tokatlamaktir. 

Bu iki c;e§it keramete ornek hadiseler c;oktur, anlatmak uzun surer.3 

HA$iYE Onlan ba§ka vakte erteleyerek en hafif olan uc;uncu bir k1s1mdan 

bahsedecegiz. 

"Gun gelir, her §ah1s (dunyada iken) hay1r adma ne i§lemi§se onunde ham bulur; kotu
luk adma ne i§lemi§Se de. ister ki, o kotulukle kendisi arasmda upuzun bir mesafe olsun! 
Allah, sizi Kendisi'ne kar§I gelmekten sakmdmyor. Allah, kullar(m)a pek c;ok ac1yand1r." 
(Al-i imran sO.resi, 3/30). 
Bkz. $0.ra sO.resi, 42/30. Aynca muminlerin hukmen kuc;uk hatalannm c;abuk temizlen
mesi ic;in cezalannm kismen ve suratle dunyada verildigine dair bkz. Tirmizi, zuhd 57; 
Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/287, 450. 
HA$IYE Mesela, din kar§1tlannm (Halk Partisi), Nur Talebelerine ya§attlgt azap, s1kmti ve 
ihanetlerin cezasm1 kendileri dunyada daha c;ok c;ektiler, aymsmt g6rduler. 
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U~iincii ~e§it keramet §Udur: Hizmette ihlasla c_;ah§anlar, usanc_; 

duyduklan vakit §efkatli bir tokat yer, uyanarak yine o hizmete de

vam ederler. Boyle hadiseler yi.izden fazladir. Yalmz yirmi misalde on 

i.ic_;-on dart karde§imiz §efkatli birer tokat yemi§, alt1-yedisi ise birer 

hizmetten men edilme tokadma maruz kalmi§hr. ~efkat tokatlanna on 

dart misali beyan ediyoruz. 

BiRiNcisi 

Bu bic_;are Said' dir. Ne vakit hizmette gev§eklik gosterdiysem, "neme 

laz1m" deyip nefsime ait hususi i§lerle me§gul olduysam tokat yemi

§imdir. Kanaatim odur ki, o tokatlan ihmalim yuzunden yedim. <;unki.i 

hangi maksad1m gaflete dil§meme sebep olduysa onun aksi ile tokat 

yiyordum. Dikkatle bakmca, ihlash arkada§lanmm da benim gibi hangi 

maksat ic_;in hizmeti ihmal etmi§lerse onun aksiyle §efkat tokad1 yedik

lerini gorduk. Kanaatimizce, o hadiseler Kur'an hizmetinin kerametidir. 

Mesela ben, bu bic_;are Said, Van'da Kur'an hakikatleriyle ilgili 

derslerle me§gul oldugum surece, ~eyh Said hadisesi zamanmda bile 

§U.pheci hukumet hic_;bir §ekilde bana ili§medi, ili§emedi. Ne zaman ki 

"neme laz1m" dedim, kendi nefsimi di.i§ilndi.im, ahiretimi kurtarmak 

ic_;in Erek Dag1'nda harabe, magara gibi bir yere c_;ekildim. 0 vakit beni 

sebepsiz aldilar, si.irgi.in ettiler, Burdur'a getirildim. 

Orada yine Kur' an hizmetinde bulundugum si.irece, si.irgi.inler 

her ak§am mevcudiyetlerini ispat etmek zorunda olduklan ve o vakit 

surgunlere c_;ok dikkat edildigi halde, ben ve halis talebelerim bunun 

di§mda kald1k. Ben hic_;bir zaman orada oldugumu bildirmek ic_;in 

yoklamaya gitmedim, hukumeti tammad1m. Vali, oraya gelen Fevzi 

Pa§a'ya §ikayet etmi§. Fevzi Pa§a da demi§ ki: "Ona ili§meyiniz, 

hi.irmet ediniz!" Bu sbzi.i ona sbyleten, Kur'an hizmetinin kutsiyeti

dir. Fakat ne vakit kendimi kurtarmak, yalmz ahiretimi dU.§U.nmek 

fikri bana hakim olduysa, Kur'an hizmetinde az bir gev§eklik gbster

diysem maksad1mm aksiyle tokat yedim. Yani bir surgi.in yerinden 

digerine, Isparta'ya gonderildim. 

Isparta'da yine hizmet ba§ma gec_;tim. Yirmi gun sonra baz1 korkak 

insanlar, "Belki bu vaziyeti huki.imet ho§ gormeyecek, biraz tedbirli 
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davransan daha iyi olur." diyerek beni uyard1lar. Bende tekrar yal

mz kendimi du§linmek fikri kuvvet buldu. "Aman, insanlar gelmesin." 

dedim. Vine oradan da uc;uncu surgun olarak Barla'ya gonderildim. 

Barla' da ne vakit bana gev§eklik geldiyse, yalmz kendimi du§linme 

fikri bende kuvvet bulduysa ehl-i dunyanm yilanlarmdan, munaf1kla

nndan biri bana musallat olmu§tur. Bu sekiz senede seksen hadiseyi, 

kendi ba§1mdan gec;tigi ic;in, anlatabilirim. Usandirmamak ic;in kisa 

kesiyorum. 

Ey karde§lerim! Yedigim §efkat tokatlanm soyledim. izin verir ve 

hakkm1z1 helal ederseniz sizin yediginiz §efkat tokatlanm da anlataca

g1m. Gucenmeyiniz, gucenen olursa ismini zikretmeyecegim. 

iKiNcisi 

Oz karde§im, birinci, yuksek ve fedakar talebem AbdUlmecid'in 

Van'da guzel bir evi vardi. Gec;imi yerindeydi, ogretmendi. Kur'an hiz

metinin daha c;ok revac; buldugu bir yer olan smira gitmem ic;in te§eb

bus edenlere, arzumun tersine, kendi ic;tihadmca, guya menfaatim ic;in 

kahlmad1, destek vermedi. Ben smira gidersem hem Kur'an hizmeti si

yasetten uzak ve saf olmayacak, hem de kendisini Van'dan c;1karacaklar 

diye dli§lindu. Maksadmm aksiyle §efkatli bir tokat yedi. Hem Van' clan, 

hem o guzel evinden, hem de memleketinden aynldi. Ergani'ye gitme

ye mecbur kaldi. 

0<;0Nc0s0 

Kur' an hizmetinin pek muhim bir azas1 olan Hulusi Bey, Egirdir'den 

memleketine gittigi vakit, orada dunya saadetini tam tattiracak ve sag

layacak, sirf ahirete yonelik hizmette bir derece gev§eklige yol ac;acak 

sebepler vardi. <:;unku hem c;oktan g6rmedigi anne ve babasma ka

vu§tu, hem memleketini gordu, hem de §erefli, rutbeli bir asker olarak 

gittigi ic;in dunya ona gUldu, guzel gorundu. Halbuki Kur'an hizmetin

de bulunana ya dunya kusmeli ya da o dunyaya kusmeli. Taki ih/8.sla, 

ciddiyetle hizmette bulunsun. 

i§te Hulusi'nin kalbi gerc;i sars1lmazd1r. Fakat bu vaziyet onu 

gev§eklige sevk ettiginden §efkatli bir tokat yedi. Bir-iki sene baz1 
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munaf1klar ona musallat oldu, dunyanm lezzetini de kac;irdilar. Hem 

dunyay1 ona, hem onu dunyaya kusturdliler. 0 zaman manevi vazife

sindeki ciddiyete tam manas1yla sanldi. 

DORDUNCUSU 

Muhacir Hafiz Ahmed' dir. Kendisi anlatiyor: 

"Evet, itiraf ediyorum ki, Kur' an hizmetinde, ahiretim hakkmdaki 

ic;tihad1mda hata ettim. Hizmete zarar verecek bir istekte bulundum . 

.$efkatli fakat §iddetli, hatama kefaret olan bir tokat yedim. ,$oyle ki: 

Benim camim Dstad1ma kom§udur. Ostad1m yeni icatlara1 HN;iiYE ta

raftar olmad1g1 ic;in lie; aylar gelirken camimi terk etsem hem ben c;ok 

sevap kaybederim, hem de mahalle namazs1zhga ah§Ir diye dli§lin

dum. Yeni usUle uymazsam da meslegimden men edilecektim. i§te 

bu ic;tihada gore ruhum kadar sevdigim Dstad1mm gec;ici olarak ba§ka 

bir koye gitmesini arzu ettim. Bilemedim ki, o yerini degi§tirir, ba§ka 

bir memlekete giderse Kur' an hizmetinde gec;ici bir gev§eklik meyda

na gelir. Tam o siralarda tokat yedim . .$efkatli, fakat oyle deh§etli bir 

tokatti ki, lie; aydir daha akhm ba§Ima gelmedi. Fakat -Allah' a ham

dolsun- Ostad1ma ihtar edilmi§, kati olarak haber verdi ki, o musibetin 

her dakikasmm bir gun ibadet sayilmasm1 Allah'm rahmetinden limit 

edebiliriz. Cunku o hata, bir kotu niyetten kaynaklanm1yordu. 0 arzu 

sirf ahiretimi dli§lindugum ic;in kalbime gelmi§ti." 

Hakk1 Efendi'dir. .$imdi burada olmad1g1 ic;in Hulusi'ye vekalet et

tigim gibi, onun yerine derim ki: Hakk1 Efendi talebelik vazifesini hak

k1yla yaparken bulundugu yere ahlaks1z bir kaymakam geldi. 0, hem 

Ostadma hem de kendisine zarar gelmemesi ic;in yazd1klanm sakladi. 

Nur hizmetini bir sure ic;in terk etti. Birden ona, bir §efkat tokad1 olarak 

bin lira vermeye mecbur kalacag1 bir <lava ac;Ildi. Bir sene o tehdit al

tmda kaldi. Ne zaman ki geldi, burada gbrli§tlik ve donli§linde Kur' an 

hizmetine talebelik vazifesine tekrar ba§lad1; §efkat tokadmm hukmu 

kalkti, o davadan beraat etti. 

HA$IYE Yani Ti.irki_;e ezan gibi, islam §eairine aykm bid'atlar. 
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Soma talebelere Kur'an'1 yeni bir tarzda1 
HA$iYE yazma vazifesi c_;1kh. 

Hakk1 Efendi'ye de bir hisse verildi. Gerc;ekten o, hissesine sahip c;ik1p 

bir cuzu guzelce yazd1, fakat gec;im derdiyle kendini mecbur bilip gizlice 

avukat olmaya te§ebbus etti. Birden bir §efkat tokad1 daha yedi. Kalem 

tutan parmag1 kmld1. Bu parmakla hem avukathk yapmak hem Kur'an'1 

yazmak olmayacak, diye mana diliyle ihtar edildi. Avukathga te§ebbu

sunu bilmedigimiz ic;in parmagmm kmlmasma hayret ediyorduk. Soma 

anla§ild1 ki, kutsi, saf Kur'an hizmeti gayet temiz, kendine mahsus par

maklan ba§ka i§e kan§hrmak istemiyor. Her neyse ... Hulusi Bey'i ken

dim gibi bildim, onun yerine konu§tum. Hakk1 Efendi de aynen onun 

gibidir. Eger benim vekaletime raz1 olmazsa yedigi tokad1 kendi yazsm. 

ALTINCISI 

Bekir Efendi' dir. $imdi burada olmad1g1 ic;in karde§im Abdulmecid' e 

vekalet ettigim gibi onun itimat ve sadakatine guvenerek, $amh Hafiz 

ve Suleyman Efendi gibi butun has dostlanmm hukumlerine, bildiklerine 

dayanarak diyorum ki: Bekir Efendi, Onuncu Soz'u matbaada bastird1. 

Kur'an'm mucizelerine <lair Yirmi Be§inci Soz'u de yeni harfler c;1kmadan 

bastirmas1 ic;in kendisine gonderdik. Onuncu Soz'un matbaa fiyatm1 gon

derdigimiz gibi, onu da gonderecegimizi yazd1k. Bekir Efendi, benim fa

kirligimi ve matbaa fiyatmm dart yuz banknot kadar oldugunu di.i§i.indu. 

Nefsi onu, "Belki Hoca raz1 olmaz" diyerek kendi kesesinden vermemesi 

ic;in aldatt1. 0 Soz basilmad1. Hizmete muhim bir zarar geldi. iki ay soma 

hirs1zlar Bekir Efendi'nin dokuz yuz lirasm1 c;ald1. $efkatli ve §iddetli bir 

tokat yedi. in§allah c;alman dokuz yuz lira sadaka hukmune gec;ti. 

YEDiNcisi 

$amh Hafiz Tevfik'tir. Kendisi anlatiyor: "Evet, itiraf ediyorum ki, 

ben bilmeden ve yanh§ di.i§i.inerek Kur' an hizmetine zarar verecek ha

reketlerim sebebiyle iki §efkat tokad1 yedim. Bu tokatlann o yuzden 

geldigine §liphem kalmad1. 

Birincisi: Allah' a hamdolsun, benim Arapc;a yaz1m Kur' an' a bir de

rece uygun tarzda ihsan edilmi§ti. Dstad1m once bana uc; cuz yazdmp 

HA;JIYE T evafuk mucizesini gbsteren bir §ekilde demektir. 



Onuncu Lem'a 79 

diger arkada§lanma bblU§tilrdu. Kur' an yazma arzusu, risaleleri temi

ze c;ekme ve musvedde olarak yazma hizmetinde §evkimi kirdi. Hem 

Arapc_;a yazmay1 bilmeyen ba§ka arkada§lann onune gec_;ecegim diye 

gururlu bir tavir takmd1m. Hatta Ostad1m bana yaz1ya ait dikkat edil

mesi gereken bir husus soyledigi vakit, 'Bui§ bana aittir.' dedim. 'Ben 

bunu biliyorum, ders almaya ihtiyac1m yok.' gibi magrurca §eyler soy

ledim. i§te bu hatam yuzunden fevkalade, hie; akla gelmeyecek bir tokat 

yedim. Arapc_;ay1 c;ok az yazabilen bir karde§ime (Husrev'e) yeti§eme

dim. Hepimiz hayret ettik. ~imdi anlad1k ki, o bir tokatm1§. 

ikincisi: itiraf ediyorum ki, iki vaziyetim, Kur'an hizmetindeki 

tam ihlasa ve sirf Allah ic_;in hizmete aykmydi. ~iddetli bir tokat yedim. 

(unku ben bu memlekette garibim, kimsesizim. Hem §ikayet olma

sm, Ostad1mm en muhim bir dusturu olan iktisada ve kanaate riayet 

etmedigimden fakirlige dli§tlim. Bencil, magrur insanlarla gbrli§mek 

zorunda oldugumdan -Cenab-1 Hak affetsin- nazik gorunerek riyaya 

ve ba§kalanna kendimi begendirmeye mecbur kahyordum. Ostad1m 

beni c;ok defa ikaz ve ihtar ediyor, azarhyordu. Maalesef kendimi bu 

halden kurtaram1yordum. Halbuki Kur'an hizmetinin ruhuna zit olan 

bu vaziyetim cinn1 veins! §eytanlara fayda saglamakla kalm1yor, hiz

metimize de bir sogukluk, bir gev§eklik veriyordu. 

i§te ben bu kusurum yuzunden §iddetli, fakat in§allah §efkatli bir 

tokat yedim. ~uphemiz kalmad1 ki, o tokat, bu kusurdan dolay1 gel

mi§tir. 0 tokat §Udur: Sekiz senedir Ostad1mm hem muhatab1 hem de 

risaleleri yazan ve temize c;eken katibi oldugum halde, sekiz ay kadar 

Nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben ve Ostad1m, 

'Neden boyle oluyor?' diye sebeplerini anyorduk. ~imdi kesin kana

atimiz §Udur ki: 0 Kur' an hakikatleri nurdur, l§Ikhr; riya, kendini ba§

kalanna begendirmeye c;ah§ma ve alc;alma gibi karanhk tav1rlarla bir 

arada olamaz. Onun ic_;in bu nurlann hakikatlerinin meali adeta ben

den uzakla§iyor, bana yabanc1 gorunuyor, yabanc1 kahyordu. Cenab-1 

Hak'tan niyaz ediyorum ki, bundan soma bana o hizmete lay1k ihlas 

ihsan etsin, beni ehl-i dunyaya gosteri§ten ve riyadan kurtarsm. Ba§ta 
Ostad1m olmak uzere karde§lerimden dua rica ediyorum." 

Pur kusur 

$amlz Hafiz Tevfik 
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SEKiZiNcisi 

Seyrani' dir. Bu zat, Husrev gibi Nur' a arzulu ve dirayetli bir tale

bemdi. Isparta'daki talebelerin, Kur'an'm sirlannm ve cifr ilminin mil

him bir anahtan olan tevafuklara <lair fikirlerini sordum. Onun di§m

dakiler tam bir §evkle bana katildilar. 0 zat ba§ka bir fikirde ve ba§ka 

bir merakta oldugu i<5in kahlmamakla kalmadi, beni de kati bildigim 

hakikatten vazge<5irmek istedi. Bana cidden dokunan bir mektup yaz

d1. "Eyvah," dedim, "bu talebemi kaybettim!" Ger<5i soma fikirlerini 

aydmlatmak istedim, fakat ba§ka bir mana daha kan§h. 0 zat, bir §ef

kat tokadi yedi. Bir seneye yakm bir halvethanede, yani hapiste kald1. 

DOKUZUNCUSU 

Buyuk Hafiz Zuhdu' dur. Bu zat Agrus'taki Nur Talebelerinin ba§m

da, nazirlan hukmunde oldugu bir zaman, silnnet-i seniyyeye uymayi 

ve bid' atlardan sakmmayi meslek kabul eden talebelerin manevi §ere

fini yeterli gbrmeyerek ehl-i dunyanm nazannda bir mevki kazanmak 

arzusuyla milhim bir bid' atm rehberligini ilstlendi. Hizmet §eklimize ta

mamen zit bir hata i§ledi. Pek milthi§ bir §efkat tokadi yedi. Sillalesinin 

§erefini yerle bir edecek bir hadiseye maruz kald1. F akat maalesef Ku

<5ilk Hafiz Zuhdu hi<5 tokadi hak etmiyorken o elem verici hadise ona da 

dokundu. in§allah, o hadise onun kalbini dunyadan kurtanp tamamen 

Kur'an'a vermesi i<5in faydah bir cerrahi ameliyat hukmune ge<5er. 

ONUNCUSU 

Hafiz Ahmed (rahmetullahi aleyh) adh bir talebemdir. Bu zat, risalele

rin yazilmasmda iki-il<5 senedir te§vik edici bir §ekilde <5ah§iyor ve on

lardan istifade ediyordu. Soma ehl-i dunya, onun zayif bir damann

dan faydaland1. 0 §evk zedelendi. Hafiz Ahmed, ehl-i dunyaya temas 

etti. Belki boyle yaparak onlardan zarar gormemek, onlara sozilnil 

ge<5irmek, bir tilr mevki kazanmak ve dar gelirini biraz arttmp rahatla

mak istedi. i§te Kur'an hizmetine o §ekilde, o yuzden gelen gev§eklik 

ve zarara kar§ihk iki tokat yedi. 

Birincisi: Dar geliriyle beraber ailesine be§ nilfus daha ilave edil

di, peri§anhgi daha ciddi bir hale geldi. 
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ikinci tokat: ~eref ve haysiyet hususunda hassas olan, hatta bir 

ki§inin tenkit ve itirazm1 bile <;;ekemeyen 0 zati baz1 hilekar insanlar haberi 

olmadan oyle bir §ekilde kendilerine perde yaptilar ki, §erefi be§ parahk 

oldu. itibarmm yuzde doksarnrn kaybetti ve dostlarmm yuzde doksarnrn 

aleyhine <;;evirdi. Her neyse ... Allah affetsin, in§allah bu sayede uyarnr, 

belki yine k1smen vazifesine don er. 

ON BiRiNcisi 
Belki nzas1 yoktur diye yazilmadi. .. 

ON iKiNcisi 

Muallim Galip'tir (rahmetullahi aleyh). Evet, bu zat sadakatle ve tak

dir edilecek bir §ekilde risalelerin yazilarak <;;ogalhlmasmda c;ok hizmet 

etti ve hi<;;bir zorluk kar§ismda zaaf gostermedi. ~ogu gun geliyor, tam 

bir §evkle dinliyor ve risaleleri yazarak <;;ogalhyordu. Soma otuz li
ra ucret kar§1hgmda butun Sozler'i ve Mektubat'1 yazdirdi. Maksad1, 

onlan memleketinde yaymak ve hem§erilerini nurlandirmakti. Soma 

baz1 dil§Dnceler neticesinde risaleleri istedigi gibi ne§redemedi, san

d1ga kaldirdi. Birden elem verici bir hadise yuzunden bir sene gam 

ve tasa <;;ekti. Risalelerin ne§ri sebebiyle ona kotUluk edecek birka\: 

resm1 dti§mana bedel, zalim ve insafs1z bir<;;ok dil§marn oldu, bir k1s1m 

dostlanm kaybetti. 

ON O<;ONCUSU 

Hafiz Halid' dir (rahmetull8.hi aleyh). Kendisi diyor ki: 

"Evet, itiraf ediyorum. Ostad1mm Kur'an hizmetinde ne§rettigi eser

lerin yazilmasmda hararetli bir §ekilde <;;ah§hg1m zaman mahallemizde 

bir cami imamma ihtiya<;; vardi. Eski ilm1 k1yafetimi giymek, sang1m1 

baglamak niyetiyle ge<;;ici olarak o hizmette gev§eklik gosterdim, bilme

den hizmetten <;;ekildim. Maksad1mm aksiyle §efkatli bir tokat yedim. 

Sekiz-dokuz ay imamhk yaptig1m halde, muftunun vaatlerine ragmen 

fevkalade bir surette sang1m1 saramad1m. :;>uphemiz kalmad1 ki, bu §ef

katli tokat o kusurdan dolay1 geldi. Ben Ostad1mm hem bir muhatab1, 

hem katibiydim. Benim <;;ekilmem ile risalelerin yazilmas1 hususunda 
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s1kmti c;ekmi§ti. Her neyse ... Yine §Ukur ki, kusurumuzu anlad1k, bu hiz

metin ne kadar kutsi oldugunu bildik ve .$ah-1 Geylani misali arkam1zda 

koruyucu melek gibi bir Ostad bulunduguna itimat ettik." 

ON DORDUNCUSU 

Oc_; Mustafa'nm uc_; kuc_;ucuk tokat yemesidir. 

Kullann en zay1fi 

Hafiz HO.lid 

Birincisi: Mustafa (avu§ (rahmetull8.hi aleyh) sekiz senedir bizim 

hususi, kuc_;uk camiye, sobasma, gazyagma, kibritine kadar hizmet 

ediyordu. Hatta gazyag1 ve kibrit masrafm1 sekiz senedir kendi kese

sinden kar§1lad1gm1 sonradan bgrendik. Bilhassa cuma geceleri c_;ok 

zaruri bir i§ olmad1kc_;a cemaatten geri kalm1yordu. Sonra ehl-i dunya, 

kalbinin safhgmdan faydalanarak ona dediler ki: 

"Soz/er'in bir katibi olan Hafiz'm sangma ili§ecekler. Hem gizli 

ezan bir sureligine terk edilsin. Sen katibe soyle, buna zorlanmadan 

once sang1m 9karsm." 

Bunu soyleyenler bilmiyordu ki, Kur' an hizmetinde bulunan biri

nin sangm1 c_;1karmas1 ic_;in bir sbz teblig etmek, Mustafa (avu§ gibi 

yuksek ruhlulara pek agir gelir. Yine de onlann sozlerini iletmi§. 0 

gece ruyamda gordum ki: Mustafa (aVU§ elleri kirli bir halde kayma

kamm arkasmda odama geldi. Ertesi gun ona, "Mustafa (avu§, sen 

bugun kiminle gbru§tun? Seni elin kirli bir halde kaymakamm arka

smda gbrdum." dedim. 

Dedi ki: "Eyvah! Muhtar bana, 'Katibe soyle' diyerek boyle bir soz 

soylemi§ti. Ben arkasmda ne oldugunu bilemedim." 

Yine aym gun camiye bir okkaya yakm gazyag1 getirmi§. Hie_; olma

d1g1 halde o gun kap1 ac_;1k kalm1§, bir kec_;i yavrusu ic_;eriye girmi§, sonra 

bir adam gelmi§, kec_;i yavrusunun seccademe yakm biraktig1 pisligi y1-

kamak ic_;in ibrikteki gazyag1m su zannedip hepsini temizlik yap1yorum 

diye caminin her tarafma serpmi§. Tuhafbr ki, kokusunu duymam1§. 

Demek o mescit hal diliyle Mustafa (avu§' a: "Senin gazyagm bize 

laz1m degil. i§ledigin hata ic_;in gazyagm1 kabul etmedim." diye i§aret 

verdi ve o adama koku hissettirilmedi. Hatta o hafta cuma gecesi ve 
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birkac; muhim namazda, o kadar c;ah§hg1 halde cemaate yeti§emedi. 

Sonra ciddi bir pi§manhkla istigfar edip asil saffetini buldu. 

Oteki Mustafalar: Kuleonu'ndeki kiymetli, c;ah§kan, muhim bir 

talebem olan Mustafa ile, onun c;ok sad1k ve fedakar arkada§I Hafiz 

Mustafa'dir (rahmetullahi aleyh). Ben bayramdan sonra ehl-i dunyanm 

bize s1kmh, Kur' an hizmetine zarar vermemesi ic;in ";;imdilik gelme·

sinler", diye haber gondermi§tim. ";;ayet gelecek olurlarsa teker te

ker gelsinler" demi§tim. Halbuki onlar bir gece lie; ki§i birden geldiler. 

;;afak vaktinden evvel hava musaitse gitmek niyetindeydiler. Daha 

once hie; olmad1g1 §ekilde hem Mustafa c;avu§ hem SUleyman Efendi 

hem ben hem de onlar, ac;1k bir tedbiri dli§linemedik, bize unutturul

du. Her birimiz otekine birak1p tedbirsizlik ettik. ;;afaktan once gittiler 

fakat onlan iki saat boyunca oyle bir firtma tokatlad1 ki, bu firtmadan 

kurtulamayacaklar diye tela§ ettim. ;;imdiye kadar o ki§ta ne oyle bir 

firtma olmu§tu ne de kimseye bu kadar ac1m1§hm. Sonra tedbirsizli

ginin cezas1 olarak Suleyman' 1 arkalarmdan s1hhat ve selamette olup 

olmad1klanrn anlamak ic;in gonderecektim. Mustafa c;avu§ dedi ki: 

"Giderse o da donemez. Benim de onun arkasmdan gidip aramam 

gerekir. Benim arkamdan da Abdullah c;avu§'un gelmesi laz1m." Bu 

hususta "Allah' a tevekkUl ettik" dedik, bekledik. 

Soru: Has dostlanrnza gelen musibetlere §efkat tokad1 deyip bunlan, 

Kur' an hizmetinde gosterdikleri gev§eklikten dolay1 bir ceza kabul edi

yorsunuz. Halbuki size ve Kur' an hizmetine gerc;ekten dli§manhk edenler 

selamette kahyor. Neden dosta tokat vuruluyor da dli§mana ili§ilmiyor'? 
)1 ~; o )1 ,,,. ot ,,.. . . . 

Cevap: 1f 3~ _%\lj f 3~ ':.I f-Lkll had1smm smmca: Dostlarm hatalan 

hizmetimiz ic;in bir c;e§it zulum hukmune gec;tiginden c;abuk cezaland1-

nhyorlar. ;;efkatli bir tokat yer, akh varsa uyarnr. 

Dli§manm ise Kur' an hizmetine kar§1thg1, engellemeleri dalalet he

sabmad1r. Bilerek veya bilmeyerek hizmetimize saldirmas1, dinsizlik 

admadir. Kuflir devam ettigi ic;in onlar c;ogunlukla hemen tokat ye

miyorlar. 

"Zulum devam etmez, kufUr devam eder." Bkz. el-Munavi, Feyzu'l-Kadfr 2/107. Aynca 
"Allah Teala, zalime biraz firsat tamr, ama bir de yakalad1 m1 zalim artik pac;:ay1 kurtara·· 
maz." anlammdaki hadis ic;:in bkz. Buhari, tefsfru sure (11) 5; Muslim, birr 62; Tirmizi, 

tefsfru sure (8) 11. 
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Nastl ki, ki.ic;i.ik kabahatleri i§leyenlerin cezas1 nahiyelerde, koyler

de verilir. Bu yuk sue; i§leyenler ise bi.iyi.ik mahkemelere gonderilir. Ay

nen oyle de, mi.iminlerin ve has dostlann hi.ikmen ki.ic;i.ik hatalannm 

cezas1, c;abuk temizlenmeleri ic;in k1smen ve si.iratle di.inyada verilir. 1 

Dinsizlerin cinayetleri ise o kadar bi.iyi.ikti.ir ki, cezalan k1sac1k di.inya 

hayatma s1gmad1gmdan, adaletin geregi olarak beka alemindeki bi.i

yi.ik mahkemeye havale edilir. Bu yi.izden c;ogunlukla burada cezaya 

c;arptmlm1yorlar. 

i§te, hadis-i §erifte 2 jlsJ\ 4 j ~}JI ~ tjil\ buyrulmas1 bu haki

kate de i§aret ediyor. Yani mi.imin di.inyada kusurlanmn cezasm1 k1s

men c;ektiginden di.inya onun ic;in bir ceza yeridir, mesut ahiretine nis

peten bir zindan ve cehennemdir. Kafirler ise madem cehennemden 

c;1kamayacaklar,3 iyiliklerinin mi.ikafatm1 k1smen di.inyada gardi.ikleri 

ve bi.iyi.ik gi.inahlarmm cezas1 ertelendigi ic;in onlann di.inyas1 ahiretle

rine nispeten cennetleridir. Yoksa mi.imin bu di.inyada dahi kafirden 

manen ve hakikat noktasmda c;ok daha mesuttur. Muminin imani, 

adeta ruhunda manevf bir cennet hukmune gec;;iyor; kafirin kufru ise 

mahiyetinde manevf bir cehennem ate§i yakzyor. 
/ 1 / / 

4~\ ~I ~i ~~ i::Jc Ll ~~ 6 ~ '1 ~~ 

Bkz. ~ura sO.resi, 42/30. Aynca muminlerin hukmen kuc;uk hatalannm, c;abuk temizlen
meleri ic;in cezalarmm k1smen ve suratle dunyada verildigine dair bkz. Tirmizi, zuhd 57; 
Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 2/287, 450. 
"Dunya muminin zindam, kafirin cennetidir." (Muslim, zuhd l; Tirmizi, zuhd 16; ibni 
Mace, zuhd 3; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/197, 323, 389, 485). 
Kafirlerin ebediyen cehennemden c;1kamayacaklanna dair 45 ayet vard1r. Bir k1sm1 §Un
lardir: Bakara sO.resi, 2/39, 81, 162, 217, 257, 275; Nisa suresi, 4/14, 169; Maide sO.resi, 
5/37, 80. 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32). 



Siinnetin Mertebeleri ve Bid'at Hastalrgmm ilacr 
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1,, /J~/-:. ~~IL~<·f~" /.~./~~~ ·/~<:- ... ~~\· J "/~/t_;...uf 
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$u ayetin birinci rnakarn1 Sunnet Yalu, ikinci rnakarn1 Sunnetin 

Mertebeleri' dir. 
1 / ::;---_)~ / 

~) ~j ~; ~ ~ ~\ ~~ ') ~\ ~ ji 1jj 0~ 
3~\ ~«~ ~~ . ,. qt_; k1 ~ ;! ~ ~::s- 01 °l~ 

\7:-:; i..I~ ~ ,- ~ u-
Bu iki yuce ayetin yuzlerce nuktesinden on bir "nukte" kisaca be

yan edilecek. 

BiRiNCi NUKTE 

Resul-u Ekrern (aleyhissalota vesselam) buyurrnu§ ki: 

"Size kendi aramzdan oyle bir Peygamber geldi ki, zahmete ugramamz ona agir gelir. Kalbi 
ilsti.inilze titrer, milminlere kar§l pek §efkatli ve merhametlidir." (Tevbe sCtresi, 9/128). 
"(Ey ResCtlum! Sen boyle onlarm ilzerine titrerken) onlar hala senden ve yolundan yilz 
c;:evirecek olurlarsa de ki: Bana (yard1mc1 ve destekc;:i olarak) Allah kafidir. O'ndan ba§
ka hic;:bir ilah yoktur. Ben O'na dayand1m, O'na gilvendim ve 0, (biltiln kainatm, buti.in 
varhklann idare merkezi olan) Bilyilk Ar§'m Rabbi, (biltiln kainatm mutlak Sultam, butiln 
varhklann yegane s1gmag1, besleyip ya§atam, koruyup gozetenidir}." (Tevbe suresi, 9/129). 
"De ki, ey insanlar, eger Allah'1 seviyorsamz, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin." 
(AI-i imran suresi, 3/31). 
et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Eusat 5/315; Ibni Adiyy, el-Komil 2/327; el-Beyhak!, ez
Zuhd s. 118. 
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Yani "Ummetim bozuldugu zaman kim benim sunnetime sanhrsa 

yuz §ehit sevab1 kazanabilir." 

Evet, sunnet-i seniyyeye uymak §liphesiz c_;ok k1ymetlidir. 

Bilhassa bid'atlann her yere girdigi bir zamanda daha da k1y

metlidir. Hele ummetin bozuldugu devirde sunnet-i seniyyenin 

kuc;uk bir adabm1 uygulamak, ciddi bir takvanm ve kuvvetli bir 

imanm varhgm1 hissettirir. Sunnete uymak, dogrudan dogruya 

Resul-u Ekrem'i (aleyhissalatu vesselam) hatira getirir. 0 hatirlay1§ 

da Cenab-1 Hakk'm huzurunda bulunma fikrine donli§lir. Hatta 

en basit bir davram§ta, yeme, 1 ic_;me2 ve yatma3 adabmda sunnet-i 

seniyyeye uyuldugu vakit, o basit davram§, o f1tr1 hareket sevaph 

bir ibadet ve §er' i bir am el olur. <:;unku insan o basit hareketiyle 

Resul-u Ekrem' e (aleyhissalatu vesselam) uydugunu, bunun §eriatm 

bir edebi oldugunu dli§linur ve §eriat sahibinin o oldugunu hati

ra getirir. Ve kalbi ~eriat'm Hakiki Sahibi olan Cenab-1 Hakk'a 

ybnelir. Rabbinin huzurundaym1§ gibi bir hale burunur ve ibadet 

sevab1 kazamr. 

j§te bu szrdandzr ki, sunnet-i seniyyeye uymay1 kendine adet edi

nen, alz§kanlzklannz ibadete <;evirir, butun omrunu verimli ve sevaplz 

hale getirebilir. 

iKiNCi NUKTE 

imam Rabban1 Ahmed-i Faruk1 (kuddise sirruh) demi§ ki: "Ben ruha

ni yolculugumda mertebeleri kat ederken evliya tabakalan ic_;inde en 

parlak, en muhte§em, en latif ve en emniyetli tabakanm, sunnet-i se

niyyeye uymay1 tarikatlannm esas1 kabul edenler oldugunu gordum. 

Hatta o tabakada c_;ok yuksek mertebeye sahip olmayan evliya, diger 

tabakalann has velilerinden daha muhte§em gbrunuyordu. "4 

Mesela Efendimiz (salla//ahu aleyhi ve sellem), yemegin ba§tnda besmeleyi unutan kim
senin, hatirlad1g1 anda "Hem ba§l, hem ortas1, hem de sonu ic;in Bismillah" demek 
suretiyle bunu telafi edebilecegini belirtmektedir: Tirmizi, et'ime 47; Ebu Davud, e§ribe 

15; ibni Mace, et'ime 7; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 6/143, 207, 265. 
Mesela Efendimiz'in (sallallohu aleyhi ve sellem), suyu uc; nefeste ic;tigine dair bkz. Buhari, 
e§ribe 26; Muslim, e§ribe 122, 123; Tirmizi, e§ribe 14. 
Mesela Efendimiz'in (sallallohu aleyhi ve sellem), yatarken sag avucunu yanagmm altma 
ald1gma dair bkz. Buhari, deavot 8; Tirmizi, deavot 29; Ebu Davud, edeb 177. 
imam Rabbani, el-MektUbat 1/240 (260. Mektup). 
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Evet, ikinci bin yilm muceddidi imam Rabbani (kuddise sirruh) dog

ru soyluyor. Sunnet-i seniyyeyi yol edinen, Habibullah'm golgesi al

tmda mahbubiyet makamma eri§ir. 

O<;ONCU NUKTE 

Bu fakir Said, Eski Said doneminden c;1kmaya c;ah§hg1 bir zaman

da, rehbersizlikten ve nefs-i emmarenin gururundan c;ok muthi§, 

manevi bir firtma ic;indeyken akhm ve kalbim hakikatler arasmda 

yuvarlandi. Kah Sureyya' clan yere, kah yerden Sureyya'ya kadar bir 

dD§D§ ve yukseli§ arasmda c;alkalamyordum. 

i§te, o zaman gordum ki, sunnet-i seniyyenin meseleleri, hatta 

kuc;uk adaplan, c;ok tehlikeli, karanhk yollardaki gemilerde rotay1 

ve kibleyi gosteren pusulalar gibi birer dugme hukmundedir. Hem 

o ruhi yolculukta kendimi c;ok bask1 altmda gayet ag1r yukler sirtlan

ffil§ bir halde gorurken, sunnet-i seniyyenin o vaziyete temas eden 

meselelerine uydukc;a butUn agirhklar ustumden kalk1yor gibi bir 

hafiflik duyuyordum. Teslimiyetle tereddutlerden ve §Dphelerden, 

yani "Acaba boyle hareket etmek dogru mudur, bunda fayda var 

m1dir?" gibi endi§elerden kurtuluyordum. Ne vakit sunnetten elimi 

c;eksem bak1yordum ki, s1kmh c;ok, onumde nereye c;1khg1 belli ol

mayan yollar var. Yuk agir, ben gayet acizim; gorD§ mesafem kisa, 

yol da karanhk. Arna ne vakit sunnete sanlsam yol aydmlamyor, 

emniyetli bir hale geliyor, yukum hafifliyor, s1kmh bitiyor gibi his

sediyordum. i§te o zamanlarda imam Rabbani'nin hukmunu bizzat 

ya§ayarak tasdik ettim. 

DORDUNCU NUKTE 

Bir zaman olUmu dD§Dnmekten, 1J;.. 0 _;.JI hukmundeki tasdikten 

ve dunyanm gelip gec;iciliginden, faniliginden dogan bir ruh hali ic;inde 

kendimi tuhaf bir alemde gordum. Bakhm ki: Ben bir cenazeyim, De; 

muhim ve buyuk cenazenin ba§mda duruyorum. 

"Olum kesin bir gen;ektir." (Bkz. et-Taberanl, el-Mu'cemu'l-lcebfr 3/180. Aynca alum 
gen;egini ifade eden ayet-i kerimeler ic;in bkz. Bakara sO.resi, 2/28; Al-i imran sO.resi, 
3/185; Hae suresi, 22/66; Casiye sO.resi, 45/26; Kaf sliresi, 50/19; Cum'a sliresi, 62/8; 
Mulk sO.resi, 67/2). 
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Birincisi: Kendi hayahmla alakah ve mazi kabrine giren canh var

hklann hepsinin manev1 cenazesinin ba§mda bir mezar ta§I hukmun

deyim. 

ikincisi: Yeryuzu kabristanmda, insanhgm hayahyla alakah her 

turlu canlmm mazi mezanna gomUlen buyuk cenazesinin ba§mda me

zar ta§I olan bu asnn yuzunde c;abuk silinecek bir nokta, hemen olecek 

bir kanncay1m. 

U~iinciisii: ~u kainatm olumu k1yamet vaktinde muhakkak ger

c;ekle§ecegi ic;in nazanmda olmu§ hukmune gec;ti. Kendimi o buyuk 

cenazenin can verme anmdan deh§et, vefatmdan §a§kmhk ve hayret 

ic;inde gordum; istikbalde kesinlikle gerc;ekle§ecek olan vefahm bana o 

zaman vuku buluyor gibi gbrundu. ~ _; 01 J1 J ~\ ~ ~ IJ j ~~ 
\~-~\\ ~yjl ~) ~j ~j ayetinin s1rnyla, buttin varl;klar, butun se~
gililer vefatimla birlikte arkalanm donup terk etti, beni yalmz biraktilar. 

Ruhum, sonsuz bir deniz suretini alan ebediyet tarafmdaki istikbale 

sevk ediliyordu. 0 denize ister istemez ahlacakhm. 

i§te o hayret verici ve c;ok hazin haldeyken imanm ve Kur'an'm 

Yard1m1yla '·,d1 ,!/ ~/ ~/: ~ ~ 01 J1 J~1 / ,/ I~~ 1,f/: ~~ u-:.r . _) J .) .Y /" J • • ~ u- y .Y • 

1~~11 ayeti imdad1ma yeti§ti ve gayet emniyetli, guve"~li bir gemi huk-

mune gec;ti. Ruhum tam bir emniyetle ve sevinc;le ayetin ic;ine girdi. 

Anlad1m ki, o ayetin ac;ik manasmdan ba§ka i§arl bir manas1 beni te

selli etti, bana huzur verdi ve sukunet buldum. 

Evet, nas1l ki ayet ac;1k manas1yla Resul-u Ekrem' e (aleyhissalata ves

selamJ "Eger dalalet yolundaki sapkmlar senin §eriatmdan ve sunnetin

den yuz c;evirirler, Kur'an'1 dinlemezlerse merak etme! De ki: Cenab-1 

Hak bana yeter, O'na tevekkul ediyorum. 0 sizin yerinize, bana uya

cak bir topluluk gonderir. O'nun saltanah her §eyi ku§ahr. Ne asiler 

mUlkunun hudutlanndan kac;abilir, ne de O'ndan yard1m dileyenler 

dermans1z kahr!" der. 

"(Ey Resulum! Sen boyle onlann uzerine titrerken) onlar hala senden ve yolundan 
yuz c;evirecek olurlarsa de ki: Bana (yard1mc1 ve destekc;i olarak) Allah kafidir. O'ndan 
ba§ka ilah yoktur. Ben O'na dayand1m, O'na guvendim ve 0, (butun kainatm, butun 
varhklann idare merkezi olan) BU.yuk Ar§'m Rabbi, (butun kainatm mutlak Sultani, bu
ti.ln varhklann yegane s1gmag1, besleyip ya§atarn, koruyup gozetenidir)." (Tevbe suresi, 
9/129). 
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Ayet i§arl' manas1yla da der ki: "Ey insan ve ey insanhgm reisi, 

rehberi! Buh.in mevcudat seni birak1p fanilik yalunda yakluga gitse, 

canhlar senden aynhp ollim yalunda ka§sa, insanlar seni terk edip 

mezarlara girse, gaflet ve dalalet yalundakiler seni dinlemeyip karan

hklara dli§se bile merak etme! De ki: Cenab-1 Hak bana yeter. Madem 

0 var, her §ey var. 0 halde, gidenler yakluga gitmedi. O'nun ba§ka 

bir memleketine gidiyarlar. Ve a Yuce Ar§m Sahibi, anlann yerine 

sansuz askerlerinden ba§kalanm gonderir. Kabre girenler yak almaz, 

ba§ka bir aleme giderler. Allah, anlann yerine ba§ka vazifelileri yallar. 

Dalalete dli§enlerin yerine hak yalunu takip edecek itaatkar kullanm 

gonderebilir. Madem oyle, 0 her §eye bedeldir. Butun e§ya, O'nun bir 

tek teveccuhune denk alamaz!" 

i§te bu i§ari mana vas1tas1yla bana deh§et veren lies muthi§ cena

ze ba§ka bir §ekil aldi. Anlad1m ki alum, hem Hakim, hem Rahim, 

hem Adil, hem Kadir bir Zat-1 Zulcelal'in idaresi, rububiyeti, hikmeti 

ve rahmeti altmda hikmetli, ibretli bir gezinti, vazifelerin yapild1g1 bir 

seyahat, bir seferdir, bir terhis ve vazifelendirmedir; boylece kainat 

csalkalamyor, yenilenip devam ediyar. 

BE~iNCi NUKTE 

1~\ "'(', ~~ · " qi; ~I~ ~ ~ ::":S- 01 H yuce ayeti, sunnete uymamn ne r~-::i...iY'-7 ~,- ~u 
kadar muhim. ve gerekli aldugunli' kesin bir §ekilde ilan ediyar. Evet, 

bu ayet-i kerime, manhk ilmindeki k1yas yontemlerinden "istisnai 

k1yas"m2 en kuwetli ve acs1k ornegidir: 

Nasil ki, manhkta bu k1yas ti.irune misal alarak §byle denilir: "Eger gu

ne§ 9karsa gunduz alur." Muspet netice icsin, "Gune§ 9kh, oyleyse §im

di gunduzdur"; menfi netice icsinse, "Gunduz yak, oyleyse henuz gune§ 

cs1kmadi." denilir. Mantikcsa muspet ve menfi alan bu iki netice kesindir. 

Aynen oyle de, §U ayet-i kerime der ki: "Eger Allah'a muhabbe

tiniz varsa Habibullah'a uyunuz. Uymazsaniz Allah'z sevmiyarsunuz 

demektir." Allah sevgisi, Habibullah 'zn sunnet-i seniyyesine uymayz 

netice verir. 

"De ki: Ey insanlar, eger Allah'1 seviyorsarnz, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin." 

(AI-i imran suresi, 3/31). 
Neticesi veya 21dd1 bizzat kendisinde zikredilen k1yas. 
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Evet, Cenab-1 Hakk'a iman eden, elbette O'na itaat edecektir. itaat 

yollan ic;inde en makbuh.i, dosdogru ve emniyetli olam, en kisas1 ise 

§ilphesiz Habibullah'm gosterdigi ve takip ettigi yoldur. 

Kainati bunca nimetle dolduran Kerim-i Zulcemal'in §Uur sahip

lerinden o nimetlere kaq1 §ilkur istemesi zaruridir ve istedigi bellidir. 

Kainati bu kadar sanat mucizeleriyle susleyen o Haklm-i Zulcelal, el

bette, ac;1kc;a, §Uur sahipleri ic;inde en sec;kin zah muhatab1 ve tercu

mam, kullanna tebligci ve imam yapacaktir. Hem bu kainah had ve 

hesaba gelmez cemal ve kemal tecellilerine mazhar eden o Cemll-i 

Zulkemal, elbette, ac;1kc;a, sevdigi ve gostermek istedigi cemal ve 

kemalinin, isimlerinin ve sanatmm en ku§ahc1 ve kusursuz mikyas1 ve 

aynas1 olan zata, en mukemmel kulluk vaziyetini verecek ve onu diger 

kullarma ornek k1hp herkesi ona uymaya sevk edecektir ki, o guzellik 

ba§kalannda da g6runsun. 

K1sacas1: Allah sevgisi, sunnet-i seniyyeye uymayz gerektiriyor ve 

onu netice veriyor. Ne mutlu o kimseye ki, sunnete uymakta hissesi 

<;oktur! Yazzklar a/sun o kimseye ki, sunnet-i seniyyeyi takdir etmeyip 

bid'atlara girer! 

ALTINCI NUKTE 

Resul-u Ekrem (aleyhissalata vesselam) §6yle buyurmu§: 
,. ,. ; 

1~01.) ~~ J53 'il~ ~~ J5 yani 2~~ ~ Gi.51 f _;;)\ ayetinin s1m 
ile, Nurlu islam ;;eriat1'nm kanunlan ve sunnet-i seniyyenin dusturlan 

tamamlamp kemalini bulduktan soma yeni icatlarla o dusturlann be

genilmedigi veyahut -ha§a ve kella- noksan garUldugu hissini doguran 

bid'atlar c;ikarmak sapkmhktir, ate§tir. 

Siinnet-i seniyyenin mertebeleri var: 3 

Bir kzsmz vaciptir, terk edilmez. Bu k1s1m, islam §eriatmda etrafhca 

"Her bid'at dalalettir ve her dalalet cehennem ate§indedir." Nesai, 1ydeyn 22; Ma'mer 

ibni Ra§id, el-Comi' 11/159; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebfr 9/97. ilk k1sm1 ic;:in bkz. 

Muslim, cum'a 43; EbO. DavO.d, sunnet 5; ibni Mace, mukaddime 6, 7; Darimi, mukad

dime 16, 23. 
"i§te bugun sizin dininizi kemale erdirdim." (Maide sO.resi, 5/3). 
Sunnetin iki k1s1m olduguna dair bkz. Darimi, mukaddime 49; et-Taberani, el

Mu'cemu'l-Evsat 4/215; ed-Deylemi, el-Musned 2/345. 
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beyan edilmi§tir. Bunlar kesin ve saglam hukumlerdir, hic_;bir §ekilde 

degi§tirilemez. 

Bir k1sm1, nafile tilrilndendir. Nafileler de iki kis1md1r. Birincisi, 

ibadete dair sunnet-i seniyye kis1mlandir. Onlar da §eriat kitaplannda 

beyan edilmi§tir, degi§tirilmeleri bid' athr. 

Diger k1sm1, "adap" diye tabir edilir, siyer kitaplannda anla

hlmi§hr. Onlara uymamaya bid'at denilmez. Fakat Resulullah'm 

Nebevi adabma bir c_;e§it muhalefettir ve onlann nurundan, o ha

kiki edepten istifade edememektir. Bu kis1m orf ve adetlerde, fitri 

muamelelerde Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam), yanh§hgma 

ihtimal bulunmayacak derecede c_;ok ve kesin rivayetler neticesinde 

bilinen hareketlerine uymakhr. Mesela konu§ma adabm1 gosteren, 

yeme-ic_;me, yatma gibi hallerin adab1m beyan eden, gorgu kuralla

nyla alakah birc_;ok sunnet var. Bu <;;e§it silnnetlere "adap" denilir. 

0 adaba uyan, adetlerini ibadete <;;evirir, onlardan milhim bir feyiz 

alzr. En kil<;;ilk bir adabz gozetmek, ResCtl-u Ekrem'i (aleyhissalata ves

selam) hatzra getirir, kalbe bir nur verir. 

Silnnetlerin i<;;inde en milhimi, islamiyet alametleri olan §eairle de 

alakalz silnnetlerdir. $eair, bir manada herkesin hukukunu ilgilendi

ren, topluma ait bir kulluktur. Bir insanzn yapmaszyla toplumun butil

nil ondan istifade ettigi gibi, onun terkinden de herkes sorumlu olur. 

Bu tilrden §eair ilan edilir ve ona riya karz§amaz. Nafile de olsa §ahsf 

farzlardan daha milhimdir. 

YEDiNCi NUKTE 

Sunnet-i seniyye, edeptir. Hi<;;bir k1sm1 yoktur ki, altmda bir nur, 

bir edep bulu,nmas1Y]. ResO.I-i: Ekrem (aleyhissalata vesselam) §byle 

buyurmu§:\s::~t5 ~li J) ~S\ Yani, "Rabbim bana edebi, gilzel bir 
surette ihsan etmi§, beni edeplendirmi§tir." Evet, ResCtl-u Ekrem'in 

siyer kitaplarznda anlatzlan yilce ahlakma ve vaszflarzna dikkat eden 

ve silnnet-i seniyyeyi bi/en, katiyen anlar ki: Cenab-1 Hak, edebin her 

Bkz. el-Kurtubi, el-Comi' Ii Ahkomi'l-Kur'on 18/228; es-Sulemi, A.dobil's-Sohbet s. 124; 
Ibnu'l-Cevzi, Szfatil's-Safue 1/201; el-Munavi, Feyzu'l-Kadlr 11225; el-Ac!Cmi, Ke§fil'l

HafQ 1172. 
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~e§idini Habibinde toplamz§tzr. 1 Onun sunnet-i seniyyesini terk eden, 

edebi terk etmi§ olur, 

kaidesini dogrular, kendisini zarara ugratan bir edep yoksunluguna 

dii§er. 

Soru: Her §eyi bilen ve goren, Zat'mdan hic;bir §ey gizlenemeyen, 

yani Allamu'l-GuyO.b olan Allah'a3 kar§I edep nasil olur? <;unku insa

m utandiran haller ondan gizlenemez. Edebin bir c;e§idi brtilnmektir, 

c;irkin gorunen halleri gizlemektir, fakat her §eyi goren ve bilen Zat 

kar§lStnda ortilnme, gizlenme olamaz. 

Cevap: 

Oncelikle: Sani-i Zulcelal nasil ki sanatma c;ok kiymet verip onu 

guzel gostermek istiyor ve c;irkin §eyleri perdeler altmda sakhyor, ni

metlerini susleyerek dikkat nazarlanm o nimetlere c;ekiyor. Aynen oyle 

de, mahlO.katim ve kullanm diger §UUr sahiplerine guzel gostermek 

istiyor. Onlann c;irkin vaziyetlerde gbrunmeleri Allah'm Cemil, Muzey

yin, Latif ve Hakim gibi isimlerine kar§I bir c;e§it isyan ve edebe aykm 

oluyor. i§te sunnet-i seniyyedeki edep, Sani-i Zulcelal'in o isimlerinin 

hudutlan ic;inde butunuyle bir edep vaziyeti takmmaktir. 

ikinci Olarak: Nasil ki bir doktor, meslegi geregi bir namahremin 

en mahrem uzvuna bakabilir, zaruret oldugu zaman o uzuv kendisi

ne gosterilir. Bu duruma edebe aykm denilemez. Aksine, hp ilminin 

edebi oyle gerektiriyor, denilir. Fakat o doktor, namahremlere mesle

gi di§mda, erkek nazanyla yahut vaiz ismiyle, hoca sifatiyla bakamaz. 

Edep, namahremlerin ona gosterilmesine fetva vermez. Namahremle

ri ona, erkek olmas1 yonuyle gostermek hayas1zhktir. Aynen 6yle de, 

Sani-i Ziilcelal'in pek ~ok ismi, her bir ismin ayn bir cilvesi var. Mesela, 

"Gaffar" ismi giinahlann varlzgm1, "Settar" ismi kusurlann bulunmasm1 

Bkz. "~uphesiz Sen, ahlakm -Kur'an buutlu, uh1hiyet eksenli olmas1 itibanyla- ihatas1 
imkans1z, idraki kabil olmayan en yucesi Qzeresin." (Kalem sO.resi, 68/4). 
Edepsiz ki§i Allah'm lutfundan mahrum kahr. Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevf-i 

$erff 1/3. 
Cenab-1 Hakk'm, Allamu'l-GuyO.b olduguna dair bkz. Maide sO.resi, 5/109, 116; Tevbe 
sO.resi, 9/78; Sebe sO.resi, 34/48. 
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gerektirdigi gibi, "Cemll" ismi de ~irkinligi gormek istemez. "Latif, 

Kerlm, Hakim, Rahim" gibi cemal ve kemal ifade eden isimler, varlzkla

rzn guzel bir surette ve mumkun vaziyetlerin en iyisinde bulunmalannz 

gerektirir. Cemtrl ve kemtrl ifade eden o isimler meleklerin, ruhanilerin, 

cinlerin ve insanlann nazannda guzelliklerini varhklann guzel vaziyet

leriyle ve guzel ahltrklanyla gostermek ister. i§te sunnet-i seniyyedeki 

adap bu yuce ah/aka i§aret eder, dusturlannz bildirir ve onun misalidir. 

SEKiZiNCi NUKTE 

J : / ". · ~ ~ IL ~ <, f ~ " / J / Ll ~ ~". · / ~ <. ~ ~f ' j ,u ~ / ~ Jif v ~_r-; . r-::-- i..r:.r- P /- _r..f' r-:- ~ Y""' J r" · 
1~j ayeti, Re~ul-u Ekre~'in (aleyhissa/ata vesselam) ummetine kar§I 

engin §efkatini ve sonsuz merhametini gosterdikten sonra ardmdan 
I / 

gelen z,:0J\ ~ ~ IJ j 0~ ayeti der ki: 

"Ey insanlar! Ey Muslumanlar! Sizi hadsiz §efkatiyle dogru yola 

c_;agiran, butun kuvvetini menfaatiniz ic_;in harcayan, getirdigi hu

kumlerle ve sunnet-i seniyyesiyle manevi yaralanrnz1 §efkatli bir 

§ekilde tedavi eden, onlara merhem vuran boyle bir zatm apac_;1k 

§efkatini inkar ve gozle gorulen merhametini itham etmek derece

sinde, sunnetinden ve bildirdigi hakikatlerden yuz c_;evirmenin ne 

kadar vicdans1zhk ve akils1zhk oldugunu biliniz! 

Ve ey §efk.atli Resul, ey merhametli Nebi! Eger senin bu engin 

§efkatini ve yuce merhametini tammay1p ak1ls1zhklanndan sana s1rt 

c_;evirir, seni dinlemezlerse merak etme! Goklerin ve yerin ordulan em

rinde olan,3 her §eyi ku§atan Buyuk Ar§'m altmda rububiyet saltanati 

hukmeden Zat-1 Zulcelal sana yeter. 0, gerc_;ekten itaatkar topluluklan 

senin etrafmda bir araya getirir, onlara sozunu dinletir, bildirdigin hu

kumleri kabul ettirir!" 

Evet, Resul-u Ekrem 'in getirdigi §eriatta ve sunnetinde hi~bir me

sele yoktur ki, pek ~ok hikmeti bulunmaszn. Bu fakir, butun kusurlarzm 

"Size kendi aramzdan oyle bir Peygamber geldi ki zahmete ugramamz ona agir gelir. 

Kalbi ilstilni.ize titrer, milminlere kar§I pek §efkatli ve merhametlidir." (Tevbe sO.resi, 

9/128). 
"(Ey ResO.li.im! Sen boyle onlann ilzerine titrerken) onlar hala senden ve yolundan yilz 

c;:evirecek olurlarsa de ki: Bana (yard1mc1 ve destekc;:i olarak) Allah kafidir." (Tevbe 

sO.resi, 9/129). 

Bkz. "Goklerin ve yerin ordulan Allah'mdir." (Fetih sO.resi, 48/4). 
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ue aczimle beraber bunu iddia ediyorum ue bu davayz ispata hazzrzm. 
Hem Risale-i Nur'un §imdiye kadar yazilan yetmi§-seksen par~as1, 

Resulullah'm (aleyhissalata vesselam) sunnetinin ve §eriatmm meseleleri

nin ne kadar hikmetli ve hakikatli olduguna yetmi§-seksen dogru §ahit 

hukmune ge~mi§tir. Eger imkan olsa ve bu meseleye dair her §ey ya

zilsa, o hikmetler yetmi§ degil belki yedi bin risaleye s1gmaz. 

Hem benim bizzat gorerek, tadarak ue ya§ayarak belki bin tecru

bem var ki, $eriat'zn meseleleriyle sunnet-i seniyyenin dusturlarz ru

hun, aklzn ve kalbin hastalzklarzna, bi/hassa top/um hayatzndaki hasta

lzklara r;ok faydalz birer devadzr. Bunu bOyle bildigimi ve ba§ka felseff 

ve hikmetli meselelerin, sunnetin yerini tutamadzgznz bizzat hissettigi

mi, ba§kalarzna da risalelerde bir derece hissettirdigimi i/an ediyorum. 

Bu davamda tereddut eden/er, Risa/e-i Nur' a bakszn. 

i§te boyle bir zatm sunnet-i seniyyesine elden geld@ kadar uyma

ya ~ah§manm ne kadar karh, ebed1 hayat i~in ne kadar saadet verici 

ve dunya hayati i~in ne kadar faydah oldugu kiyas edilsin. 

DOKUZUNCU NUKTE 

Butun sunnetlere tamamen, fiilen, havas tabakanm en haslan bile 

ancak uyabilir. Fakat sunnete fiilen olmasa da niyetle, kasten ve onu 

gerekli garerek talip olmak herkesin elinden gelir. Farz ve vacip kis1m

lara zaten uyma mecburiyeti var. Kulluktaki mustehap olan sunnet-i 

seniyyenin terkinde de gunah olmasa bile buyuk bir sevabm kayb1 

soz konusudur. Onlan degi§tirmek ise buyuk bir hatad1r. Adetlerde 

ve davram§larda sunnete uyulduk~a o adetler ibadet olur. Uyulmazsa 

ceza yoktur, fakat Habibullah'm adabmm nurundan istifade azahr. 

Kulluk esaslarznda yeni icatlar bid'attzr. Bid'atlar ise ~ ~\ f _0\ 
1~~ ayetinde i§aret edilen szrra aykzrz oldugu ir;in yasaklanmz§tzr. 2 

Fakat tarikattaki virdler, zikirler ve me§repler turunden olursa, aszllarz 

Kitap ve Sunnet'te yer almak, kararla§tzrzlan usu/ ve esaslar sunnet-i 

seniyyeye aykzrz o/mamak ve on/an degi§tirmemek §artzyla ayrz ayrz 

"i§te bugun sizin dininizi kemale erdirdim." (Maide suresi, 5/3). 
"Kim §U dine uymayan bir §ey uyduracak olursa, bu merduttur, kabul edilmez." an
lammdaki hadis ic_;:in bkz. Buhari, i'tisam 5, buy(/ 60, sulh 5; Muslim, akdiye 18; Ebo. 
Davud, silnnet 6. 
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tarzda ve surette bulunmakla beraber, farklzlzklar bid' at degildir. Her 

ne kadar bir k1s1m alimler bunlardan bazilanm bid' at kabul etmi§Se 

de, onlara "bid' a-y1 hasene" yani Kur' an ve sunnete aykm olmayan 

bid' atlar adm1 vermi§lerdir. 1 ikinci bin yilm muceddidi imam Rab bani 

(radiyallohu anh) diyor ki: 

"Ben ruhani seyr-i suh1kumda Resul-u Ekrem'den (aleyhissalata ves

selam) riuayet edilen sozlerin nurlu oldugunu, sunnet-i seniyyenin 1§1-

gzyla parlad1gzn1 goruyordum. Ondan rivayet edilmi§ olmayan parlak, 

kuvvetli virdlerde ve hallerde ise o nur yoktu. Bunlarzn en parlagz, 

Resul-u Ekrem 'den nakledilenlerin en azzna bile denk gelmiyordu. 

Anladzm ki, sunnet-i seniyyenin parzlt1larz bir iksirdir. Sunnet nur iste

yenlere yeter, ba§ka yerde nur aramaya ihtiym;; yoktur." 

i§te hakikat ve ~eriat kahramam olan boyle bir zatm §U hukmu 

gosteriyor ki, sunnet-i seniyye dunya ve ahiret saadetinin temel ta§I, 

kemalatm madeni ve kaynag1dir. 

2 4~· ~11 till /GI ci-: 0
\ ~~t11 /~ / / c '/ JJ r--

3-: ..vtLll1 // s~ J ,. ~11 ~\/ ~-=?r ~ 81 G/ 
j-l.. / / c: . J-" y . J _r ;, .J 

ONUNCU NUKTE 

4~\ !<:' 0 ~~ • " q~ ~\ ~ & ~ £5 ~\ H ayetinde mucizevi bir vecizlik r~-:. '.../-~ ~ 1~-- ~u-

vardir. c;unku bu lie; cumlenin ic;ine pek c;ok cumle yerle§tirilmi§tir. 

~oyle ki: 

Ayet, "Allah'a (celle celoluhu) imanzn1z varsa elbette Allah'z seve

ceksiniz. Madem Allah'z seuiyorsunuz, O'nun sevdigi tarzda hareket 

edeceksiniz. O'nun sevdigi tarzda hareket ise sevdigi zata benzemekle 

olur. 0 zata benzemek, ona uymaktzr. 0 zata uyarsanzz, Allah da sizi 

sever. Zaten siz Allah'z seversiniz, ta ki Allah da sizi sevsin." diyor. 

Bkz. el-Id, Kitobu'l-Mevok1f 1/159; el-Gaza!!, jhyou Ulumi'd-Dfn 2/256; ibni Receb, 
Comiu'l-Ulum ve'l-Hikem 1/267; ibni Abid!n, Ho§iye 1/390. 
"Allah1m, bizi sunnet-i seniyyeye uymakla nz1kland1r." 
"Ya Rabbena! indirdigin kitaba iman edip Elc;:inin yolunu tuttuk. Sen de bizi, birligini ve 
nebilerini tamyan §ahitlerle birlikte yaz." (Al-i imran suresi, 3/53). 
"De ki: Ey insanlar, eger Allah'1 seviyorsamz, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin." 
(AI-i imran suresi, 3/31). 
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i§te bu cilmleler, §U ayetin yalmz ozet §eklinde, kisa bir rnealidir. 

Demek ki, insan ic;in en muhim, en yuce maksat Cenab-1 Hakk'zn 

sevgisine mazhar olmaktzr. Bu ayet ac;1k ve kesin hukmuyle, o yuce 

gayenin yolunun Habibullah'a, onun sunnet-i seniyyesine uymak ol

dugunu gosteriyor. Bu meselede lie; "nokta" ispatlamrsa bahsedilen 

hakikat tamamen ortaya c;1kar. 

Birinci Nokta 

insan, §U kainatzn Hahk'zna kar§I sonsuz bir muhabbet uzerine ya

rat1/m1§t1r. (unkil insanm ozunde gilzellige kar§l bir sevgi, kemale a§m 

dil§kilnluk, baghhk ve iyilige kar§l minnet vard1r. Guzelligin, kemalin 

ve iyiligin derecelerine gbre o sevgi ve alaka hisleri artar, a§km son 

noktasma kadar gider. 

$u kuc;uk insanzn kuc;ucuk kalbine kainat kadar bir a§k s1gabilir. 

Evet, kalbin mercimek kadar kuc;uk bir sand1g1 olan hafzzanzn ic;inde 

bir kutuphane gibi binlerce kitaplzk yazznzn saklanmas1 gosteriyor ki, 

insanzn kalbi kainat1 ic;ine alabilir ve o kadar sevgiyi ta§1yabilir. 

Madem insanm yarad1h§mda iyilige, gilzellige ve kemale kar§l boy

le smirs1z bir sevme kabiliyeti var. Ve madem bu kainatm Hahk'mm, 

kainatta gorilnen eserleriyle varhg1 ac;ikc;a sabit olan mukaddes, son

suz bir gilzelligi; yarathg1 varhklarda gorillen sanatmm naki§lanyla, 

sabit varhg1 zaruri olarak tahakkuk eden hadsiz, mukaddes kemali ve 

butiln canhlarda gbrillen say1s1z ihsanlan ve nimetleriyle varhg1 §ilp

hesiz, hatta gozle gbrilrcesine ortaya c;1kan sonsuz iyilikleri vard1r. 1 El

bette butiln bunlar, §UUr sahiplerinin en ku§ahc1 mahiyette olam, en 

rnuhtac1, akhm en c;ok kullanam ve biltiln bunlara en c;ok arzu duyam 

insandan gelecek smirs1z bir sevgiyi gerektiriyor. 

Evet, her insanda Hahk-1 ZU/celal' e kar§l s1nzrs1z bir sevme kabiliyeti 

oldugu gibi, o Hahk da guzelligine, kemaline ve ihsanlanna duyulan 

sonsuz bir a§ka herkesten daha c;ok lay1ktzr. Hatta bir rnilminin hayata, 

bekaya, varhgma, dunyaya, nefsine ve ba§ka varhklara kar§l turlil tilrlil 

sevgisi ve §iddetli alakas1, Cenab-1 Hakk' i sevmek ic;in verilmi§ olan o 

Bkz. "G6rmuyor musunuz ki, Allah goklerde ve yerde olan §eyleri hizmetinize vermi§. 
Gorunen g6runmeyen bunca nimetle sizi donatm1§?" (Lokman sO.resi, 31/20). 
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kabiliyetin s1zmtiland1r. insanm c;ok c;e§itli, §iddetli hisleri o sevme kabili

yetinin degi§ik gbrunumleri ve ba§ka §ekillere girmi§ damlaland1r. 

Ma/Umdur ki, insan kendi mutlulugundan lezzet ald1g1 gibi, aldka 
duydugu kimselerin mutlu olmasmdan da lezzet alzr. Kendini belddan 
kurtaranz sevdigi gibi, sevdiklerini kurtaranz da sever. i§te bu ruh ha

liyle insan, eger herkese verilen turlu ilah1 ihsanlardan yalmz birini 

du§unse §byle der: 

"Hahk'1m beni ebed1 karanhk olan yokluktan kurtanp bu dunyada 

guzel bir hayati verdigi gibi, ecelim geld@ zaman da ebed1 idam olan 

yokluktan ve mahvolmaktan kurtanp baki bir alemde bana sonsuz 

ve c;ok §a§aah bir hayati ihsan edecek. 0 alemin her <;e§it lezzetinden 

ve guzelliginden faydalanarak gezip dola§acag1m. Yaratic1m, zahir1 ve 

batm1 uzuvlan, duygulan bana nimet olarak verdigi gibi, c;ok sevdigim 

ve c;ok alaka duydugum butun yakmlanm1, dostlanm1 ve hemcinsle

rimi de oyle sonsuz ihsanlara kavu§turacak. 0 ihsanlar bir manada 

bana ait olacak. <;unku onlarm saadetleriyle mutlu oluyor, bundan 

lezzet duyuyorum. Madem 10L.;.. '11 L 0L:J'l\ s1rnyla, herkeste ihsana 
/ ~ .. • j:.-

kar§l a§m bir du§kunluk vardir. Elbette kai~at kadar bir kalbim olsa, 

boyle sonsuz, ebed1 ihsanlara kar§I muhabbetle dolmas1 gerekir ve 

doldurmak isterim. Ben o sevgiyi fiilen gosteremesem bile kabiliyet

lerim, imamm ve niyetimle, kabul ederek, takdirle, i§tiyakla, farkmda 

olarak, irademle gosteriyorum." Ve bunun gibi, insanm guzellige ve 

kemale kar§I gosterecegi sevgi, kisaca i§aret ettigimiz, ihsana kar§I du

yulan muhabbetle kiyaslansm. 

Kafir ise kufru yonuyle Yaratic1sma smirs1z bir du§manhk besler. 

Hatta kainata ve varhklara kar§I zalimce ve onlan hor gbrur §ekilde bir 

du§manhk ta§ir. 

ikinci Nokta 

Allah sevgisi, Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/6.til vesselam) sunnetine uy
may1 gerektirir. <;unku Allah'1 sevmek, O'nun raz1 oldugu §eyleri yap

maktir. Raz1 oldugu §eyler ise en mukemmel §ekilde Resul-u Ekrem'in 

"insan, iyiligin kulu kolesidir." Bu gen;egi ifade eden "iyilik edene muhabbet duymak, 

kotulilk edene de bugzetmek insan f1tratmda vard1r." anlammdaki hadis ic;:in bkz. Ebu 
Nuaym, Hilyetu'l-evliya 4/121; el-Beyhakl, ;;>uabu'i-lman 1/381, 6/481. 
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( aleyhissalaW vesselam) zatmda tezahur ediyor. insanm hareketlerinde Ve 

fiillerinde ona ( aleyhissa!ata vesselam) benzemesi iki §ekilde olur: 

Birincisi: Cenab-1 Hakk'1 sevmenin neticesinde O'nun emirlerine 

itaat ve nzas1 dairesinde hareket etmek, Allah ResO.lU'ne uymay1 ge

rektiriyor. Cunku bu yolda en mukemmel imam, Hazreti Muhammed 

aleyhissa!ata vessel am' dtr. 1 

ikincisi: Madem Zat-1 Ahmediye (aleyhissa/ata vesselam), insanlara 

sunulan say1s1z ilah1 ihsanm en muhim vesilesidir,2 elbette Cenab-1 

Hak hesabma, sonsuz bir sevgiye lay1khr. insan, yarad1h§1 geregi, eger 

mumkunse sevdigi zata benzemek ister. i§te Habibullah'1 sevenlerin, 

kesinlikle sunnet-i seniyyesine uyarak ona benzemeye c;ah§malan ge

rekir.3 

O~iincii Nokta 

Cenab-1 Hakk'm sonsuz merhameti oldugu gibi, sonsuz bir sevgisi de 

vard1r. Kainattaki buhln sanath varhklan guzel yarahp onlan suslemek

le kendini hadsiz bir surette sevdirdigi gibi, sanath varhklanm, bilhassa 

kendini sevdirmesine sevgiyle kar§1hk veren §UUr sahibi kullanm da se

ver. Cennetin butun tathhklan, guzellikleri, lezzetleri ve nimetleri rahme

tinin bir cilvesi olan bir Zat'm sevgisini kazanmaya c;ah§manm ne ka

dar muhim ve yuce bir maksat oldugu apac;1k §ekilde anla§1hr. Madem 

Kur' an 'zn m;1k ve kesin beyanlanyla Allah 'zn sevgisine yalrnz Sunnet-i 

Ahmediye'ye (aleyhissalota vesselam) uymakla mazhar olunur. 4 Elbette 

Sunnet-i Ahmediye'ye (aleyhissalata vesselam) uymanin insarnn en buyuk 

maksatlanndan ve en muhim vazifelerinden oldugu ar;;1kr;;a goralur. 

ON BiRiNCi NUKTE 

De; "mesele" dir. 

Bkz. "Hakikaten Allah'm Resulunde sizler ic;:in, Allah' ave ahiret gunune kavu§may1 bek

leyen ve Allah'1 c;:ok zikredenler ic;:in en mukemmel ornek vard1r." (Ahzab suresi, 33/21). 
Bkz. "Biz seni bu tun insanlar ic;:in s1rf bir rahmet vesilesi olman ic;:in gonderdik." (Enbiya 

suresi, 21/107). 
Bkz. "Peygamberin muminler uzerinde sahip oldugu hak, onlann bizzat kendileri hak

kmda sahip olduklan haktan daha fazladir." (Ahzab suresi, 33/6). 
Bkz. "Ey Resulum, de ki: 'Ey insanlar, eger Allah'1 seviyorsamz, gelin bana uyun ki Allah 

da sizi sevsin ve gunahlanmz1 bag1§lasm."' (Al-i imran suresi, 3/31). 
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Birinci Mesele 

Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) sunnet-i seniyyesmm uc; 

kaynag1 vardir: Sozleri, davram§lan ve halleri. 1 Bu uc;u de uc;er k1s1m

dir: Farzlar, nafileler ve guzel fldetler. 

Sunnetin farz ve vacip k1s1mlarma uymak mecburidir, terkinde 

azap ve ceza vard1r. Herkes ona uymakla yukumludur. 

Nafile kism1 ile mustehab olanlara muminler yine uymakla vazifeli

dir. Fakat bunlann terkinde azap veya ceza yoktur. Bunlan yapmakta 

ve bunlara uyulmasmda buyuk sevaplar bulunur. Degi§tirilmeleri ise 

bid' at ve sapkmhktir, buyuk hatad1r. 

Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) yuce adetlerine ve o guzel 

davram§lanna ise hikmet, fayda, §ahs1 hayat ve toplum hayah itiba

nyla uymak, onlan taklit etmek gayet guzel gbrUlmli§, takdir edilmi§tir. 

Onun basit bir hareketinde dahi hayata <lair birc;ok fayda bulundugu 

ic;in ona uymakla o adap ve adetler ibadet hukmune gec;er. 

Evet, madem dost ve dil§manm ittifak1yla Zflt-1 Ahmediye 

(aleyhissalata vesselam) guzel ahlflkm en yuksek mertebelerine mazhar

dir. Madem herkesin ittifak1yla insanlar i<;inde en me§hur ve en se<;kin 

§ahsiyettir. Madem binlerce mucizenin delilleriyle, te§kil ettigi islam 

flleminin ve kemfllot1mn §ehadetiyle, teblig ettigi ve tercumam oldu

gu Kur'an-1 Hakfm'in hakikatlerinin tasdikiyle en mukemmel insan ve 

yo! gostericidir. Ve madem ona tobi olmamn neticesinde mi/yon/area 

kflmil insan kemfllflt mertebelerinde yukselip iki cihan saadetine ka

VU§mU§/ardir. Elbette o zotm sunneti ve hareketleri, uyulacak en guzel 

ornek, takip edilecek en guvenilir rehber ve dustur kabul edilecek en 

sag/am kanunlardir. Bahtiyar odur ki, sunnete uymakta hissesi <;ok 

ola! Sunnete uymayan tembellik ediyorsa buyuk bir zarar i<;indedir, 

sunneti onemsiz goruyorsa bu buyuk bir cinayettir. Onu yalanlamay1 

akla getirecek ten kit ise <;ok buyuk bir dalfllettir. 2 

Bkz. es-Suyuti, et-Tedrfbu'r-RCivf 1/194. 
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), kendisine itaat edenin Allah'a itaat et
mi§ olacagm1 beyan buyurmu§, itaat etmeyenler haric; butun ummetinin cennete gire
cegini mujdelemi§tir: Buhari, i'tisam 2, ahkCim l, cihad 109; Muslim, imCire 33; Nesai, 
bey'at 27. 
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ikinci Mesele 

Cenab-1 Hak, Kur'an-1 Hakim'de: 1d2c ~ J;5 ~µ buyurur. 

Sahih rivayetlerin gosterdigi gibi, Hazreti Ai§e-i S1dd1ka (radiyallahu 

anh8.) gibi se<_;kin sahabiler, Hazreti Peygamber'i (aleyhissalata vesselam) 

20\)1 ~ diye tarif ediyorlardi. Yani, "Kur'an'zn beyan ettigi guzel 

ahlakzn ornegi, Muhammed aleyhissalata vesselam'dir. Bu guzel ahlakzn 

geregini en r;;ok yerine getiren ve bu guzel/ikler uzerine yaratilan odur 

(aleyhissalatu vesselam)." diyor/ard1. 

i§te boyle bir zatm fiillerinin, hallerinin, sozlerinin ve davram§lan

nm her biri insanhga birer model hukmune ge<_;meye lay1k iken, ona 

iman edip ummetinden olduklan halde sunnetine onem vermeyen 

veyahut sunneti degi§tirmek isteyen gafillerin ne kadar bedbaht oldu

gunu akils1zlar da anlar. 

U~iincii Mesele 

Resul-u Ekrem (aleyhissalatu vesselam), en dengeli ve en mukemmel 

surette yarahld1gmdan, her davram§l, hareketi, hatta duru§U, denge 

ve istikamet uzerine olmu§tur.3 Yuce hayah uzerine yazilm1§ siyer ki

taplan, onun her hareketinde istikamet ve dengeyi gozettigini, ifrat ve 

tefritten ka<_;md1gm1 a<_;1k bir §ekilde gosterir. 

Evet, Resul-u Ekrem (aleyhissalatu vesselam), 40 ~1 LE 
1
; ~: '.~ em

rini kusursuz bir §ekilde yerine getirdigi i<_;in butun davram§lannda, 

sozlerinde ve hallerinde istikamet a<_;1k<_;a gorunuyor. Mesela, akhn 

fesat ve karanhg1 hukmundeki ifrat ve tefriti olan ahmakhk ve kur

nazhktan annm1§ bir §ekilde, akhm daima orta yol ve dosdogru olan 

hikmet istikametinde kullanarak hareket etmi§tir. Ofke duygusu

nun bozulmu§ hali, ifrat ve tefriti olan korkakhktan ve ol<_;usuz, a§m 

4 

";;uphesiz Sen, ahlakm -Kur'an buutlu, uluhiyet eksenli olmas1 itibanyla- ihatas1 
imkans1z, idraki mumkun olmayan en yucesi uzerinesin!" (Kalem suresi, 68/4). 
Muslim, musafirfn 139; ibni Mace, ahkam 14; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 6/91, 
163, 216. 
Bkz. Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 6/68, 155; et-Tayalisi, el-Musned s. 49; Ebu Ya'la, 
el-Musned 4/4 78. 
"Emrolundugun gibi dosdogru ol!" (HD.cl suresi, 11/112). 
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ofkeden munezzeh bir §ekilde, bu duygunun dogru ve orta yolu 

olan mukaddes cesaret ile ofkesini dengeleyip ona gore davranmI§

tir. $ehvani hislerin bozulmu§ hali, ifrat ve tefriti olan hic_;bir §eye 

istek duymamaktan da haddi a§maktan da uzak bir §ekilde, o hissin 

dosdogru hali olan iffeti, azami masumiyet derecesinde rehber ka

bul etmi§tir. Ve bu nun gibi... 

Butun sunnetlerinde, f1tri hallerinde ve §er'i hukumlerinde istikamet 

yolunu tercih edip zulum ve karanhk olan ifrat ve tefritten, israftan ve 

sac_;1p savurmaktan kac_;mmI§tlr. Hatta konu§masmda, yiyip ic_;mesinde 

bile iktisath olmay1 rehber edinmi§, israftan kesinlikle sakmmI§hr. Bu 

hakikati etrafhca izah eden binlerce cilt kitap telif edilmi§tir. 0 ~ JL;,)\ 
1~5G~\ s1rnnca, denizden bu damla ile yetinip k1ssay1 k1sa kesiyor~z. 

~1! .. ~c. ~fl ~pr~ ~j ~~\J1 ~~~~~~~I 
/ ). / / / 

2 I ~ ~. Jj ~ ~ 0 i ili .. ;;\ ~ G ~ .. ~ ~ ~ ~ / j ~ 0..UI 
~,,? ~/ /~ ~ ,., 

o~~ Jif ~1 G~ 0t '1'·1 , _qJ \3 ~, 11€J G~ lf1 ~ ~I I I~, . .. y '-?, / J / .. '-?, // y J 

3 ~.: IL 8 , I ~. ,. 
~. .J r,..r-J 

/ / / 

Arif olana bir i§aret yeter. 
Allah1m! "$uphesiz sen pek buyuk bir ahlak uzeresin."* smma mazhar olarak en ustlin 
meziyetleri kendisinde toplayan** ve "Ummetimin fesad1 zamanmda benim sunnetime 
yapi§ana yuz §ehit sevab1 vard1r."*** buyuran zata rahmet et. 

* Kalem suresi, 68/4. 

** Bkz. Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/381; ibni Ebi ~eybe, el-Musannef 6/324. 

*** et-Taberani, e/-Mu'cemu'l-Evsat 5/315; ibni Adiyy, el-Kami/ 2/327; el-Beyhaki, ez-Zuhd 

5. 118. 
'"Hamdolsun bizi bu cennete eri§tiren Allah'a! Eger Allah bizi muvaffak k1lmasayd1, 
biz kendiligimizden yo! bulamazdtk. Rabbimizin elc;:ilerinin gerc;:egi bildirdikleri bir kere 
daha kesinlikle anla§1lm1§trr.' derler." (A'raf suresi, 7/43). 

"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 



Refet Beyin iki k1sa sorusu munasebetiyle Kur'an-1 Kerim'in iki 

"nukte" sini beyan eder. 

20~,. ~ n ':]1 "'0 ~ .~ ~\/ 'i~~ ~L \/ ;,~ <;-l?'~ ~ . \/ ;, 

3tl5_;j ~1 ~)j ~1_;-~~j ~ f~I 

Aziz, s1dd1k karde§im Refet Bey, 

Bu musaadesiz zamammdaki sorularm beni zor durumda b1-

rak1yor. Bu defaki iki sorun gen;i k1sa, fakat Kur'an-1 Kerim'in iki 

nuktesiyle irtibath olduklarmdan ve yerkureye dair sorun, cografya 

ve astronominin yedi kat yer ile yedi tabaka gokler hakkmdaki ten

kitlerine temas ettiginden bana muhim geldi. Onun ic;in sorunun 

k1sahgma bakmadan ilmi ve kulli bir surette, iki ayet-i kerimeye dair 

iki nukte k1saca beyan edilecek. Sen de soruna bu cevaptan bir 

hisse ahrsm. 

BiRiNCi NUKTE 

iki "nokta" dir. 

Her turlu noksan s1fatlardan uzak olan Allah'm ad1yla. 
"Hi<:;bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." (isra sO.resi, 

17/44). 
Allah'm selam1, rahmeti ve bereketi sizin ve karde§lerinizin uzerine olsun. 
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Birinci Nokta 

ayetlerinin smmca, nz1k dogrudan dogruya Kadir-i Zulcelal'in elin

dedir ve O'nun rahmet hazinesinden c;1kar. Her canlmm nzk1, O'nun 

Rabbani teminati altmda bulundugundan, ac;hktan olmek diye bir §e

yin olmamas1 gerekir. Halbuki gorunli§te ac;hktan ve nz1ks1zhktan Olen 

c;ok canh var. $u s1rnn hakikati: 

Rabbani teminat bir hakikattir ve nz1ks1zhk yuzunden olen yok

tur. <;unku Hakim-i Zulcelal'in canhlann bedenine gonderdigi nzkm 

bir kism1 tedbir ic;in ic;yag1 olarak depolamr. Hatta bedenin her huc

resine gonderilen nzkm bir kism1, yine o hucrenin bir kb§esinde bi

riktirilir. 01§andan nz1k gelmedigi zaman kullamlmak uzere bir ted

bir az1g1 olarak saklamr. Canhlar, i§te tedbir ic;in depolanm1§ bu nz1k 

bitmeden once oluyor. Demek ki, alum nz1ks1zhktan degildir. Belki 

iradelerini kotuye kullanmaktan dogan bir adet yuzunden veya 0 

adeti terk etmenin yol ac;tig1 bir hastahktan oluyorlar. 

Evet, canhlarm bedeninde ic;yag1 olarak depolanan fitri nz1k, orta

lama kirk gun mukemmel §ekilde kullamlabilir. Hatta bir hastahk veya 

ruhani bir kendinden gec;me neticesinde seksen gunu bulabilir. Bir 

adamm §iddetli bir inat yuzunden Londra hapishanesinde yetmi§ gun 

saghk ve selametle, hic;bir §ey yemeden hayatm1 devam ettirdigini on 

De; -§imdi otuz dokuz- sene evvel3 gazeteler yazm1§tl. 

Madem f1tri nz1k kirk gunden yetmi§-seksen gune kadar devam ede

biliyor, madem Rezzak isminin yeryuzunde gayet geni§ bir cilvesi goru

nuyor ve madem hie; umulmad1k bir tarzda, memeden ve odundan nz1k 

ak1yor, veriliyor. Eger kusurlarla dolu insan, iradesini kotuye kullanarak 

mudahale edip kan§mazsa, herhalde f1trl nz1k bitmeden evvel o canh

nm imdadma Rezzak ismi yeti§ir, ac;hktan olmesine izin vermez. Oyleyse 

"Nice canh mah!O.k var ki, nz1klanm kendileri ta§Iyamazlar. Arna size de, onlann hepsine 
de nz1k veren Allah't1r. 0 her §eyi hakk1yla i§itir ve bilir." (AnkebO.t sO.resi, 29/60). 
"Buh.in mah!O.klann nz1klanm veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah 

Teala'd1r." (Zariyat sO.resi, 51/58). 

1921 yilmda. 
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ac;hktan oldugu samlanlar, eger kirk gun ic;inde oluyorsa, bu katiyen 

nz1ks1zhktan degildir. 1~~1 ~ ~bt;J1 11 j s1rnyla, iradelerini kotuye 

kullanmaktan gelen bir adetten veya 0 adeti terk etmekten kaynaklanan 

bir illetten, bir hastahktan ileri gelmi§tir. Oyleyse ac;hktan olmek yoktur 

denilebilir. 

Evet, bizzat gbruyoruz ki nz1k, iktidar ve irade ile ters oranhhd1r. 

Mesela bir yavruya nzk1 daha dunyaya gelmeden once ana rahminde, 

irade ve iktidardan busbutun mahrum oldugu sirada, agzm1 k1mildat

maya bile muhtac; kalmayacag1 bir §ekilde veriliyor. Soma dunyaya 

geld@ vakit, iktidan ve iradesi yine yoktur, fakat bir derece kabiliyeti 

ve potansiyel bir hissi bulundugundan, yalmz agzm1 yapt§hrmak gibi 

bir hareketle en mukemmel ve en besleyici, sindirimi en kolay g1da, 

c;ok latif ve hayret verici bir §ekilde memelerin muslugundan agzma 

veriliyor. Soma c;ocuk bir derece iktidar ve irade kazand1kc;a o kolay 

ve guzel nz1k kendisine kar§I biraz nazlanmaya ba§lar. 0 meme c;e§

meleri kesilir, nzk1 ba§ka yerlerden gonderilir. Fakat kuvveti ve iradesi 

nzk1m aramaya musait olmad1g1 ic;in Rezzak-1 Kerim anne ve babas1-

nm §efkat ve merhametini, onun kuvvet ve iradesine yard1mc1 olarak 

gonderir. Ne vakit iktidan ve iradesi kemale erer, o vakit nzk1 ona 

ko§maz ve ko§turulmaz, yerinde durur. Der ki: "Gel beni ara, bul ve 

al!" Demek ki nz1k, iktidar ve irade ile ters oranhhd1r. Hatta pek c;ok 

risalede beyan ettigimiz gibi, en iradesiz ve zay1f hayvanlar en iyi §e

kilde ya§ar, en iyi beslenir. 

ikinci Nokta 

imkanm c;e§itleri vard1r. Aklen mumkun, orfen mumkun ve her 

zaman mumkun olmak gibi k1s1mlan bulunur. Bir hadise eger aklen 

imkan dairesinde degilse reddedilir, orfen mumkun degilse de mu

cize olur fakat kolayca keramet olamaz. Eger orfen ve kaide geregi 

benzeri bulunmazsa, gozle gorur derecede kesin bir delille ancak 

kabul edilir. 

i§te bu sma binaen ktrk gun yemek yemeyen Seyyid Ahmed-i 

Bedevl' nin (kuddise sirruh) harikulade halleri, orfi imkan dairesindedir. 

Adetlerin terki helake goturen sebeplerdendir. 
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Bu, onun hem kerameti hem de harikulade bir adeti olabilir. Evet, 

Seyyid Ahmed-i Bedevl'nin hayret verici ve istigrak ic;indeki halleri, 

yanh§hgma ihtimal bulunmayacak derecede bir kesinlikle nakledi

liyor. Kirk gunde bir defa yemek yedigi vaki olmu§tur. Fakat her 

zaman degil, keramet olarak bazen vuku bulmu§tur. Muhtemelen 

istigrak hali, yemeye ihtiyac; duymad1gmdan onun ic;in adet huk

mune gec;mi§tir. Seyyid Ahmed-i Bedevi (kuddise sirruh) gibi pek c;ok 

evliyadan bu tarz harikalar saglam delilleriyle rivayet edilir. Mad em 

Birinci Nokta' da ispat ettigimiz gibi, bedende depolanm1§ nz1k in

sana kirk gunden fazla yetebilir, o kadar sure yememek adet olarak 

mumkundur ve bu hal harika zatlardan saglam delilleriyle nakledil

mi§tir. Elbette inkar edilemez. 

[iKiNCi NUKTE] 

ikinci Som miinasebetiyle iki miihim mesele beyan edile
cek. Cografya ve astronomi bilimleri yetersiz, darac1k kanunlanyla ve 

kuc;ucuk olc;uleriyle Kur'an'm semasma c;1kamad1klanndan ve ayetle

rin yild1zlarmdaki yedi kat manay1 ke§fedemediklerinden divanecesine 

a§ag1daki ayeti tenkide, hatta inkara c;ah§ml§lardir. 

Birinci Miihim Mesele 

Gokler gibi yeryuzunun de yedi tabaka olmasma dairdir. Bu mese

le, asnm1zm felsefecilerine ve gokbilimcilerine as1ls1z gbrunuyor. On

larm yeryuzu ve gokler hakkmdaki bilgileri bunu kabul etmiyor. Bu 

vesileyle baz1 Kur' an hakikatlerine itiraz ediyorlar. Buna <lair birkac; 

i§areti kisaca yazacag1z. 

Birincisi 

Oncelikle: Ayetin manas1 ayn, 0 mananm kis1mlan ve dogrula

y1cilan ayndir. 0 kulll mananm c;e§itli kis1mlarmdan biri yoksa bile 0 

mana inkar edilemez. Halbuki bu ayetin, goklerin yedi tabakasma ve 

yeryuzunun yedi katma <lair kulll manasmm pek c;ok kismmdan yedi 

delili ac;1kc;a gbruluyor. 

ikinci Olarak: Ayetin ac;1k manasmda "yedi kat yer" denilmiyor. 
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Ayet a9k manas1yla diyor ki: "Yeryuzunu de o yedi kat gokler gi

bi yaratm1§ ve mahh1katma mesken yapml§hr." Y edi tabaka olarak 

yarathm, demiyor. Benzerlik yarahlm1§ olmas1 ve mahlukata mesken 

kilmmas1 y6nuyledir. 

ikincisi 

Dunya her ne kadar g6klere nispeten c_;ok kuc_;uk de olsa, Cenab-1 

Hakk' m sanah smirs1z eserlerinin sergisi, mazhan, mah§eri ve merkezi 

hukmunde oldugundan, kalb bedeni temsil ettigi gibi, yerkure de ko

ca, sonsuz g6klere kar§l bir kalb ve manevi bir merkez hukmundedir. 

Onun ic_;in zeminin kuc_;uk 6lc_;ekte eskiden beri yedi2 HA;;ivE iklimi.. Avrupa, 

Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika adlanyla bilinen yedi k1tasi.. 

denizle beraber dogu, bah, kuzey ve guneydeki, bu yuzdeki ve Y eni 

Dunya yuzundeki malum yedi k1tasi.. merkezinden di§ kabuguna kadar 

hikmetc_;e, ilimce sabit olan biti§ik ve c_;e§itli yedi tabakasi.. canhlar ic_;in 

hayat kaynag1 olmu§ yetmi§ basit ve kuc_;uk unsuru ic_;eren ve "yedi kat" 

tabir edilen me§hur yedi turlu kulli unsuru .. dart unsur denilen su, ha

va, ate§ ve toprak ile beraber, "uc_; mevcut" denilen madenler.. bitki ve 

hayvanlann yedi§er tabakas1 ve yedi§er kat alemleri.. cin, ifrit ve diger 

§UUr sahibi canh mahluklann meskenleri oldugu say1s1z ke§f ehlinin ve 

varhgm perde arkasm1 g6ren zatlann §ahitligiyle sabit bulunan yedi kat 

yerdeki alemler.. dunyam1za benzeyen yedi kurenin dahi bulunmasma, 

canhlara merkez ve mesken olmasma i§aret suretinde yerkurenin de 

yedi tabaka oldugu Kur' an ayetlerinden anla§ilmi§hr. 

i§te, yeryuzunun yedi tabakasmm bulundugu hakikati yedi tarzda 

ortaya c_;1k1yor. Sekizinci olan sondaki mana, ba§ka bir ac_;1dan muhim

dir, o yediye dahil degildir. 

"Allah 0 yuce Yaratic1dir ki, yedi kat gogu ve yerden de onlann benzerini yaratmt§tlr. 
Allah'm emri ve hukmu bunlar arasmda inip durur ki, O'nun her §eye kadir oldugunu 
ve her §eyi ilmiyle ku§att1gm1, Allah'm ilmi dt§mda hic;bir §eyin olamayacagm1 siz de 
bilesiniz." (Talak suresi, 65/12). 
HA$iYE Yedi kelimesinin yedi kere tevafuku pek guzel du§mU§tur. 
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U<;iinciisii 

Madem Hakim-i Mutlak hic_;bir §eyi israf etmiyor, bo§una yaratm1-

yor. Madem mahlukatm varhg1 §UUr sahipleri ic_;indir, onlarla kemalini 

bulur, §enlenir ve abeslikten kurtulur. Madem bizzat gordugumuz gibi 

o Hakim-i Mutlak, o Kadir-i Zulcelal hava unsurunu, su alemini, toprak 

tabakasm1 say1s1z canhyla §enlendiriyor. Ve madem hava ve su, hay

vanlann gezip dola§masma mani olmad1g1 gibi, toprak, ta§ gibi kesif 

maddeler, elektrik ve rontgen I§mlan gibi §eylerin ak1mma engel de

gildir. Elbette o Hakim-i Zulkemal, her §eyi sanatla yaratan o Ebedi 

Zat, yerkuremizin merkezinden meskenimiz olan di§ yuzune kadar bir

birine biti§ik yedi kulli tabakay1, onlann geni§ meydanlanm, alemlerini 

ve magaralanm bo§ ve 1ss1z birakmaz. Elbette oralan §enlendirmi§, o 

alemlerin §enlenmesi ic_;in uygun §Uurlu varhklan yaratip oraya yerle§

tirmi§tir. Mademki o §Uur sahibi varhklann meleklerle aym cinsten ve 

ruhanilerle aym turd en olmas1 laz1m gelir. Elbette yeryuzundeki en kesif 

ve en sert tabaka, onlar ic_;in bahga nispeten deniz, ku§a nispeten hava 

gibidir. Hatta yerkurenin merkezindeki muthi§ ate§in de o §Uurlu var

hklar ic_;in, bizlere nispeten gune§in s1cakhg1 gibi olmas1 gerekir. 0 §UUr 

sahibi ruhaniler nurdan yaratild1klanndan ate§ onlar ic_;in nur gibidir. 

Dordiinciisii 

On Sekizinci Mektup'ta yer tabakalannm hayret verici ozellikle

rine <lair ke§f ehlinin bildirdigi, aklm kolay kabul edemeyecegi tas

virlere <lair bir temsil zikredilmi§tir. Ozetle §byle: Yerkure, §ehadet 

aleminde bir c;ekirdektir; misal ve berzah alemlerinde ise buyuk bir 

agac; gibi goklerle omuz omuza duracak buyukluktedir. Ke§f ehlinin 

yerkurede ifritlere mahsus tabakay1 bin senelik bir mesafe §eklinde 

gormeleri, dunyanm §ehadet aleminde c;ekirdek olarak degil, belki 

misal alemindeki dallarmm ve tabakalannm tezahurudur. Madem 

yerkurenin goruni.i§te onemsiz bir tabakasmm bir ba§ka alemde 

boyle buyuk tezahurleri var; elbette yedi kat goklere kar§thk o da 

yedi kattir denilebilir. Bu noktalan hatirlatmak ic_;in Kur'an ayetleri 

veciz ve mucizevi bir tarzda §U kuc;ucuk dunyay1 goklerin yedi taba

kasma denk gostererek bu hakikate i§aret ediyor. 



108 Lem' alar 

ikinci Miihim Mesele 
/ ], / 

1o~ "" _,,, :J1 ~ · ~ ~ 01,, ~ .. ~ 0 
"· ·'.J1/ 6° :;JI ol,,, :;I\ tl "" /: '/ ;,~ ::"L?'~ ~~j-4Jr_YPJ J . ~ ~ 

,., ""JI 1 ,..., I ,,,,. - ,,.,. ,,,, -,.., .J. 
2 :'.\~ •I<:'.,,,,,, ··I,,',,/.,,"",,/. ~IJl.c'-· 0 1 :;-• 
~ ;~~;_~J~~Lft~~ ::~~ ~ 

Bu ayet-i kerime gibi c.;e§itli ayetler, gokleri yedi kat olarak bildiri

yor. i§O.rotu'l-i'caz tefsirinde, Birinci Dunya Sava§1'nm ilk senesinde, 

cephede, mecburen klsaca yazd1g1m1z bu meselenin yalmz bir ozetini 

yazmak uygundur. $6yle ki: 

Eski filozoflar ve gokbilimciler, gokleri dokuz tabaka olarak du

§llnup §er'i lisandaki Ar§ ve Kurs'u yedi kat gok ile beraber kabul 

ederek garip bir §ekilde tasvir etmi§lerdir. 0 dahi filozoflann gos

teri§li ifadeleri, insanhga asirlarca hukmetmi§. Hatta birc.;ok tefsir

ci, ayetlerin ac.;1k manalanm onlarm mezhebiyle bagda§hrmaya 

mecbur kalm1§. Boylece Kur'an-1 Hak1m'in mucizeligine bir derece 

perde c.;ekilmi§. Eski felsefenin gokleri bir ucundan otekine gec.;mek 

mumkun olmayan, delinemez ve tamir edilemez bir butun §eklinde 

tarif edip ifrata varmasma kar§1hk "yeni hikmet" 3 ad1 verilen yeni 

felsefe tefrite dli§UP goklerin varhgm1 adeta inkar ediyor. Oncekiler 

ifrata, sonrakiler tefrite dll§erek hakikati oldugu gibi gosterememi§

ler. Kur'an-1 Hak1m'in mukaddes hikmeti ise o ifrat ve tefriti biraka

rak orta yolu bildirir ve der ki: Sani-i Zulcelal gogu yedi kat olarak 

yaratm1§hr. Hareket eden yild1zlar, goklerde bahklar gibi gezer ve 

O'nu tesbih ederler. Hadiste 4J ~ (..Y ~~\ buyrulmu§tur. Yani, 

"Gok, dalgalan dinmi§ bir denizdir." 

i§te bu Kur' an hakikatini yedi kaide ve yedi manas1 ile klsaca ispat 

edecegiz. 

"Yedi kat gok, dunya ve onlann ic;:inde olan herkes Allah'1 takdis ve tenzih eder. Hatta 
hic;:bir §ey yoktur ki, hamd ile O'nu tenzih etmesin." (isra sO.resi, 17/42-44). 
"Sonra iradesi yukanya yonelip oray1 da yedi gok halinde saglamca nizama koydu. 0 
her §eyi hakk1yla bilir." (Bakara sO.resi, 2/29). 
"Hikmet-i cedide". 

Bkz. Tirmizi, tefsfru sure (57) l; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/370; et-Taberanl, 
el-Mu'cemu'l-Evsat 6/15. 
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Birinci Kaide 

ilim ve hikmetc;e sabittir ki, bu sonsuz uzay, smirs1z bir bo§luk de

gildir; "esir" denilen madde ile doludur. 

ikincisi 

ilmen ve aklen, belki gozle goruldugu gibi sabittir ki, buyuk gokci

simlerinde c;ekme-itme gibi kanunlann var olmasm1 saglayan, t§tk, s1-

cakhk ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetleri yayan ve ta§tyan, uzay1 

dolduran bir madde mevcuttur. 

Ufiinciisii 

Ozu aym kalmakla beraber, esir maddesinin ba§ka maddeler gibi 

c;e§itli §ekillerde olu§tugu ve ayn ayn suretlerde bulundugu tecrube 

ile sabittir. Evet, nas1l ki gaz, s1v1 ve katt olan buhar, su ve buz gibi uc; 

farkh §ey aym maddeden oluyor. Aynen oyle de, esir maddesinden 

yap1lmt§ yedi farkh tabaka olmasma aklen hic;bir engel yoktur. Bu me

sele hic;bir itiraza yer birakmaz. 

Dordiinciisii 

Buyuk gokcisimlerine dikkat edilse o ulvl alemlerin tabakalarmda 

farkhhklar oldugu gorulur. Mesela, Nehrussema ve Kehke§an ad1yla 

bilinen, Turkc;ede "Samanyolu" denilen bulut §eklindeki buyuk dai

renin bulundugu tabaka, elbette sabit gbrunen ytld1zlann tabakasma 

benzemez. Adeta o sabit tabakadaki ytld1zlar, yaz meyveleri gibi yeti§

mi§, ermi§tir. Samanyolu'ndaki, bulut §eklinde gbrunen say1s1z y1ld1z 

ise yeni c;1k1p olgunla§maya ba§lamt§ gibidir. Sabit olan tabaka da 

dogru bir sezgiyle, gune§ sisteminin tabakasmdan farkh gorunur. Bu

nun gibi yedi manzume ve yedi tabakanm birbirinden farkh oldugu, 

his ve sezgiyle anla§thr. 

Be§incisi 

Sezgi ve hislerle, genel bir aktl yurutme ve tecrube ile sabittir ki: Bir 

maddenin duzeni ve yap1s1 bozulursa ve o maddeden ba§ka bir §ey 
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yap1hrsa, o varhk elbette farkh tabakalarda ve §ekillerde olur. Mesela, 

elmas madeninde bir maddeden hem kUl hem komur hem de elmas 

yap1hr. Mesela ate§ hem alev hem duman hem kor tabakalarma ay

nhr. Vine mesela, hidrojen ile oksijen birle§tigi zaman, o kan§1mdan 

hem su hem buz hem de buhar gibi tabakalar meydana gelir. De

mek ki, bir maddenin yap1s1 bozulunca o madde tabakalara aynhyor. 

Oyleyse Yaratic1 Kudret esir maddesine §ekil vermeye ba§lad1g1 vakit 

elbette ayn ayn tabakalar olarak \?l_r-.::. ~ ~1-.W sm1yla yedi kat 

gogu o maddeden yaratmi§tlr. 

Altmc1s1 

Zikredilen bu emareler, zorunlu olarak goklerin hem varhgmm 

hem de birden fazla tabakadan meydana geldiginin delilidir. Ma

dem gokler kesinlikle birden c;ok tabakadan olu§ur ve Muhbir-i Sadik 

(aleyhissalatu vesselam), Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm diliyle o tabaka

lar yedi tanedir, der. Elbette yedidir. 

Yedincisi 

Yedi, yetmi§, yedi yuz gibi tabirler, Arapc;ada c;oklugu ifade etti

gi ic;in, o yedi kulll tabaka daha c;ok tabakay1 ic;eriyor olabilir. 

Ozetle: Kadir-i Zulcelal, yedi kat gogu esir maddesinden yarahp 

yukselterek §ekillendirmi§, ona gayet ince ve hayret verici bir duzen 

koymu§, yild1zlan ic;ine yerle§tirmi§tir. Madem Kur'an-1 Mucizu'l

Beyan, insanlann ve cinlerin butun tabakalanna hitap eden ezeli 

bir hutbedir. Elbette insanhgm her bir tabakas1, her Kur' an ayetin

den hissesini alacaktir. Kur' an ayetlerinin, her tabakanm anlay1§m1 

tatmin edecek surette, dolayh bir §ekilde ve i§aretlerle ayn ayn, 

c;e§itli manalan bulunacakhr. 

Evet, Kur'an'm hitabmm enginligi, manalanndaki ve i§aretlerinde

ki geni§ligi ile avam tabakadaki en basit bir insandan havas tabakanm 

en sec;kinine kadar anlay1§ derecelerini gozetmesi, onlara uygun olma

s1 her ayetin her bir tabakaya bakan birer yonu bulundugunu gosterir. 

"(Sonra iradesi yukanya yonelip} oray1 da yedi gok halinde saglamca nizama koydu." 
(Bakara suresi, 2/29). 
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i§te bu sirdandir ki, insanhgm yedi tabakas1 "yedi gok" ifadesinin ge

ni§ manasml yedi farkh §ekilde anlamI§hr. $6yle ki: 
1yl~ ~ ~\~ ayetinden, dar g6rli§lli, dar fikirli insanlar, at

mosferin tabakalanm anlar. Astronomi ile sersemle§mi§ bir ba§ka in

san tabakas1, dillerde yedi gezegen diye amlan me§hur ytld1zlan ve 

yorungelerini anlar. Bir k1s1m insan, yerkuremize benzer, canhlarm 

mekam olmu§ gokteki yedi ba§ka kureyi anlar. 2 Diger bir insan ta

bakas1, gune§ sisteminin yedi tabakaya aynlmasm1 ve onunla bera

ber ba§ka yedi sistemin varhg1m anlar. Daha ba§ka bir tabaka esir 

maddesinin mahiyetinin yedi tabakaya aynlmasm1 anlar. Daha geni§ 

fikirli bir insan tabakas1, ytld1zlarla yald1zlamp bir butun olarak goru

nen gokleri tek bir sema sayarak onu bu dunyanm gogu kabul eder, 

bundan ba§ka alh gok tabakasmm var oldugunu dli§linur. insanhgm 

yedinci ve en yuksek tabakas1 ise yedi kat gogu §ehadet alemiyle smirh 

gormez; uhrevi ve gaybi, dunyevi ve misali alemlerin ku§ahc1 birer 

zarf1 ve tavam olan yedi kat gogun var oldugunu anlar. 

i§te bunun gibi, §U ayetin enginliginde, zikredilen yedi tabakanm 

yedi kat manas1 gibi daha pek c;ok basit manas1 vardir. Herkes anlay1-

§ma g6re hissesini ahr ve o gok sofrasmdan nzkm1 bulur. 

Madem bu ayetin boyle pek c;ok dogru delili var. $imdiki aktls1z 

felsefecilerin ve serseri astronomi bilimlerinin, gogun katlanm inkar 

bahanesiyle ayete boyle saldirmas1, haylaz ve ahmak c;ocuklarm bir 

ytld1z1 dli§lirmek niyetiyle gage ta§ atmasma benzer. (unku ayetin ge

ni§ manasmdan bir tek tasdik edici dogruysa, 0 mana dogru ve hak 

olur. Hatta aslmda var olmayan, fakat dilden dile dola§an bir k1sm1, 

herkesin kabul g6rmli§ fikirlerini gozetmek ic;in o butune dahil olabilir. 

Halbuki ayetin birc;ok manasmm dogru ve gerc;ek oldugunu gorduk. 

$imdi §U insafs1z ve haks1z cografyaya, sersem ve sarho§ astronomiye 

bak: Bu iki ilim dah nastl da hata ederek hak, hakikat ve dogru olan 

kulll manaya gozlerini yumuyor ve §liphe goturmez delilleri gormu

yorlar! Hayall ve garip bir aynnhy1 ayetin manas1 zannederek ona ta§ 

ahyor, kendi ba§lanm kmyor, imanlanm uc;uruyorlar! 

"(Soma iradesi yukanya yonelip) oray1 da yedi gok halinde saglamca nizama koydu." 
(Bakara suresi, 2/29). 
Bkz. el-Hakim, el-Mustedrek 2/535; et-Taber!, Comiu'l-Beyon 28/153, 154. 



112 Lem'alar 

Soziin Ozii: Cin ve §eytan hukmundeki inanc;s1z, madded fikir

ler; yedi kiraat, 1 yedi turlu okunu§ tarzi, yedi mucize, yedi hakikat ve 

yedi esas uzere indirilen Kur'an'm semasmm o yedi§er tabakasma 

c;1kamad1klarmdan ayetlerin yild1zlannda ne var ne yok bilmeden 

yalan yanh§ haber verirler. Ve o ayetlerin yild1zlanndan zikrettigimiz 

deliller ve hakikatler gibi ate§ toplan ba§larma dli§er, onlan yakar. 

Evet, cin fikirli felsefecilerin felsefesiyle Kur'an'm semasma c;1kil

maz. Ayetlerin y1ld1zlanna ancak hakiki hikmetin miraczyla, iman ve 
islamiyet'in kanatlanyla ula§zlabilir. 
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Bkz. Buhari, fezoilu'l-Kur'Cin 5, 27, tevhfd 53; Muslim, musofirfn 270; Tirmizi, k1raat 2. 
"Allah1m! Peygamberlik semasmm gune§i ve nubuvvet feleginin ay1 olan Zat ile, dogru 
yolu tutanlann hidayet y1ld1zlan olan Al ve Ashabma rahmet et." 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 
"Ey goklerin ve yerin Rabbi olan Allah1m! Bu risalenin katibi ile arkada§lannm kalblerini 
Kur' an hakikatlerinin ytld1zlanyla ve imanla susle, amin ... " 



~eytandan Allah'a Sigmmanm Hikmeti 

1~jll ~16: ~l\ ~ ~~ ~_;1 s1rrma dairdir. 

~jll~jll~\ri 
2~3~ ~1 ~j ~ ~_;1jw~~\ ~I?~~ ~_;1 ~j Jj 
$eytandan Allah'a s1gmmanm Sirrma dair on uc; "i§aret" yazilacak. 

Bu i§aretlerin bir k1sm1, Yirmi Altmc1 Soz gibi baz1 risalelerde farkh su

retlerde anlatihp ispatland1gmdan burada yalrnz k1saca bahsedilecek. 

BiRiNCi i~ARET 

Soru: $eytanlarm yaratma bak1mmdan kainata hic;bir mudahalesi 

bulunmad1g1, Cenab-1 Hak rahmet ve inayetiyle hak yolundakilere taraf

tar oldugu, hak ve hakikatin cazibeli guzellikleri hak ehlini teyit ve te§vik 

ettigi, dalaletin tiksinti verici c;irkinlikleri dalalet yolundakilerde bile nefret 

uyand1rd1g1 halde; §eytanm askerlerinin c;ok defa ustun gelmesinin hik

meti nedir? Ve hak ehlinin, §eytanm §errinden her vakit Cenab-1 Hakk'a 

s1gmmasmm s1m nedir? 

Cevap: Bunun hikmeti ve s1rn §Udur: Dalalet ve §er buyuk c;ogun

lukla menfidir, tahriptir, yak etmektir, bozmaktir. Hidayet ve hayir 

Kovulmu§ §eytanm §errinden Allah Teala'ya s1gmmm. 

"Sen de ki: 'Ya Rabbi! $eytanlann vesveselerinden, onlann yarnmda bulunmalarmdan 
Sana s1gmmm!"' (Mu'minun suresi, 23/97-98). 
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ise c;,:ogunlukla muspettir, var etmeye donuktur, imar ve tamirdir. 

Herkesc;e malumdur ki, yirmi ki§inin yirmi gunde yaphg1 bir binay1, 

bir ki§i bir gunde y1kabilir. Evet, insanm, butun esas uzuvlanmn ve 

ya§amak ic;in gerekli §artlann varhg1yla devam eden hayah Hahk-1 

Zulcelal'in kudretine mahsus oldugu halde; bir zalim, bir uzvunu 

kesmekle 0 insa!11 hayata nispeten yokluk olan olume gonderebilir. 

Bu yuzden 1 ~i ~_fj\ sozu darb-1 mesel hukmune gec;mi§tir. 

i§te bu sirdandir ki, dalalet yolundakiler, hakikaten zay1f bir kuwetle 

man en c;ok kuwetli olan hak ehline kar§1 bazen ustun gelir. F akat hak 

yolundakilerin oyle saglam bir kalesi var ki, ona s1gmd1klan vakit muthi§ 

dli§manlar yana§amaz, bir §ey yapamaz. Gec;ici bir zarar verseler bile, 
2 

:.,._ ~~ ~ ~ 4Wlj s1rnyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. 

0 y1k1lmaz ve sapasaglam kale, Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/8.ta vesselam) 

§eriah ve sunnetidir. 

iKiNCi i~ARET 

Soru: "Butunuyle §er olan §eytanlarm yarahlmas1 ve muminlere 

musallat olmalan, onlar yuzunden birc;ok insanm kufre girip cehenne

me gitmesi gayet muthi§ ve c;irkin gorunuyor. Acaba sonsuz, mutlak 

guzellik ve merhamet sahibi Rahman'm rahmet ve cemali, bu hadsiz 

c;irkinligin ve deh§etli musibetin meydana gelmesine nasil izin veri

yor?" Bu mesele c;oklannca sorulmu§tur ve c;ogu insanm hatmna gelir. 

Cevap: ~eytanm yarahlmasmda kuc;uk §erlerle beraber birc;ok kulli, 

hayirh maksat ve insana kemal yolunu ac;an sebepler vard1r. Evet, bir 

agac;, c;ekirdekten koca bir agac; olana kadar ne c;ok mertebe gec;irirse, 

insanm mahiyetindeki kabiliyetlerde ondan daha c;ok mertebe bulunur. 

Belki insanm kabiliyetlerinin zerreden gune§e kadar dereceleri var. Bu 

kabiliyetlerin ortaya 9kmas1 ic;in elbette bir hareket, bir amel gerekir. in

sam yukselten o ameldeki zemberegin hareket etmesi mucadele ile olur. 

0 mucadele ise §eytanlann ve zararh §eylerin varhg1yla mumkundur. 

Y oksa melekler gibi insanlann da makam1 sabit kahrdi. Bu durumda da 

insanhkta binlerce sm1f bulunmazdi... i§te, kuc;uk bir §errin gelmemesi 

ic;in binlerce hayn terk etmek, hikmete ve adalete terstir. 

Y1kmak kolayd1r. 

"Gi.izel ak1bet, elbette takva sahiplerinindir." (A'raf suresi, 7/128). 
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Gen;i §eytan yuzunden c;ogu insan sapkmhga dU.§er. Fakat onem 

ve k1ymet c;ogunlukla keyfiyete g6redir; nicelige c;ok az bakar veya 

hie; bakmaz. Nas1l ki bir yerde bin, bir ba§ka yerde de on c;ekirdegi 

bulunan bir insan, o c;ekirdekleri toprak altmda kimyevi bir i§leme tabi 

tutsa ve on c;ekirdegin on tanesi de agac; oldugu halde oteki bin c;ekir

dek c;uruse; agac; olan on c;ekirdegin o insana saglad1g1 fayda, elbette 

c;uruyen bin c;ekirdegin verdigi zaran hic;e indirir. Aynen oyle de, nefse 

ve §eytanlara kar§l mikadele ile insanhg1 ytld1zlar gibi §ereflendiren 

ve nurlandiran on insan-1 kamil sayesinde insanhga gelen fayda, §eref 

ve k1ymet, elbette, ha§erat turunden saytlabilecek derecede sufli olan 

dalalet ehlinin kufre girerek verecegi zaran hic;e indirir, gaze goster

mez. Bu sebeple Allah'm rahmeti, hikmeti ve adaleti §eytanm varhg1-

na musaade etmi§, insanlara musallat olmasma izin vermi§tir. 

Ey ehl-i iman! Bu milthi§ dil§manlanniza kar§I zzrhznzz, Kur'an 
tezgO.hznda i§lenen takvadzr. Siperiniz, Resul-u Ekrem'in (aleyhissalatii 

vesselam) silnnet-i seniyyesidir. Si/ahznzz ise istiaze, istigfar ve Allah 'zn 
korumaszna szgznmaktzr. 

O<;ONCUi~ARET 

Soru: Kur'an-1 Hakim'de dalalet ehlinden c;ok §ikayet edilmesi, 

onlann uzerinde c;ok durulmas1 ve haklanndaki §iddetli tehditler, 1 go

runU.§te Kur'an'm adaletli ve yerinde belagatine, uslubundaki denge

ye ve dosdogruluga uygun dU.§mU.yor. Adeta Kur' an, aciz bir adama 

kar§l ordular hazirhyor. Onun kuc;uk bir hareketi kar§1smda binlerce 

cinayet i§lemi§ gibi tehditler yagdmyor. Muflis oldugu ve mUlkte hie; 

hissesi bulunmad1g1 halde ona haddini a§an bir ortak gibi mevki verip 

ondan §ikayet ediyor. Bunun s1rn ve hikmeti nedir? 

Cevap: S1rn ve hikmeti §Udur: ~eytanlar ve §eytanlara uyanlar, 

sapkmhk yolunda gittikleri ic;in basit bir hareketle c;ok tahribat yapa

bilirler. Pek c;ok varhgm hukukuna, az bir gayretle c;ok zarar verirler. 

Nastl ki bir sultamn buyuk bir ticaret gemisindeki bir adam, basit 

bir hareketle, belki kuc;uk bir vazifeyi terk etmekle butun murettebatm 

Bkz. Bakara sliresi, 2/85; Al-i imran sO.resi, 3/88; Nisa suresi, 4/173; A'raf suresi, 7/18, 
27; Meryem suresi, 19/88-95; Sad suresi, 38/85; Talak suresi, 65/8; Ga§iye sO.resi, 
88/23-24; Fecr suresi, 89/25. 
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emeginin ve c;ah§masmm neticesiz kalmasma sebep olabilir. 0 za

man o geminin §anh sahibi o asiden, gemideki butlin raiyeti adma 

c;ok §ikayetc;i olur, onu deh§etli tehdit eder. Adamm o basit hareketini 

degil o hareketin muthi§ neticelerini dikkate alarak, kendisi ic;in degil 

raiyetinin hukuku adma o adam1 deh§etli bir cezaya c;arptmr. 

Aynen oyle de, §U dunya gemisinde hidayet ehliyle beraber bulu

nan, da/{i/et yolundaki §eytanzn askerleri gorunil§te kuc;uk hatalanyla 

ve isyanlanyla pek c;ok varhgzn hukukuna tecavuz ettikleri ve on/a

rm yuce vazifelerinin neticesiz kalmaszna sebep olduklan ic;in Ezel ve 

Ebed Sultani 'nzn kendilerinden c;ok §ik{iyet etmesi, deh§etli tehditlerle 

onlara verilecek cezanzn ustunde c;ok durmas1 e§siz bir be/{igat i<;inde 

hikmetin ta kendisidir ve gayet yerindedir. Hem vaziyetin geregine 

de uygundur; bu, belagatin tarifi1 ve esas1dir. Kur'an, soz israfz olan 

mubalagadan munezzehtir. 

Malumdur ki, boyle az bir hareketle c;ok tahribat yapan deh§etli di.i§

manlara kar§Z gayet sag/am bir kaleye szgznmayan, c;ok peri§an olur. i§te 

ey ehl-i iman! 0 c;elik ve semavf kale, Kur'an'd1r. ic;ine gir, kurtul! 

DORDUNCU i~ARET 

Tahkik ehli ve varhgm ic;yuzunu bilen zatlar yoklugun tamamen 

§er, varhgm ise tamamen hayir oldugunda birle§irler. Evet, buyuk c;o

gunlukla hay1rlar, guzellikler ve kemalat, varhga dayamr, ona bakar. 

Gbrunl.i§te menfi ve yoklukla ilgili olsalar da esaslan sabit ve varhga 

aittir. Dalalet, §er, musibetler, gunahlar ve belalar gibi butlin c;irkin

liklerin esas1 ve mayas1 ise yokluktur, hic;liktir. Onlardaki fenahk ve 

c;irkinlik yokluktan gelir. Gorunl.i§te muspet ve var olsalar da esaslan 

yokluktur, menfiliktir. 

Hem bizzat gordugumuz gibi sabittir ki, bir binanm varhg1, butun 

k1s1mlannm, esaslarmm varhg1yla mumkun olur, tamamlamr. Halbuki 

onun harap ve yak olmas1 ic;in bir esasmm yoklugu yeterlidir. Varhk, 

elbette var olan bir sebep ister, muhakkak bir sebebe dayamr. Yokluk 

ise olmayan §eylere dayanabilir. Var olmayan bir §ey, var olmayan bir 

ba§ka §eyin sebebi olur. 

Bkz. el-Hamevl, Hzzanetil'l-Edeb 2/482; el-Kazvlnl, el-izah ff U/umi'l-Belaga 1/15, 16. 
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i§te bu iki kaideye gore, insan ve cin k1hgmdaki §eytanlarm kainattaki 

muthi§ tahrip edici tesirlerine ragmen, her c;e§it kufru, dalaleti, §erri ve 

helake goturucu §eyi i§ledikleri halde, yaratmaya zerre kadar muda

haleleri olmad1g1 gibi, Cenab-1 Hakk'm mUlkunde bir ortakhk hisseleri 

de yoktur. 0 i§leri bir iktidar ve kudretle yapm1yorlar; i§lerinde iktidar 

ve fiil degil, terk ve atalet vardir. Hayn yaptirmamakla §er i§liyor, yani 

§er oluyorlar. <:;unku helake goturucu i§ler ve §er tahribat tUrundendir, 

sebeplerinin mevcut bir kuvvet ve bir var etme olmas1 §art degildir. 

Var olmayan bir §ey yuzunden ve tek bir §artm bozulmas1yla da buyuk 

bir tahribat meydana gelebilir. 

i§te bu sir Mecusilerce anla§tlmad1g1 ic;in kainatta "Yezdan" ad1yla 

hay1rlan yaratan, "Ehriman" ad1yla da §erleri yaratan birer yaratic1-

nm var olduguna inanm1§lar. 1 Halbuki onlann Ehriman dedikleri ve 

varsayd1klan sozde §er tanns1, cuzi bir iradeyle ve var etme kabiliyeti 

bulunmayan bir gayretle §erlere sebebiyet veren malum §eytand1r. 

i§te ey ehl-i iman! $eytanlarzn bu milthi§ tahribatma ~ar§I en milhim 

silah1rnz ve tamir fr,;in size gereken §ey istigfardzr, 2~~ ~ _;\ deyip Cendb-1 

Hakk' a s1gmmakt1r. Kaleniz ise silnnet-i seniyyedir. / 

BE~iNCi i~ARET 

Cenab-1 Hak, semavi kitaplarda insana cennet gibi muazzam bir 

mukafati ve cehennem gibi deh§etli bir cezay1 gostermekle beraber, 

insarn c;okc;a ir§ad, ikaz, ihtar, tehdit ve te§vik eder. Buna ragmen, hi

dayete ve dogru yola goturiku bu kadar sebep varken muminlerin, §ey

tanm mukafats1z, c;irkin ve zay1f hilelerine aldanmalan bir zaman beni 

c;ok dli§linduruyordu. "Acaba iman varken, Cenab-1 Hakk'm o kadar 

§iddetli tehditlerine kay1ts1z kalmak nastl olabilir? Nas1l olur da bunun 

neticesinde iman gitmez? insan 31 :_ ~ j, 0L5 ~lb~~ l\ J;5" 0~ s1myla §eytanm 

gayet zay1f hilelerine aldamp nas1l Allah'a isyan eder?" diyordum. Hat

ta arkada§lanmdan biri, yuz hakikat dersini kalben tasdik ederek ben

den dinledigi halde ve bana kar§l c;ok husn-u zanm ve baghhg1 varken, 

e§-$ehristanl, el-Mile! ve'n-Nihal 1/232, 233, 237; el-Id, Kitabu'/-Mevak1f 3/65; Tahir 
ibni Muhammed, et-Tabsir fi'd-Din 1/91, 113, 142. 
Allah Teala'ya s1gmmm. 
"$eytanm hilesi cidden zay1ft1r." (Nisa sO.resi, 4/76). 
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kalbsiz ve bozuk bir adamm k1ymetsiz ve riyakarca iltifatma aldand1, 

onun lehinde, benim aleyhimde bir tavir takmdi. "Fesubhanallah!" de

dim, "insanda bu derece dli§U§ olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir in

sanm1§." diye o bic_;areyi g1ybet ettim, gunaha girdim. 

Soma zikredilen i§aretlerdeki hakikat ac_;1ga c_;1kb, pek c_;ok karanhk 

noktay1 aydmlatti. 0 nur ile -Allah'a hamdolsun- Kur'an-1 Hak1m'in 

yuce beyamyla gayretlendirme ve te§viklerinin tam yerinde oldugunu .. 

muminlerin §eytanm hilelerine aldanmalarmm imans1zhktan veya ima

nm zay1fhgmdan kaynaklanmad1gmi.. buyuk gunahlan i§leyenin kufre 

girmedigini.. Mutezile mezhebinin ve Haricilerden bir k1smmm "Bu yuk 

gi.inahlan i§leyen kafir olur veya iman ile kuflir arasmda kahr." 1 §ek

lindeki hukumlerinde hata ettiklerini.. hem o bic_;are arkada§1mm da 

yuz hakikat dersini bir adamm iltifatma feda etmesinin, dli§lindugum 

gibi c_;ok buyuk bir dli§U§ ve deh§etli bir alc_;alma olmad1gm1 anlad1m. 

Cenab-1 Hakk'a §likrettim, o tuzaktan kurtuldum. <:;unku daha once 

dedigimiz gibi, §eytan aslmda var olmayan basit bir §eyle insam muhim 

tehlikelere atar. insanm nefsi de §eytam her zaman dinler. $ehvet ve of

ke duygulan §eytanm hilelerini hem alan hem nakleden iki cihaz gibidir. 

i§te bunun ic_;indir ki, Cenab-1 Hakk'm "Gafur" ve "Rahim" gibi 

iki ismi, en buyuk tecellileriyle muminlere bak1yor. Allah, Kur'an-1 

Hakim' de peygamberlere en muhim ihsanmm, bag1§lamas1 oldugunu 

gosteriyor ve onlan istigfara davet ediyor. Mukaddes ~ji\ ~\ ~ 
~jil beyamm her surenin ba§mda tekrarlamakla ve her mi.ibarek i§e 

onunla ba§lamay1 emretmekle2 kainab ku§atan geni§ rahmetini s1g1-

nak ve korunak olarak gosteriyor, 3~~ :1:: 0•~ emriyle ~1k.: ~l\ ~ ~~ ~_;t 
4~jil cumlesini siper yap1yor. / / 

ALTINCI i~ARET 

$eytanm en tehlikeli hilelerinden biri §Udur: Baz1 hassas ve temiz 

kalbli insanlara, kufru hayal etmekle kufru tasdik etmeyi aym §ey gibi 

Bkz. el-lei, Kitabu'l-Mevokzf 3/548; ibni Ebi'l-izz, $erhu Akfdeti't-Tahaviyye 1/356-362. 
Besmelesiz ba§lanan bir i§in eksik kalacagma dair bkz. ibni Mace, nikoh l 9; Ahmed ibni 
Hanbel, el-Musned 2/359; en-Nesai, es-Sunenu'l-Kubro 6/127-128. 
"Hemen Allah'a s1gm." (A'raf suresi, 7/200; Nahl suresi, 16/98; Mu'min suresi, 40/56; 
Fussilet suresi, 41/36). 
Kovulmu§ §eytanm §errinden Allah Teala'ya s1gmmm. 
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gosteriyor. Dalaleti du§U.nmeyi, onu tasdik etmek zannettiriyor. Mu

kaddes zatlar ve kir bula§hrmak mumkun olmayan §eyler hakkmda 

c;ok c;irkin hayalleri akla getiriyor. Ve zatmda mumkun olan bir §eyi ak

len mumkun gosterip onu imandaki yakine zit bir §U.phe gibi sunuyor. 

0 vakit o bic;are hassas insan, dalalete ve kufre du§tugunu, imanmda

ki yakinin kayboldugunu zanneder, umitsizlige dU.§er ve o umitsizlikle 

§eytana maskara olur. $eytan onun hem umitsizligini hem de o zayif 

damanm kullamr, bu hileyi c;ok yapar. 0 insan da ya divane olur ya 

da "Ne olacaksa olsun, fark etmez" der, sapkmhga du§er. 

$eytanm bu hilesinin aslmda ne kadar temelsiz oldugunu bazi risa

lelerde izah etmi§tik, burada da kisaca anlatacagiz: 

Nastl aynadaki bir ytlanm goruntusu isirmaz, ate§in misali yak

maz ve pis bir §eyin yansimasi kirletmez. Aynen oyle de, hayal veya 

fikir aynasmda kufre goturen §eylerin ve §irkin akisleri, dalaletin gol

geleri ve c;irkin sozlerin hayalleri inanci sarsmaz, imam zayiflatmaz, 

hurmetli edebi yok etmez. <;unku me§hur kaidedir: (:irkin bir sozil 

hayal etmek onu soylemek olmad1g1 gibi, kilfril hayal etmek, kufUr 

ve daloleti dil§ilnmek de dalolet degildir. 

imana §U.phe du§mesi meselesine gelince, bir §eyin zatmda mum

kun olmasmdan dogan ihtimaller, kesin inanca zit degildir ve ona za

rar vermez. 1~\ ~I ~~ '-1' ~1ii1 ~l.5::;~1 0~ cumlesi, usul ilminde 
yerle§mi§ kaidelerdendir. 

Mesela Barla Denizi'nin (Egirdir Golu) su halinde yerinde oldu

gunu hie; §Uphe duymadan biliyoruz. Halbuki o denizin §U dakikada 

kurumu§ veya topragm altma gomulUyor olmasi zatmda mumkun

dur. Bu zati imkan, madem bir i§aretten, bir bilgiden dogmuyor; 

aklen mumkun olamaz ki bize §U.phe versin. <;unku yine §U hukum 

kelam ilminde kesin kaidelerdendir: ~ ~01 fa\ J~~ ~.? '-1' 
2 ~~ Yani, "Bir emareden dogmayan zati~da m'umkun bir ihtimal, 

aklen mumkun degildir ki §U.phe dogursun, onun bir k1ymeti olsun." 

i§te §eytanm bu hilesiyle kar§tla§an bic;are insan, iman hakikatlerine 

"Zati imkan, bir §ey hakkmdaki kesin bilgiye ZJt degildir." Yakm manadaki kaideler ic;:in 
bkz. el-Gazali, el-MenhU/ s. 122; el-Muceddidi, Kavaidu'l-F1kh s. 11, 143. 
Bkz. Mece//e s. 24; el-Muceddidi, Kavaidu'l-Fzkh s. 105; Omer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u 
islamiye ve Istilahat-1 Fzkhiyye Kamusu 11279. 
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olan kesin inancm1 boyle zatmda mumkun ihtimaller yuzunden kay

bettigini zanneder. Mesela, Hazreti Peygamber (aleyhissalatu vesselam) 

hakkmda be§eriyeti itiban ile zatmda mumkun pek c;ok ihtimal akla 

gelebilir, fakat bunlar imanm kesinligine ve yaklne zarar vermez. 

Oysa insan zarar verdigini zanneder, zarara dli§er. 

Hem bazen §eytan, insanm kalbinde bulunan ve vesvesenin kay

nag1 olan bir yerden Cenab-1 Hakk'a dair fena sozler f1sildar. insan, 

bunlan kalbi bozuldugu ic;in hayal ettigini zanneder, titrer. Halbuki 

onun titremesi, korkmas1 ve o sozlere nzasmm olmamas1, onlarm kal

binden gelmedigine, §eytanm kalbde bulunan, surekli vesvese urettigi 

yerden geldigine veya §eytan tarafmdan hahrlahld1gma, hayale dli§li

ruldugune delildir. 

insamn latifeleri ic;inde te§his edemedigim bir iki latife var ki, irade

yi dinlemez, belki mesuliyet altma da girmezler. Bazen o latifeler insa

na hukmediyor, hakk1 dinlemiyor, insam yanh§ §eylere sevk ediyor. 0 

vakit §eytan, insana §Unu telkin eder: "Senin kabiliyetlerin hakka ve 

imana uygun degil ki, iraden di§mda boyle yanh§ yollara giriyorsun. 

Demek, kaderin seni bahts1zhga ve gunahlara mahkum etmi§tir." 0 

bic;are adam da umitsizlige dli§lip helak olmaya dogru gider. 

i§te §eytanzn bahsettigimiz onceki hilelerine kar§I muminin szgznagz, 

sznzrlarz tahkik ehli olan asfiyanzn dusturlarzyla belirlenmi§ iman ha

kikatleri ve Kur'an'zn m;;zk, kesin hukumleridir. $eytanzn daha sonra 

saydzgzmzz hilelerine kar§I ise mumin Allah'a szgznzp o aldatmacalara 

kzymet vermemelidir. <;unku kzymet verdikr;;e o hile dikkatini r;;eker, 

gozunde buyur, §i§er. Muminin boyle manevf yaralarznzn ilacz ve mer

hemi sunnet-i seniyyedir. 

YEDiNCi i~ARET 

Soru: Mutezile imamlan, §errin yarahlmasm1 §er kabul ettikleri ic;in 

kuflir ve dalaletin yarahh§im Allah'a atfetmiyorlar. Guya boyle yapa

rak Allah'1 takdis ediyorlar. "insan kendi fiillerinin yarahc1s1d1r." diye

rek sapkmhga du§liyorlar. 1 Hem diyorlar ki, "Bu yuk gunahlardan birini 

Bkz. el-Maturidi, et-Tevhfd 1/92, 169, 314, 315; ibni Hazm, el-Fas/ fi'l-Milel 2/121, 
3/57, 59. 
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i§leyen milminin imam gider. 1 (unkil Cenab-1 Hakk'a inanmak ve ce

hennemi tasdik etmek, byle bir gilnah1 i§lemekle bagda§maz. Dunyada 

c;ok az bir hapis cezas1 korkusuyla kendini kanun dI§l i§lerden koruyan 

insan, ebed1 cehennem azabm1 ve Hahk'm gazabm1 ciddiye almaz bir 

tav1rla buyilk gilnahlan i§lerse bu, elbette imans1zhga delildir." 

Birinci §tkkm cevab1: Kader Risa/esi'nde izah edildigi gibi, §er

rin yarahh§I degil, i§lenmesi §erdir. (:unku yaratma ve icat biltun neti

celere bakar. Bir §errin varligz, c;ok hayzrlz neticelerin kapzsznz ac;abildi

gi i<;in o §errin yaratzlz§l, neticeleri itibanyla hayzr olur, hayzr hukmune 

gec;er. Mesela ate§in yilzlerce hayirh neticesi var; baz1 insanlar iradele

rini kotilye kullamp ate§i kendileri ic;in §er kilsalar, "Ate§in yarahlmas1 

§erdir." diyemezler. Aynen oyle de, §eytanlann yarahh§mm insanm 

manev1 yukseli§i gibi c;ok hikmetli neticeleri oldugu halde insan, ira

desini yanh§ yolda, kotilye kullamp §eytanlara maglup dil§tilgilnde, 

"$eytanm yaratilmI§ olmas1 §erdir." diyemez. (unkil o, bunu kendi 

davram§lanyla kendisi ic;in §er kilmi§hr. 

Evet, bir §eyi elde etmek ic;in gayret gostermek basit bir temas gibi 

oldugundan, §erden ortaya c;zkan hususi neticenin sebebidir; o §erri 

i§lemek, §er olur. Fakat §errin yarat1lz§1, biltun neticelere bakt1g1 i<;in 

§er degil, hayirdzr. i§te Mutezile mezhebindekiler bu s1m anlamad1klan 

ic;in "$errin yaratilmas1 §erdir, c;irkin bir §eyin yarahlmas1 c;irkindir." 

diyerek Cenab-1 Hakk'1 takdis etmek gayesiyle §errin yarahh§ml O'na 

vermemi§, sapkmhga dil§mil§ler. \jj ~.f- ~Jil~j §eklindeki iman 

esasm13 kendilerine gore yorumlami§lar. 

ikinci §tk: "Bilyilk gilnahlan i§leyen, nasil milmin kalabilir?" so

rusuna cevap: 

Birincisi, daha bnceki i§aretlerde Mutezile'nin hatas1 ac;1kc;a anla§Ild1-

g1 ic;in tekrara gerek yoktur. ikinci olarak, insanm nefsi, pe§in ve haZir bir 

dirhem lezzeti, daha sonra kendisine verilecek ama bnceden gbreme

digi bir batman lezzete tercih eder. ileride c;ekecegi bir senelik azaptan 

c;ok, hemen yiyecegi bir tokattan c;ekinir. 

Bkz. el-lei, Kitabu'l-Mevakzf 3/548; ibni Ebi'l-izz, $erhu Akfdeti't-Tahaviyye 1/356-362. 
Ba§a gelen ister hayir ister §er olsun, kadere her ybnuyle inanmak. 
Kaderin, imamn bir esasr olduguna dair bkz. Muslim, fman 39; Tirmizl, fman 4; EbO 
Davud, sun net 17. 
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Hem insanda hissiyat baskm olursa aklm Olc:;Ulerini dinlemez. He

vesleri ve kuruntulan ona hukmeder. Cok az, k1ymetsiz, pe§in bir lezzeti 

ilerideki gayet buyuk bir mukafata tercih eder. Gelecekteki buyuk bir 

azaptan degil, o andaki az bir s1kmhdan c:;ekinir. Cunku kuruntulan, he

vesleri ve hisleri ileriyi gbremiyor, belki onu inkar ediyor. Nefis de bun

lara yard1m ederse imanm makam1 olan kalb ve ak1l susar, yenilir. $u 

halde buyuk gunahlan i§lemek, imans1zhktan degil; hislerin, heveslerin 

ve kuruntulann ustlln gelmesinden, aklm ve kalbin maglup olmasmdan 

kaynaklamr. 

Daha onceki i§aretlerden anla§ild1g1 gibi, fenahgm ve heveslerin 

yolu tahrip etmek oldugu ic:;in gayet kolaydir. ins! ve cinn1 §eytanlar, 

insam hemen o yo la sevk eder. Beka aleminin sinek kanad1 kadar bir 

nuru, ebed1 oldugu ic:;in -hadisin kesin hukmuyle- bir insanm omru 

boyunca dunyadan ald1g1 lezzete ve nimetlere kar§thk geld@ halde, 1 

baz1 zavalh insanlann bu fani dunyanm bir sinek kanad1 kadar lezzeti

ni2 baki alemin lezzetlerine tercih edip §eytamn pe§inden gitmesi c:;ok 

hayret vericidir. 

i§te bu s1rlardan dolay1 Kur'an-1 Hakim, muminleri c:;ok tekrar ve 

1srarla, tehdit ve te§viklerle gunahtan sakmmaya ve hayra davet edi
yor.3 

Bir zaman Kur'an-1 Hak1m'in bu tekrar tekrar §iddetli ir§ad1 bana 

§byle bir fikir verdi: Bu kadar devamh ihtar ve ikazlar, muminleri ira

desiz ve hakikatsiz gosteriyor. Onlara, insanm §erefine yaki§mayacak 

bir vaziyet atfediyor. Cunku bir memurun itaati ic:;in amirinden ald1g1 

bir tek emir kafiyken aym emri on defa ahrsa o memur cidden gucenir. 

'Beni itham ediyorsun, ben hain degilim' der. Halbuki Kur'an-1 Hakim 

en halis muminlere israrla, tekrar tekrar aym §eyleri emrediyor. 

Bu fikir zihnimi kurcalad1g1 zaman iki-uc:; sad1k arkada§1m vardi. 

Onlan insan k1hgmdaki §eytanlann hilelerine aldanmamalan ic:;in 

c:;ok ihtar ve ikaz ediyordum. "Bizi itham altmda birak1yorsun." diye 

Bkz. el-Kurtubi, el-Cami' Ii Ahkami'l-Kur'an 13/7. 
Bkz. "Allah katmda dunyanm sinek kanad1 kadarc1k bir k1ymeti olsayd1, kafirler ondan 

bir yudum SU bile i<;:emezlerdi." (Tirmizi, zuhd 13; ibni Mace, zuhd 3). 
Bkz. "Allah ba§kalanna adaleti, hatta adaletten de fazla olarak ihsarn, en guzel davrarn§l 

ve muhta<;: olduklan §eyleri yakmlara vermeyi emreder. Hayas1zhg1, <;:irkin i§leri, zulum 

ve tecavilzil yasaklar. Dil§ilnilp tutasm1z diye size ogilt verir." (Nahl sO.resi, 16/90). 
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gucenmiyorlardi. Fakat ben ic;imden diyordum ki: "Bu devamh ih

tarlanmla onlan gucendiriyorum, sadakatsizlikle ve iradesizlikle itham 

ediyorum." 

Sonra birden, onceki i§aretlerde izah ve ispat edilen hakikat ac;1ga 

c;1kti. 0 zaman bu hakikat sayesinde Kur'an-1 Hak1m'in o israr ve tek

rarlan tamamen halin geregine uygun, yerinde, israfs1z, hikmetli bir 

§ekilde ve itham etmeden yaphgm1, bunun hikmetin ve belagatin ta 

kendisi oldugunu bildim. Ve o sad1k arkada§lanmm bana gucenme

melerinin s1rnrn anlad1m. Bu hakikatin ozeti: 

$eytanlar insanz tahribe sevk ettigi i<;in az bir amel ile <;;ok §er i§le

nir. Bu yuzden hak ve hidayet yolunda gidenler, <;;ok tedbire, §iddetli 

sakznmaya, tekrar tekrar ihtara ve <;;ok yard1ma muhta<;;tzr. Bu sebeple, 

Cenab-1 Hak o tekrarlar i<;;inde bin bir ismiyle muminlere yard1m1-
nz takdim ediyor ve merhamet elini binlerce §ekilde uzat1yor. jnsanzn 

§erefini lekelemiyor, onu koruyor; k1ymetini azaltm1yor, onu ku<;;uk 

dil§ilrmuyor; aksine, §eytanzn §errini buyuk gosteriyor. 

j§te, ey hak ve hidayet yolundakiler! jnsf ve cinnf §eytanlarzn bu 

bahsedilen hilelerinden kurtulmanzn <;;aresi: Ehl-i Sunnet ve Cema

at olan hak mezhebini karargah yapmak, Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'zn 

kesin hukumlerinin sag/am kalesine girmek, sunnet-i seniyyeyi rehber 

edinmektir. Bun/an yap ki, selamete eresin. 

SEKiZiNCi i~ARET 

Soru: Onceki i§aretlerde dalalet yolunun kolayhgm1, tahrip ve te

cavuzden ibaret oldugunu, bu sebeple pek c;ok insanm o yola girdigini 

ispat ettiniz. Halbuki ba§ka risalelerde, kufUr ve dalalet yolunun son

suz zahmetini ve zorlugunu, hie; kimsenin ona girmemesi gerektigini, 

o yolun yurunebilir olmad1gm1 kesin delillerle gostermi§tiniz. iman ve 

hidayet yolu ise o kadar zahmetsiz ve ac;1khr ki, herkes ona girmeliydi. 

Cevap: KufUr ve dalalet iki k1s1md1r. 

Birinci k1sm1, amellerle ilgili ve teferruata ait olmakla beraber 

iman hukumlerini inkar etmektir; bu tarz kufUr kolayd1r. Hakk1 kabul 

etmemektir, bir terktir, yokluktur, kabulUn yoklugudur. i§te kufrun bu 

k1sm1, risalelerde kolay olarak tarif edilmi§tir. 
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ikinci k1s1m ise amellere ve teferruata ait olmay1p inane; ve fikirle 

ilgili bir hukumdur. Yalmzca imamn inkan degil, aym zamanda ima

nm tam z1ddma bir yol ac;maktir. Bu ise batih kabuldur, hakkm aksini 

ispathr. Bu k1s1m, imanm yalmz inkan ve hukumsuz kilmmas1 degil, 

onun z1dd1d1r. Kabulun yoklugu degildir ki kolay olsun, aksine, yok

lugun kabuludur. Ancak yoklugu ispatlamakla kabul edilebilir. '1 f j_;_j\ 
1

, ~ :i kaidesince, yoklugun ispah elbette kolay degildir. 

i§te ba§ka risalelerde imkans1zhk derecesinde zor ve zahmetli gos

terilen kufi.ir ve dalalet bu k1s1md1r. Zerre kadar §UUru bulunanm bu 

yolun yolcusu olmamas1 gerekir. Hem bu yolun, Risale-i Nur' da ac;1k

c;a ispat edildigi gibi, o kadar deh§etli elemleri ve bogucu karanhklan 

var ki, zerre kadar akh olan, o yola girmek istemez. 

Soru: Nasil oluyor da c;ogu insan bu kadar elemli, karanhk ve 

zahmetli bir yolu tercih ediyor? 

Cevap: ic;ine di.i§mi.i§ bulunuyor, c;1kam1yorlar. insandaki sufli 

duygular ak1beti gormedikleri, di.i§i.inemedikleri ve insanm latifelerine 

ustun geldikleri ic;in o karanhk yoldan c;1kmak istemiyor ve haZlf, gec;ici 

bir lezzetle teselli buluyorlar. 2 

Soru: Dalalette oyle deh§etli bir elem ve korku var ki, kafirin degil 

hayattan lezzet almas1, hie; ya§amamas1 gerekir. Belki o elemin altmda 

ezilmeli ve o korkudan odu patlamah ... insanhg1 itibanyla say1s1z §eye 

tutkun ve hayata a§ik oldugu halde, kufi.ir vas1tas1yla olumunu ebedi 

bir yokluk ve sonsuz bir aynhk §eklinde gbren; varhklann yok olup 

gitmesini, dostlannm vefatm1 ve buti.in sevdiklerinin ebedi bir yokluk

la kendisinden aynlmasm1 daima gozu onunde seyreden insan nasil 

ya§ayabilir? Nas1l hayattan lezzet alabilir? 

Cevap: $eytanm hayret verici bir aldatmacas1yla kendini kandmr, 

oyle ya§ar. Gbruni.i§te bir lezzet ald1gm1 zanneder. Boyle bir insamn 

mahiyetine me§hur bir temsille i§aret edecegiz. $oyle ki: 

Deve ku§una, "Kanatlarm var, uc;." demi§ler, kanatlanm k1s1p 

"Ben deveyim." demi§, uc;mam1§, avcmm tuzagma dil§mil§. Avc1 

"Mutlak yokluk, (ancak pek buyuk gu<;lukle) ispat edilebilir." Bkz. ibni Nuceym, el
Bahru'r-R6.ik 2/122; ibni Kayyim, es-Sav6.iku'l-Milrsele 4/1310; ibni Kayyim, er-Ruh 
fi'l-Ke/6.m 1/198. 
Bkz. Kiyamet sO.resi, 75/20-21; insan sO.resi, 76/27. 
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onu gormesin diye ba§ml kuma sokmu§. Halbuki koca govdesini 

di§anda birakm1§, avc1ya hedef olmu§. Sonra ona demi§ler ki, "Ma

dem deveyim diyorsun, yuk gotUr." 0 zaman da kanatlanm ac;1-

vermi§, "Ben ku§um." demi§, yuk ta§ima zahmetinden kurtulmu§. 

Fakat koruyucusuz ve yemsiz bir §ekilde avcilara hedef olmu§. 

Aynen bunun gibi, kafir, Kur'an'm semav1 beyanma kar§I mutlak 

kufru birak1p inkanndan §liphe etmeye ba§lar. Ona, "Madem alum 

ve yoklugu ebedi bir idam biliyorsun, seni asacak daragac1 gozunun 

onunde ... Her vakit ona bakan bir insan nasil ya§ar? Nasil hayattan 

lezzet ahr?" denilse, Kur'an'm engin rahmetinden ve nurundan ald1g1 

bir hisse ile der ki: "OlUm yokluk degil, bir ihtimal ebed1 hayat var." 

Ya da deve ku§U gibi ba§ml gaflet kumuna sokar ki ecel onu gbrmesin, 

kabir ona bakmasm ve varhklann gelip gec;iciligi ona ok atmasm! 

K1sacas1, inkanndan §liphe ederek olUmu ve faniligi deve ku§u 

gibi yokluk manasmda gordugu vakit Kur'an'm ve semav1 kitaplann 

ahirete imana dair kesin haberleri ona bir limit verir; kafir bu umide 

ve ihtimale yapl§Ir, o deh§etli elemi uzerine almaz. 0 vakit kendisine, 

"Madem baki bir aleme gidilecek, o alemde guzel ya§amak ic;in dinin 

emrettigi vazifelerin zahmetini c;ekmen gerekir." denilince, adam o 

§liphe duydugu kufruyle der ki: "Belki ebed1 bir hayat yoktur, olma

yan §ey ic;in neden c;ah§ay1m ?" 

Yani ne zaman ki Kur' an hukmunun verdigi beka ihtimaliyle ebed1 

yokluk eleminden kurtulur; ama §liphe duydugu kufrunden dolay1 baki 

bir alemin var olabilecegi ihtimaliyle dinin emirlerinin zahmetini c;ek

mesi gerektigi hakikatiyle yuzle§ir. i§te o zaman ebed1 hayatm var olma

mas1 ihtimaline yapl§Ir, o zahmetten kurtulur. Demek ki, bu noktadan, 

hayattan ald1g1 lezzetin bir muminin ald1g1 lezzetten daha c;ok oldugunu 

zannediyor. <;unku din! emirlerin zahmetinden kufUr ihtimaliyle kur

tuluyor; ebed1 elemleri ise iman ihtimaline sanlarak uzerine alm1yor. 

Halbuki §eytanm bu aldatmacas1 gayet s1g, faydas1z ve gec;icidir. 

i§te Kur'an-1 Hakim'in kafirler hakkmda da bir rahmet yonu var

dir ki, dunya hayatm1 onlara cehennem olmaktan bir derece c;1kanr; 

ebed1 bir hayatm varhgma dair bir tUr §lip he ile ya§arlar. Y oksa bu 

dunyada dahi ahiretteki cehennemi andiran manev1 bir cehennem 

azab1 c;ekecek ve intihara mecbur kalacaklardi. 
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Ey muminler! Sizi ebedf yokluktan, dunyevf cehennemlerden ve 

ahiret azabzndan kurtaran Kur'an'zn himayesi altzna mumince ve ona 

guvenerek giriniz, sunnet-i seniyye dairesine onun guzelligini kabul ve 

takdir ederek dahil olunuz, dunyanzn s1kznt1/anndan ve ahirette azap

tan kurtulunuz! 

DOKUZUNCU i~ARET 

Soru: Allah yolundaki hidayet ehli, ba§ta peygamberler ve onlarm 

ba§mda Fahr-i Alem (aleyhissa/8.ta vesselam), Cenab-1 Hakk'm o kadar 

inayetine, rahmetine ve yard1mma mazhar olduklan halde, neden c;ok 

defa §eytanm taraftan dalalet ehli kar§1smda maglup dli§mli§lerdir? 

Hatemu'l-Enbiya'nm (aleyhissa/8.ta vesselam) gune§ gibi parlak peygam

berliginin, en kuvvetli iksir gibi tesirli olan Kur'an'm mucizeligi vas1-

tas1yla ir§admm ve kainattaki c;ekim kanunundan daha kuvvetli olan 

Kur' an hakikatlerinin c;ok yakmmda bulunan Medine munaf1klarmm 

dalalette 1srarmm ve hidayete ermemelerinin sebebi, hikmeti nedir? 

Cevap: iki §lktan olu§an bu muthi§ sorunun cevaplanabilmesi ic;in 

derince bir esas1 beyan etmek gerekiyor: 

$u kainatm Hahk-1 Zulcelal'inin isimleri cemall, yani guzellikle il
gili ve celal1, yani ha§met ve yucelige <lair olmak uzere iki kls1md1r. 

0 cemall ve celall isimlerin hukumlerini ayn ayn cilvelerle gostermek 

gerektiginden, Hahk-1 Zulcelal kainatta z1tlan birbirine kan§hrm1§, kar

§1 kar§1ya getirip onlara birbirlerine mudahale ettikleri ve kendilerini 

savunduklan bir vaziyet vermi§tir. Soma hikmetli ve faydah bir c;e

§it mucadele suretinde z1tlan birbirinin hududuna gec;irmi§, ihtilaf ve 

degi§imleri meydana getirerek kainah degi§me, ba§kala§ma, terakki 

ve tekamul kanunlanna tabi kilm1§hr. Yaratil1§ agacmm ku§ahc1 bir 

meyvesi olan insanda, o mucadele kanununu daha hayret verici bir 

§ekle getirip insanm butun manev1 yukseli§ine vesile olan bir muca

hede kap1sm1 ac;m1§, Allah yolundakilere kar§l meydana c;1kabilmeleri 

ic;in §eytanm askerlerine de baz1 donammlar vermi§tir. 

i§te bu ince sirdandir ki, peygamberler c;ok defa dalalet yolunda

kiler kar§1smda maglup dli§mli§tllr .1 Ga yet zay1f ve adz olan dalalet 

Mesela Hazreti Nuh'un (aleyhisselam), kavmine kar§l c;ok darda kald1g1 andaki yakan§l 
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ehli, manen c;ok kuvvetli olan hak ehline kar§l koymu§ ve gec;ici bir 

ustunluk saglami§hr. Bu hayret verici direncin hikmeti ve s1rn §Udur: 

Dalalette ve kufUrde hem yokluk ve terk vardir ki, bu pek kolaydir, 

hareket istemez. Hem tahrip vardir, bu da c;ok rahat ve kolaydir, az bir 

hareket yeter. Hem tecavuz vardir, az bir gayret ile c;oklanna zarar ve

rip korkutmakla onlara bir firavunluk makam1 kazandmr. Hem ak1beti 

gormeyen ve ham zevke dli§klin olan insandaki sufli duygulann tat

mini, lezzet almas1 ic;in hurriyeti vardir, insanm akil ve kalb gibi latifele

rini ak1bet endi§esiyle yerine getirdigi insan1 vazifelerinden vazgec;irir. 1 

Hidayet yolunda olanlarzn, ba§ta peygamberler ve onlarzn ba§znda 

da Alemlerin Rabbinin Sevgilisi Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesse

lam) kutsf mesleginin hem var etmeye donuk, hem sabit olmaszndan

dzr ki .. hem tamir, hem hareket, hem hudutta istikamet, hem okzbeti 

dii§iinmek, hem kulluk, hem nefs-i emmarenin firavunlugunu, 2 ser

bestligini kzrmak gibi muhim esaslarz bulundugu ic;indir ki, Medine-i 

Munevvere'de ya§ayan o zamanzn munaf1klarz, o parlak gune§e kar§l 

yarasa gibi gozlerini yumup o kuvvetli cazibeye kar§1 §eytanf bir sa

vunmaya gec;mi§, dalolette kalm1§lar. 

Soru: Resul-u Ekrem (aleyhissalata vesselam) madem Alemlerin Rab

binin Sevgilisidir.3 Madem onun elindeki hak, dilindeki de hakikattir.4 

Ordusundaki askerlerin bir kism1 meleklerdir.5 Madem bir avuc; su ile 

butun bir ordunun susuzlugunu gidermi§tir. 6 Dbrt avuc; bugday ve bir 

Kur' an' da mealen §byle yer ahr: "O da: 'Ya Rabbi, ben maglubum, artik Sen bana 

yard1m et!' dedi." (Kamer sO.resi, 54/10). 
Bkz. "Ey Ehl-i kitap! Ni<;;in bile bile hakk1 batJI ile kan§tinyor, ni<;;in hakikati bile bile gizli

yorsunuz? Ehl-i kitaptan bir guruh birbirlerine §byle dediler: $u Muslumanlara indirilen 
kitaba gunun ba§lang1cmda (zahiren) iman edin, sonunda da onu inkar edin, olur ki 
onlar da §Dpheye dD§Dp dinlerinden donerler." (Al-i imran sO.resi, 3/71-72). 
Nefsin daima fenahg1 isteyip kotuluge sevk ettigine dair bkz. "Rabbimin merhamet edip 
koruduklan hari<;;, nefis daima fenahg1 ister, kotuluge sevk eder." (YO.suf sO.resi, 12/53). 
Aynca insanm en buyuk dD§manmm kendi nefsi olduguna dair bkz. el-Beyhakl, ez
Zuhd s. 157; el-Gazall, ihyau U/umi'd-Dfn 3/4; ed-Deyleml, el-Musned 3/408. 
Bkz. Tirmizl, menak1b 1; Dariml, mukaddime 8. 
Bkz. "Biz Kur'an'1 hak olarak indirdik. 0 da hakkm ve ger<;;egin ta kendisi olarak indi. 
Seni de ey ResO.lum, sadece rahmetle mujdelemen ve inanmayanlan ise azapla uyar

man i<;;in gonderdik." (isra sO.resi, 17/105). 
Bkz. Al-i imran sO.resi, 3/123-125; Buharl, megazf 11. 
Bkz. Buharl, vudu' 32, menak1b 25, megdzf 35; Muslim, imore 72, 73, fezail 5, 6. 
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oglagm etiyle bin ki§iyi doyuracak bir ziyafet vermi§tir. 1 Madem kafir 

ordusuna dogru bir avuc; toprak attigmda o toprak her kafirin gozu

ne girmi§, onlan kac;irm1§tlr. 2 i§te Cenab-1 Hakk'm bunlar gibi binler

ce mucize sahibi olan bir kumandam, Uhud Sava§1'nm sonunda3 ve 

Huneyn'in ba§lang1cmda nasil maglup oldu?4 

Cevap: Resul-u Ekrem (aleyhissalatu vesselam), insanhga kendisine 

uyulacak imam ve rehber olarak gonderilmi§tir. Taki insanhk, toplum 

hayati ve §ahsl hayat ic;in gerekli kurallan ondan ogrensin, Haklm-i 

ZUlkemal'in koydugu yaratlh§ kanunlanna itaate ah§sm ve hikmet dus

turlarma uygun hareket etsin. Eger Resul-u Ekrem (aleyhissalatu vesselam), 

toplum hayatmda ve §ahsl ya§ay1§mda daima harikulade §eylere ve mu

cizelere dayansayd1, her yonuyle imam ve en buyuk rehber olamazdi. 

i§te bu sirdan dolay1, yalmzca davasm1 tasdik ettirmek, inkarcilarm 

inadm1 kirmak ic;in ara sira, ihtiyaca gore mucizeler gosterirdi. Resul-u 

Ekrem ba§ka vakitlerde nasil Cenab-1 Hakk'm emirlerine herkesten c;ok 

itaat etmi§se, aynen oyle de, Cenab-1 Hakk'm hikmeti ve dilemesiyle 

koydugu tabiat kanunlarma herkesten c;ok uyar, itaat ederdi. Dli§man 

kar§1smda wh giyer,5 "Sipere giriniz!" diye emrederdi.6 Yaralamr, zah

met c;ekerdi. 7 Taki Allah'm kainatta koydugu buyuk yaratlh§ ve hikmet 

kanunlanna nasil tam uyulacagm1 ve itaat edilecegini gostersin. 

ONUNCUi~ARET 

~eytanm c;ok muhim bir hilesi, kendini ona tabi olanlara inkar ettir

mektir. ~u zamanda, bilhassa madded felsefeyle zihni bulananlar, bu 

a§ikar meselede tereddut gosterdikleri ic;in §eytanm bu hilesi hakkmda 

birkac; soz soyleyecegiz. 

Birincisi: Bizzat gordugumuz uzere, insanlar arasmda §eytan vazife

si gbren, cisme burunmil§ kirli ruhlar bulundugu gibi, cinler arasmda da 

Buhari, mendk1b 25, megazf 35; Muslim, fezdil 6, 7, imdre 72, 73. 
Muslim, cihdd 81; Darimi, siyer 16; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 11303, 368. 
Bkz. Buhari, cihdd 65, bed'u'l-halk 11, mendk1bu'l-ensar 22, megdzf 18, eymdn 15, diydt 
16; EbO DavOd, cihdd 106; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 4/293, 294. 
Bkz. Buhari, megdzf 54, cihdd 52, 61, 97, 167; Muslim, cihdd 79; Tirmizi, cihdd 15. 
Bkz. EbU DavOd, cihdd 75; ibni Mace, cihdd 18; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 3/449. 
Bkz. Buhari, megdzf 29. cihdd 34, 161, kader 16, temennf 7; Muslim, cihdd 125. 
Bkz. Buhari, cihdd 80, 85, 163, vudu' 72, megdzf 24, nikdh 123, t1b 27; Muslim, cihdd 101. 
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habis ruhlar oldugu kesindir. Eger kirli ruhlar birer bedene burunseydi, 

bu §erli insanlann aynzs1 olurlard1. Ve eger insan k1hgmdaki §eytanlar 

bedenlerini <;;1karabilseydi, o cinnf iblisler gibi olacaklard1. Hatta bu §id

detli munasebetten dolay1 battl bir mezhep §U hukme varmt§ttr: "insan 

suretindeki gayet §erli ve kirli ruhlar oldukten soma §eytan olur." 

Malumdur ki, k1ymetli bir §ey bozulunca, adi bir §eyin bozulmu§ 

halinden daha kotu olur. Mesela, nastl ki slit ve yogurt bozulsa yine de 

yenilebilir. Fakat yag bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur. Aynen 

oyle de, mahlukatm en §ereflisi, en k1ymetlisi olan insan bozulursa, 

bozulmu§ hayvandan daha a§ag1 dli§er. Koku§mU§ maddelerin koku

sundan lezzet duyan ha§erat ve lsmp zehirlemekten lezzet alan ytlanlar 

gibi, dalalet batakhgmdaki §erlerden ve bozuk ahlaktan lezzet duyar, 

onlarla ovunur, zulmun karanhgmdaki zararlardan ve cinayetlerden 

zevk ahr, adeta §eytanm mahiyetine burunur. Evet, cinn1 §eytanlarm 

varhgma ac;ik bir delil, insan k1hgmdaki §eytanlann varhg1dtr. 

ikincisi: Ruhanilerin ve meleklerin varhgm1 ispat eden Yirmi Do

kuzuncu Soz' deki onlarca kesin delil §eytanlann varhgm1 da ispatlar. 

Bu noktay1 o Soz' e havale ediyoruz. 

U~iinciisii: Kainatta haytrh i§lerin kanunlarmm temsilcisi ve nazm 

hukmundeki meleklerin varhg1, dinlerin ittifak1yla sabit oldugu gibi, §er

li i§lerin vekili, habercisi ve kanunlarmm ta§1y1os1 olan kirli ve §eytan1 

ruhlann varhg1 da hikmet ve hakikat noktasmda kesindir. Hatta §erli 

i§lerde §UUr sahibi bir perdenin bulunmas1 daha c;ok gereklidir. (unku 

Yirmi ikinci Soz'un ba§mda denildigi gibi, Hahk-1 Zulcelal, herkes her 

§eyin hakiki guzelligini g6remediginden, kullarmm gorunli§teki §er ve 

noksanhklara bakarak O'na itiraz etmemeleri, rahmetini itham, hikme

tini tenkit etmemeleri ve haks1zca §ikayette bulunmamalan ic;in gozle 

g6rUlur bir vas1tay1 perde yapar. Taki itiraz, tenkit ve §ikayet o perdele

re gitsin, Hahk-1 Ker1m'e, Hak1m-i Mutlak'a yonelmesin. Nasti ki Allah, 

vefat eden kullarm Hazreti Azrail' e kusmesini onlemek ic;in hastahklan 

ecele perde yapm1§ttr. 1 Aynen oyle de, Hazreti Azrail'i (aleyhisselam) ruh

lann almmasma perde ktlm1§hr ki, merhametsiz zannedilen olumun se

bep oldugu §ikayetler Cenab-1 Hakk'a yonelmesin. Hem yine katiyetle, 

Bkz. Ebu Nuaym, HilyetU'/-Evliyo 5/51; el-Hakim et-Tirmizi, Nevodiru'l-Usul 1/177-
178; es-Suyuti, ed-Durru'l-Mensur 6/543. 
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§erlerden ve fenahklardan gelen itiraz ve tenkit Hahk-1 Zulcelal' e yonel

mesin diye Rabbani hikmet, §eytanm varhgm1 gerektirmi§tir. 

Dordiinciisii: insan kuc;uk bir alem oldugu gibi, alem de buyuk bir 

insand1r. ~u kuc;uk insan, 0 buyuk misalinin fihristi ve ozudur. insanda 

bulunan numunelerin buyuk as1llan, bir nevi en buyuk insan olan §U 

koca alemde zorunlu olarak bulunacaktir. Mesela, nasil ki insanda ha

f1zanm varhg1, alemde Levh-i Mahfuz'un varhgma ac;1k bir delildir. Ay

nen oyle de, kalbin bir kb§esinde lumme-i §eytaniye1 denilen, vesvese 

ve kuruntu veren bir duyunun telkinleriyle konu§an §eytan12 lisan ve 

bozulmu§ haldeki vehim duygusu kuc;uk birer §eytan hukmune gec;er. 

Onlarm, sahiplerinin iradesine ve arzusuna zit hareket ettiklerini her

kesin kendi nefsinde hisleri ve sezgileriyle anlamas1, alemdeki buyuk 

§eytanlann varhgma kesin bir delildir. 0 lumme-i §eytaniye ve vehim 

duygusu, bir kulak ve dil gibi olduklanndan, di§andan onlara ufleyen 

ve onlan konu§turan §erli bir varhg1 hissettirirler. 

ON BiRiNCi i~ARET 

Dalalet yolundakilerin i§ledikleri §erlerden dolay1 kainatm ofkelen

digini, toprak, hava, ate§, su gibi unsurlann hiddetlendigini ve bu

tun varhklarm k1zd1gm1 Kur'an-1 Hakim mucizevi bir §ekilde bildiriyor. 

Yani Nuh kavminin ya§ad1g1 tufanda goklerin ve yerin hucumunu,3 

Semud ve Ad kavimlerinin inkarlanndan dolay1 havanm hiddetini, 4 

Firavun kavmine kar§I suyun ve denizin ta§masm1,5 Karun'a kar§I 

topragm ofkesini,6 kafirlere kar§I ahirette 7 ~j\ ~ ? )l.53' s1rnyla ce

hennemin gayzmdan adeta kudurmasm1 ve ba§ka varhklann kufUr ve 

dalalet ehline kar§I hiddetini gostererek gayet muthi§ ve mucizevi bir 

§ekilde sapkmhk ve isyan yolundakileri ihtar ediyor. 

4 

Bkz. Tirmizl, tefsfru sure (35) 2; en-Nesal, es-Sunenu'l-Kubri'i 6/305; el-Bezzar, e/

Musned 5/394; Ebu Ya'la, el-Musned 8/417. 
"~eytan gagasm1 Ademoglunun kalbi i.izerine koymu§ vaziyette durur. 0 kul Allah'1 
anarsa §eytan susar; kul Allah'1 anmay1 unutursa §eytan vesvese verir." mealindeki ha
dis ic;in bkz. Ebu Ya'la, el-Musned 7/278. 
Bkz. Hakka suresi, 69/11; Kamer sliresi, 54/11-12. 
Bkz. Hakka suresi, 69/5-6. 
Bkz. A'raf suresi, 7/136; Taha suresi, 20/78; Kasas suresi, 28/40. 
Bkz. Kasas suresi, 28/81. 
Bkz. Mi.ilk suresi, 67/7-8. 
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Soru: Nic_;in boyle onemsiz insanlann siradan fiilleri ve §ahsi gij

nahlan kainatm ofkesine sebep oluyor? 

Cevap: Baz1 risalelerde ve daha onceki i§aretlerde ispat edildigi gibi, 

kufUr ve dalalet muthi§ bir haddi a§madir ve butun varhklan ilgilendi

ren bir cinayettir. <:;unku kainatm yarahh§mm en buyuk neticelerinden 

biri insanm kullugudur, Cenab-1 Hakk'm rububiyetine iman ve itaatle 

kar§1hk vermektir. Kafirler ve sapkmlar, kufUrdeki inkarlanyla varhgm 

as1l gayesi ve sebebi olan o buyuk neticeyi reddettikleri ic_;in kufUr butun 

mahlukatm hukukuna bir tecavuzdur. Hem kufUr, Cenab-1 Hakk'm ya

ratt1g1 sanath varhklann aynasmda cilveleri gbrunen ve ayna olduklan 

ic_;in o varhklarm k1ymetlerini yucelten ilahi isimlerin tecellilerini inkar ol

dugundan, o mukaddes isimlerle alay etmektir. Butun sanath varhklann 

k1ymetini dli§lirmektir, onlara kar§l buyuk bir hakarettir. Her bir varhk 

yuce vazifelerle donatilm1§ Rabbani birer memur derecesindeyken, ku

fUr onlan alc_;alt1p cans1z, fani, manas1z birer yaratik gibi gosterdiginden 

butun varhklann hukukunu hic_;e saym1§ olur. 

i§te da/8.let, derecesine gore k8.inatzn yaratilmaszndaki Rabbanf hik

mete ve dunyamn bek8.szndaki Subhanf maksatlara zarar verdigi i<;;in 

k8.inat, isyan ve da/8.let yolundakilere kar§l hiddete geliyor, varhklar 

k1z1yor, ofkeleniyor. 

Ey cismi kuc;uk oldugu ha/de gunahz ve zulmu buyuk, 1 ay1b1 ve suc;u 

agir zavalh insan! KO.inatzn hiddetinden, varhklann nefretinden, ofke

sinden kurtulmak istersen bunun c;aresi, Kur'an-1 Hakfm'in mukaddes 

dairesine girmek ve Kur'an'1 teblig eden Resul-u Ekrem'in (aleyhissalatu 

vesselam) sunnet-i seniyyesine uymaktir. Gir ve t8.bi ol! 

ON iKiNCi i~ARET 

Dort soru ve cevaptir. 

Birinci Soru: Smirh bir hayatta, smirh gunahlara kar§1hk sonsuz 

bir azap ve cehennem nasil adalet olabilir? 

Cevap: Onceki i§aretlerde, bilhassa On Birinci i§aret'te ac_;1kc_;a an

la§ild1 ki: KufUr ve dalalet sonsuz bir cinayettir ve say1s1z varhgm hu

kukuna tecavuzdur. 

Bkz. Ahzab sO.resi, 33/72. 
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ikinci Soru: $eriatta denilmi§tir ki: "Cehennem amelin kar§1hg1-

dir, fakat cennet Cenab-1 Hakk'm lutfu ve ihsamd1r." 1 Bunun hikmeti 

ve s1rn nedir? 

Cevap: Onceki i§aretlerde ac;1kc;a gbruldugu gibi, insan, yaratma 

kabiliyeti bulunmayan smirh bir irade, az bir gayret ve aslmda var 

olmayan itibari bir fiille muthi§ tahribata ve §erlere sebep olur. Nefsi 

ve arzulan daima §erre, zarar vermeye meyilli oldugu ic;in o kuc;uk 

gayretin neticesinde ortaya c;1kan kotUluklerin sorumlulugu ona aittir. 

<;unku nefsi istemi§, insan da kendi gayretiyle o fiile yol ac;m1§hr. $er, 

var etmek olmad1g1 ic;in kul onun failidir, Cenab-1 Hak da onu yarahr. 

Elbette insan o sonsuz cinayetin kar§1hgmda ebedi bir azap c;ekmeye 

mustahak olur. 

iyilikler ve hayirh i§ler ise mademki yaratmakla vucuda gelir, insa

nm gayreti ve cuzi iradesi onlara yarahc1 sebep olamaz. insan, o i§in 

gerc;ek faili olamaz. Onun nefs-i emmaresi de iyilige taraftar degildir,2 

ancak Allah'm rahmeti iyiligi ister, kudreti de yarahr. insan iyiliklere 

ve hayirh §eylere yalmz imanla, arzuyla, niyetle sahip olabilir. Sahip 

oldugu iyilikler ona daha once verilmi§ varhk ve iman nimetleri gibi 

say1s1z ilahi nimete bir §U.kur hukmundedir, gec;mi§ nimetlere bakar. 

Cenab-1 Hakk'm vaat ettigi cennet ise O'nun lutfu ve ihsam ile verilir. 

GorunU.§te bir mukafat, hakikatte ise ikram ve ihsand1r. 

Demek ki, kotulilge sebep olan nefistir; cezaya bizzat mustahaktzr. iyi
likte ise sebep de yaratma da Hak'tand1r. insan yalniz iman ile ona sahip 

c;1kabilir. "Mukofat isterim" diyemez, "Allah'zn ihsanznz beklerim" diyebilir. 

Ufiincii Soru: Onceki beyanlardan da anla§1hyor ki, kotUluk ya

y1larak ve haddi a§makla arthgmdan, bir gunah bin yazilmah, iyilik 

ise yaratmakla vucuda geldigi, say1ca c;ogalmad1g1 ve kulun icad1yla, 

nefsin arzusuyla olmad1g1 ic;in hie; yazilmamah veya bir yazilmahydi. 

Neden gunah bir, sevap ise on, hatta bazen bin yaz1hr?3 

Bkz. Nisa suresi, 4/79; YU.nus suresi, 10/58; Buharl, rikak 18, merda 19; Muslim, 
munafikfn 71-73, 75, 76, 78. 
Bkz. "Rabbimin merhamet edip koruduklan hari<;, nefis daima fenahg1 ister, kotuluge 
sevk eder." (Yusuf suresi, 12/53). 
Sevabm on kat yazild1gma dair bkz. En'am suresi, 6/160. Aynca gunahlar bir yazild1g1 
halde sevabm on kattan yedi yuz kata kadar yazild1gma dair bkz. Buhari, Iman 31; 
Muslim, fman 206, 207. 
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Cevap: Boyle yapmakla Cenab-1 Hak, rahmetinin enginligini ve 

merhametinin guzelligini gosteriyor. 

Dordiincii Soru: Dalalet yolundakilerin kazand1klan ba§anlar, 

gosterdikleri kuvvet ve hidayet ehline ustun gelmeleri, onlann bir kuv

vete ve hakikate dayand1klanm dli§linduruyor. Demek ki, ya hidayet 

ehlinde zaaf ya da onlarda bir hakikat var. 

Cevap: Ha§a! Ne onlarda hakikat ne de hak yolundakilerde zaaf 

vard1r. Fakat maalesef dar gorli§lli, anlayt§SIZ, avam tabakadan bir 

kis1m insanlar tereddude dli§Dp vesvese ediyorlar ve inanc;larma zarar 

geliyor. (unku §Oyle diyorlar: "Eger hak ehlinde gerc;ekten hak ve 

hakikat bulunsayd1, boyle maglup ve zelil olmazlardi. (unku hakikat 

kuvvetlidir. 1~ ~ ':ij ~ J;.j\ §eklindeki temel kaideye gore kuvvet 

haktad1r. Eger hak ehline kar§1 ustun gelen dalalet ehlinin hakiki bir 

kuvveti ve bir dayanak noktas1 bulunmasayd1 bu derece ustun ve ba

§anh olmamalan gerekirdi." 

Buna cevap: Onceki i§aretlerle ac;ikc;a ispat edildigi uzere, hak 

ehlinin maglO.biyeti kuvvetsizlikten ve hakikatsizlikten ileri gelmedigi 

gibi, dalalet ehlinin ustUnlUgu de kuvvetlerinden, iktidarlarmdan ve 

bir dayanak noktalannm olmasmdan kaynaklanmaz. Yine bu sorunun 

cevab1 onceki i§aretlerin butunundedir, ac;1kc;a ispatlanm1§hr. Yalmz 

burada dalalet yolundakilerin hilelerinde kulland1klan baz1 silahlara 

i§aret edecegiz. ~oyle ki: 

Ben kendim, on bozguncunun doksan salih insam maglup ettigine 

c;ok defa §ahit oldum. Hayret ve merakla ara§hnp katiyen anlad1m ki, 

0 ustunluk kuvvetten, kudretten gelmiyor; aksine, fesattan, alc;akhk

tan, tahripten, hak ehli arasmdaki anla§mazhklardan faydalanmaktan, 

onlarm ic;ine aynhk tohumlan atmaktan, zay1f damarlanm yakalay1p 

kullanmaktan, nefsanl hisleri ve §ahsl ofkeleri tahrik etmekten, insanm 

mahiyetinde zararh madenler hukmundeki fena kabiliyetleri i§letmek

ten, §an ve §eref ad1yla riyakarca nefsin firavunlugunu ok§amaktan ve 

herkesin bu vicdans1zca tahribattan korkmasmdan kaynaklamyor. i§te 

bozguncular bu gibi §eytanca hileler vas1tas1yla hak yolundakilere gec;ici 

Hak yi..icedir ve ona i..istlin gelinmez. Bkz. Buhari, cenGiz 79; et-Taberanl, el-Mu'cemu'l
Evsat 6/128. 
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olarak ustiinluk saglar. Fakat 1&, ~?. ~ ~ ~L;.\\j szrnyla, 2~ ~ 'lj ~ j;J\ 
dusturuyla, onlarzn bu ge<;ici ustun!Ukleri menfaat bakzmzndan onlar i<;in 

kzymetsiz olmakla beraber, kendilerinin cehenneme mustahak hale gel

mesine sebep olur, hak yolundakilerin ise cenneti kazanmas1nz saglar. 

i§te dalalet yolunda iktidars1zlar muktedir gorundugu ve k1ymetsiz 

insanlar §bhret kazand1g1 ic;;indir ki, kendini begenmi§, §bhret dli§kli

nu, riyakar kimseler az bir gayretle iktidarlanm gostermek, etraflanna 

korku ve zarar vererek bir mevki kazanmak ic;;in hak ehline zit bir tavir 

takmirlar. Boylece gorunmek ve dikkat nazarlannm kendilerine yonel

mesini arzu ederler. iktidar ve kudretle degil, terk ve ataletle sebebiyet 

verdikleri tahribat onlara dayandmhp kendilerinden bahsedilsin isterler. 

i§te boyle §bhret divanelerinden biri, herkes ondan bahsetsin diye bir 

mescidi pisletmi§. Hatta ondan lanetle bahsedilmi§ de §bhret daman o 

adama bu lanetli §bhreti ho§ gostermi§ diye bir darb1mesel vard1r. 

Ey beka alemi ic;;in yaratilan fakat fani aleme dli§klin bic;;are insan! 

3;;,~"Jlj ~~\ ~ ~ W ayetinin s1mna dikkat et, kulak ver! 

Bak ne diyor! Ac;;1k manas1yla buyuruyor ki: "Dalalet ehli oldugunde 

insan ile alakadar olan gokler ve yeryuzu, onlann cenazelerine agla

maz, yani onlarm olmesinden memnun olur." i§ar1 manas1yla diyor 

ki: "Hidayet yolundakiler olunce gok ve yer, onlann cenazelerine ag

lar, dunyadan aynlmalanm istemez." <;unku muminlerle bu tun kainat 

alakadardir, onlardan memnundur. Zira muminler, iman ile Alemin 

Yaratic1sm1 bildikleri ic;;in kainatm k1ymetini takdir edip ona hurmet ve 

sevgi gosterirler. Dalalet yolundakiler gibi kainati hor gbrup ona brtuk 

bir dli§manhk beslemezler. 

Ey insan, dli§lin! ister istemez oleceksin. Eger nefsine ve §eytana 

uyduysan kom§ulann, belki akrabalann senin §errinden kurtulduklan 

"Guzel ak1bet, elbette takva sahiplerinindir." (A'raf suresi, 7/128). 
"Hak yucedir ve ona ustun gelinmez." Bkz. Buharl, cenaiz 79; et-Taberanl, el
Mu'cemu'l-Evsat 6/128 ve el-Mu'cemu's-saglr 2/155; ed-Darakutnl, es-Sunen 3/252; 
el-Beyhakl, es-Sunenu'l-Kubra 6/205. 
"(Merhamete lay1k olma haklanrn kaybettiklerinden) peri§an hallerine gok de aglamad1, 
yer de." (Duhan suresi, 44/29). 
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ic;in sevinecekler. 1 Eger 2~yl 91~ ~\\ ~ ~~ ~_;.1 deyip Kur'an'a ve 

Rahman'm Habibine (aleyhissalatu vesselam) uyduysan gokler, yer

yuzu ve butUn varhklar, derecene gore senden aynlmanm uzuntusuyle 

manen aglayacak. Ulv1 bir matem ve ha§metli bir ugurlama ile, kabir 

kap1smdan girdigin beka aleminde derecene gore senin ic;in guzel bir 

gelecegin var olduguna i§aret edecekler. 3 

ON U(;UNCU i~ARET 

Oc; "nokta" d1r. 

Birinci Nokta 

$eytanm en buyuk hilelerinden biri §Udur: iman hakikatlerinin bu

yukluguyle alakah olarak kati kalbli, anlay1§s1z ve dar fikirli insanlan 

aldahr, der ki, "Bir tek zat, butun zerreleri, gezegenleri, yild1zlan ve 

varhklan her turlu halleriyle rububiyeti altmda c;ekip c;eviriyor, idare edi

yor, deniliyor. Hayret verici derecedeki boyle buyuk bir meseleye nas1l 

inamlabilir? Bu mesele kalbe nasil s1gar? Akil bunu nasil kabul eder?" 

Boylece §eytan, insamn aczini kullanarak bir inkar hissi uyandmr. 

Cevap: $eytamn bu hilesini susturan sir 4_r.51 ~\ 'dir. Bu sorunun 
/ l / 

as1l cevab1 da _r.51 ~\' dir. Evet, _r.51 ~\ kelimesinin islam §eairinde 

c;ok tekran bu hileyi bozmak ic;indir. c;unku insanm aczi, zay1fhg1 ve 
/ l 

smirh akh ?oyle c;ok bt.iyuk hakikatle~i _r.51 ~\ nuruyla gorup tasdik 

ediyor, _r.51 ~\ kuvvetiyle ta§iyor, _r.51 ~\ dairesine yerle§tiriyor ve 

vesveseye dU.§en kalbine diyor ki: Kainattaki muntazam idare bizzat 

gozle gorUluyor. Bunun ic;in iki yol var: 

Birinci yol: Mumkundur, fakat gayet buyuk ve harikad1r. Zaten 

boyle harika bir eser ancak harika bir sanatla ve c;ok hayret verici 

bir yolla olur. 0 yol ise kainatm, varhgma zerreler adedince §ahitler 

"Mumin kul (olunce), dunyanm yorgunluk ve agnlanndan kurtulur. Facir ise (o!Unce) 
ondan da kullar, memleket, agac;:lar ve hayvanlar kurtulur." anlammdaki hadis ic;:in bkz. 
Buhari, rikak 42; Muslim, cenaiz 61, 62. 
Kovulmu§ §eytanm §errinden Allah Teala'ya s1gmmm. 
Bkz. Tirmizi, k1y6.met 26; ibni Mace, zi.ihd 31; Ahmed ibni Hanbel, el-Mi.isned 2/364, 
6/140. 
Sadece buyuklukte degil hic;:bir konuda e§i ve benzeri olmayan, ba§ka bir §ey Kendisiyle 
kiyas bile edilemeyecek yegane buyuk, Allah'tir. 
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bulunan Ehad ve Samed bir Zat'm rububiyetiyle, iradesiyle ve kudre

tiyle idare edilmesidir. 

ikinci yol: Hic_;bir imkan ve ihtimali olmayan, muhal derecesin

de zor ve hic_;bir §ekilde akla s1gmayan §irk ve kufUr yoludur. C::unku 

Yirminci Mektup ve Yirmi ikinci Soz gibi birc_;ok risalede gayet a<_;tk bir 

§ekilde ispat edildigi Dzere, o vakit kainattaki her bir varhkta, hatta her 

bir zerrede mutlak bir uluhiyet, ku§ahct bir ilim ve sonsuz bir kudret 

bulunmas1 laz1m gelir ki, mevcudatta gozle gorUlen kusursuz nizam ve 

intizam, gayet hassas olc_;u ve farkhhklar ile mukemmel ve suslu sanat 

nakt§lan var olabilsin. 

K1sacas1: Eger kainattaki kusursuz ve tam yerinde olan muazzam, 

bu yuk rububiyet kabul edilmezse, o vakit her yonden aktl d1§t ve imkans1z 

bir yol takip etmek gerekir. Y erinde ve luzumlu olan buyuklUkten kac_;a

rak aktl dt§t ve imkans1z bir yola girmeyi §eytan bile teklif edemez. 

ikinci Nokta 

~eytamn muhim bir hilesi, insana kusurunu itiraf ettirmemektir. 

Boylece istigfar ve Allah'a s1gmma yolunu kapahr. Hem nefsin guru

runu tahrik eder ki, kendini avukat gibi savunsun, adeta kusurlardan 

uzak g6rsun. 

Evet, §eytanz dinleyen bir nefis, kusurunu gormek istemez, gorse 

de yuzlerce §eki/de tevi/ eder. 1~ ~ JS y W jl ~ j szrny
/a: insan, nefsine nza nazanyla baktzgz- ic;in /ay1bm1 gJrmez. Ay1bm1 

gormedigi ic;in de itiraf ve istigfar etmez, Allah' a szgmmaz, §eytana 

maskara olur. Hazreti Yusuf (aleyhisselam) gibi yuce bir peygamber 
/ // / c ,.. 

bile, \)) r:-5 ~ :J~ ~_?~ -~jl.f')I fa1 0~ ~ &.t.i lJj diyorsa nefse 
naszl guvenilebilir? 

Nefsini itham eden, kusurunu gorur. Kusurunu itiraf eden, bagt§

lanma diler. Bag1§lanma dileyen, Allah'a s1gmtr. Allah'a s1gman da 

§eytanm §errinden kurtulur. 3 Kusurunu gormemek o kusurdan daha 

Ebu't-Tayyib el-Mi.itenebbl'ye ait olan bu beyit ic;:in bkz. ibni Asakir, Tarlhu Dima§k 

33/219, 36/319; el-Gazall, ihyau U/Umi'd-Din 3/36; el-Kalka§endl, Subhu'l-A'§a 9/196. 
"Dogrusu ben nefsimi temize c;:1karmam. <_;unki.i Rabbimin merhamet edip koruduklan 

haric;:, nefis daima fenahg1 ister, koti.ili.ige sevk eder." (Yusuf sO.resi, 12/53). 
Bkz. "Kim koti.ili.ik eder veya gi.inah i§leyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af 
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buyuk bir kusurdur. Kusurunu itiraf etmemek buyuk bir noksanhktir. 

insan kusurunu gorurse o, kusur olmaktan ~1kar; itiraf ederse affa 

hak kazamr. 1 

U~iincii Nokta 

;;eytanm, toplum hayatmda fitne ~1karan bir hilesi §Udur: Bir mumi

nin bir tek kusurunu bahane edip yaptig1 butun iyilikleri brter. ;;eytanm 

bu hilesini dinleyen insafs1zlar, o mumine dD§manhk besler. Halbuki 

Cenob-1 Hak, mah§erde mutlak adalet ile buyuk terazisinde insanzn 

mukellef oldugu amellerini tartt1g1 zaman, sevaplarzn kusurlara ustUn 
gelmesine ya da onlardan daha az olmaszna gore hukmedecektir. 2 Hem 
kusurlarzn sebebi <;;ok ve i§lenmesi kolay oldugundan, bazen bir tek iyi

likle <;;ok kusuru ortecektir. 

Demek ki, dunyada da o ilah1 adalet gibi muamele gerekir. Eger 

bir insanm iyilikleri fenahklanna say1ca veya nitelik bak1mmdan us

tun gelirse, o insan sevilmeyi ve hurmeti hak eder. Belki k1ymetli 

bir tek iyilik sayesinde onun pek ~ok kusuruna affederek bakmak 

laz1md1r. Halbuki insan, yarad1h§mdaki zulum damanyla ve §eyta

nm telkiniyle, bir ba§kasmm bir tek kusuru yuzunden yuz iyiligini 

unutur, mumin karde§ine dD§manhk besler, gunaha girer. Nasil ki, 

bir sinek kanad1 gbzun ustune b1rakilsa bir dag1 brter, gbstermez. 

Aynen oyle de, insan ofke damanyla sinek kanad1 kadar bir kusur 

yuzunden dag gibi iyiligi gbrmez, unutur, mumin karde§ine dD§man 

olur, toplum hayatmda bir bozguncu haline gelir. 

;;eytan bu hilesine benzer ba§ka bir hileyle insanm zihnini bulan

dmyor, iman hakikatleri hakkmda fikirlerinin s1hhatini ve dD§Dnce isti

kametini bozuyor. ;;oyle ki: 

Bir iman hakikatini ispat eden yuzlerce delilin hukmi.inu, onun var 

olmad1gm1 gbsteren bir emare ile ~urutmek ister. Halbuki "Bir ispat 

edici, ~ok inkarc1ya tercih edilir." sbzu yerle§mi§ bir kaidedir. Bir dava

y1 ispat eden bir §ahidin hukmu yuz inkarcmm sozlerinden ustundur. 

Bu hakikate §U temsil ile bak: 

dilerse, Allah'1 gafur ve rahim (affi ve merhameti bol) bulur." (Nisa suresi, 4/110). 
Bkz. ed-Deylemi, el-Musned 51199; el-Kudai, Musnedil'§-$ih6.b 2/44. 
Bkz. A'raf suresi, 7/8-9; Mi.i'minOn sOresi, 23/102-103; Karia sOresi, 101/6-9. 
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Bir saraym ylizlerce kapah kap1s1 olsun. Bir tek kapmm ac;ilmas1yla 

o saraya girilebilir ve oteki kapilar da ac;1hr. Eger blitlin kapilar ac;1ksa, 

bir-iki tanesi kapah olsa da 0 saraya girilemeyecegi soylenemez. 

i§te iman hakikatleri o sarayd1r. Her delil bir anahtardir; ispat eder, 

kap1y1 ac;ar. Bir tek kapmm kapah kalmas1yla o iman hakikatlerinden 

vazgec;ilmez ve onlar inkar edilemez. $eytan ise baz1 sebeplere dayamp 

ya gaflet ya da cehalet vas1tas1yla kapah kalml§ olan bir kap1y1 gosterir, 

ispat edici blitlin delilleri gozden dli§lirlir. "Bu saraya girilmez, hatta bu 

bir saray bile degildir, ic_;inde bir §ey yoktur." der, insarn kandmr. 

i§te ey §eytanm hilelerine maruz kalan bic;are insan! Din ve toplum 

hayatmm ve §ahsi hayatm selametini dilersen, saghkh fikir, istikametli 

bak1§ ve selim bir kalb istersen amellerini ve dli§lincelerini Kur'an'm 

saglam hliklimlerinin ve slinnet-i seniyyenin terazisiyle tart, Kur'an'1 

ve slinnet-i seniyyeyi daima rehber edin. Ve \~-jl\ ~16.: ~\\ ~ ~~ ~_;1 
de, Cenab-1 Hakk'a s1gm. 

i§te bu On Oc; i§aret, on lie; anahtard1r. Kur'an-1 Mucizli'l-Beyan'm 

son suresi, r j\ ~1.k: ~I\ ~ ~~ ~ _;1 'in uzun bir izah1 ve madeni olan 

~j\ ~j\ ~\ ~~~ j_~: o,1 

~1~)1 _p ~cv~o1 ~~cv~o1 ~cv~o1 ~~ ~_;\ ~ 
2~0lj ?:J1 ~cv~o1 )3 .:i.J, J, J-~Y.. l:?~lcv~Q1 

/ / .. / 

suresinin koruyucu ve saglam kalesinin kap1sm1 §U on lie; anahtarla ac;, 

gir, kurtulu§a er! 
/ 1 / / 

3~\ ~\ cJ\ ~~ i::~\s Ll ':l~ 8 ~'id~ 
4: I Q )I~.. .~ 1"\ ' ". I J/ ; I ~· )I;\ / . \,..1 / ~ t \ \ / / 0 

; I ~ &;\ ,,, 01; ~ 
uJ_r- --;. u - ~ .)y3©~~ ~.? ~ ~ -'7 ~j uJ 

Kovulmu§ §eytanm §errinden Allah Teala'ya s1gmmm. 
"De ki: insanlann Rabbine, insanlann yegane Hi.i.kumdanna, insanlann ilahma s1g1-
nmm: 0 sinsi §eytanm §errinden 0 ki insanlann kalplerine vesvese verir, 0 §eytan, 
cinlerden de olur, insanlardan da olur." (Nas suresi, 114/1-6). 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 
"Sen de ki: Ya Rabbi! $eytanlann vesveselerinden, onlann yammda bulunmalanndan 
Sana s1gmmm!" (Mi.i.'minun suresi, 23/97-98). 



iki "makam" dir. Birinci Makam1 iki sorunun cevab1d1r. 

BiRiNCi MAKAM 

2o~ "~ 0 ']1 ~ 0 ~ ~ ~\", 1~~ ~L 
l; ;,~ ~~~r.:.r i;J . l; ;, 

3~l5/" ~1 ~,,,, ~~~fc_ ,.j.:J\ 
f,3 / )_) \7- i 

Aziz, s1dd1k karde§im Ref et Bey, 

Okuz ve Bahk hakkmda sordugun sorunun cevab1 baz1 risalelerde 

vard1r. 0 turlu sorulara cevap olarak Yirmi Dorduncu Soz'un Oc;uncu 

Dal'mda On iki Asil ad1yla on iki muhim kaide beyan edilmi§tir. 0 

kaideler Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/8.ta vesselam) hadisleri hakkmdaki 

c;e§itli yorumlara <lair birer olc;udur, hadislerle ilgili vehimleri yak ede

cek muhim esaslardir. Maalesef §imdilik silnuhattan, yani kalbe gelen 

manalardan ba§ka ilmi meselelerle me§gul olmama engel baz1 haller 

var. Onun ic;in sorunuza tam cevap veremiyorum. Eger kalbe gelen 

manalar varsa mecburen onlarla me§gul oluyorum. Bazen sorular kal

be gelen 0 manalara tevafuk ettigi ic;in cevap verilir, gucenmeyiniz. 

Haydi, bu defaki sorunuza k1sa bir cevap vereyim. 

Her ti.irlu noksan s1fattan uzak Allah'm ad1yla. 
"Hic;bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." (isra suresi, 

17/44). 
Allah'm selam1, rahmeti ve bereketi uzerinize olsun. 
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Sorunuzda diyorsunuz ki: 

"Hocalar, yeryDzDnDn okDz ve bahgm DstDnde durdugunu soylD

yor. Halbuki bilim, dDnyanm uzay bo§lugunda bir yild1z gibi gezdigini 

gosteriyor. Ne okDz var ne de bahk. .. " 

Cevap: ibni Abbas (radiyallohu anh) gibi zatlara isnat edilen sahih bir 

rivayet var. ResO.l-u Ekrem'e (aleyhissalotu vesselam) sormu§lar: "DDnya 

neyin DstDndedir?" Buyurmu§ ki: 1-? y:jlj _)JJI Js- _) 1\1\ Bir rivayette 

de bir defa _)JJI j;:,, bir defa da '? _yj1 js- d~mi§tir. Hadis alimlerinin bir 

kism1, bu h~disi israilogullan doneminden kalm1§, eskiden beri nakledi

len hurafe tarzmdaki hikayelere tatbik etmi§. Bilhassa sonradan MDslD

man olan baz1 israilogullan alimleri, Kur'an'dan once indirilen semavi 

kitaplarda "okDz ve bahk" hakkmda gordDkleri hikayeleri hadise uyar

lay1p hadisin manasm1 tuhaf bir hale getirmi§ler. $imdilik bu meseleye 

<lair gayet kisa De; "esas" ve De; "vecih" soylenecek. 

Birinci Esas 

israilogullan alimlerinin bir kism1 MDslDman olduktan sonra eski 

malumatlan da onlarla beraber islam toplumuna gec;mi§, islamiyet' e 

mal olmu§. Halbuki o eski bilgilerde yanh§lar var. 0 yanh§lar, elbette 

onlara aittir, islamiyet' e degil. 

ikinci Esas 

Benzetme ve temsiller, havas tabakadan avam tabakaya gec;tik

c;e, yani alimlerin elinden cahillerin eline dD§tDgDnde zamanla hakikat 

zannedilir. Mesela, kDc;DklDgDmde ay tutulmu§tu. 

Anneme, "Ay neden boyle oldu?" diye sordum. 

Dedi ki: "Yilan yutmu§." 

Dedim: "Hala gbrDnDyor?" 

Dedi ki: "Yukanda yilanlar cam gibi olur, ic;lerinde bulunan §eyi 

gosterirler." 

Bu c;ocukluk habrasm1 c;ok zaman habrlar ve: "Bu kadar asils1z bir 

"Dunya, okuz ve bahgm uzerindedir." et-Taber!, Camiu'l-Beyan 1/153, 194, 21/72; el
Hakim, e/-Mustedrek 4/636; ibni Abdilberr, et-Temhfd 4/9. 
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hurafe, validem gibi ciddi insanlann dilinde nasil geziyor?" diye dli§ti

nurdum. Astronomi ilmini inceledigim zaman gordum ki, validem gibi 

diyenler, bir benzetmeyi hakikat kabul etmi§. <;unku gune§in ybrunge

si olan on iki burcun bulundugu buyuk daire ile aym yorungesi list us

te gelince o iki daire birer kavis §eklini almt§. 0 iki kavise gokbilimiyle 

me§gul olan alimler ho§ bir benzetme ile iki buyuk yilan demek olan 

"tinnineyn" adm1 vermi§ler. i§te o iki dairenin kesi§me noktasma, ba§ 

manasmda "re's"' diger k1smma kuyruk manasmda "zeneb" demi§ler. 

Ay ba§ k1smma, gune§ de kuyruk k1smma geld@ vakit, alimlerin de

yi§iyle "haylulet-i arz'', yani ay tutulmas1 gen;ekle§ir. Dunya, ikisinin 

tam ortasma dli§er ve ay tutulur. Onceki benzetmeyle, "Ay, yilanm ag

zma girdi." denilir. i§te bu guzel ve ilmlte§bih, halkm dilinde zamanla 

ay1 yutan koca bir y1lan haline donli§mU§. 

i§te iki buyuk melek, mukaddes ve ho§ bir benzetmeyle ve manidar 

bir i§aretle Okuz ve Bahk diye adlandmlmt§br. Resul-u Ekrem'in 

(aleyhissalatu vesselam) kuts1 ve ulv1 lisanmdan halkm diline gec;tikc;e o 

te§bih hakikatle kan§bnlmt§. Okuz ve Bahk, gayet buyuk bir okuz ve 

deh§etli bir bahk zannedilmi§. 

U~iincii Esas 

Nasil ki Kur'an'm, c;ok derin meseleleri temsil ve benzetmelerle 

avam tabakaya anlatan mute§abih ayetleri var. Aym §ekilde, hadisle

rin de mute§abih k1sm1 vardir; gayet derin hakikatleri ah§Ilmt§ benzet

melerle ifade eder. 

Mesela, bir-iki risalede beyan ettigimiz gibi, bir gun Resul-u Ekrem'in 

( aleyhissalata vesselam) huzurunda gayet derin bir gurultu i§itildi. Buyur·

du ki: "Bu, yetmi§ senedir yuvarlamp §U dakikada cehennemin dibine 

dli§en bir ta§m gurultusudur. "1 Birkac; dakika sonra biri geldi, "Yetmi§ 

ya§mdaki me§hur munaf1k oldu." dedi. Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata 

vesselam) gayet belagatli temsilinin hakikatini gosterdi. 

*** 
Senin soruna cevap olarak §imdilik lie; "vecih" anlatilacak. 

Bkz. Muslim, cennet 31, mun8.fikfn 15; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/371, 3/341, 
346; ibni Hibban, es-Sahfh 16/510. 
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Birincisi 

Cenab-1 Hak, ikisinin ismi "Nesir" ve "Sevr" (Okuz) olan, Ar§'m ve 

goklerin ta§1y1c1s1 dart melegi1 rububiyet saltanatma nezaret etmeleri 

ic;in Ar§' a ve goklere tayin etmi§tir. Goklerin kuc;uk bir karde§i ve ge

zegenlerin bir arkada§l olan dunyaya nazir ve ta§1y1c1 olmalan ic;in de 

iki melek vazifelendirmi§tir. 0 meleklerin birinin ismi "Sevr", digerinin 

ismi "Hut"tur (Bahk). Onlara bu isimlerin verilmesinin s1m §Udur: 

Y eryuzu iki k1s1mdan olu§ur: Su ve toprak. Suyu §enlendiren ba

hklardir. T oprak k1smm1 §enlendiren ve insanlann gec;im kaynag1 olan 

ziraat, okuz ile mumkundur ve onun omzundadir. Yeryuzune nezaret 

eden iki melek hem kumandan hem nazir olduklanndan, elbette bahk 

ve okuz cinsleriyle bir munasebetlerinin bulunmas1 laz1md1r. Belki, -
2~1 ~ fW1j- o iki melek melekut ve misal aleminde okuz ve bahk su
retinde gorunl.irler. 3 HA$ivEj§te bu munasebet ve nezarete, yeryuzundeki 

o iki muhim canh turune ima olarak Resul-u Ekrem'in (aleyhissa!O.W 

vesselam) mucizevf lisarn, 4'-? yjlj Jj\I );, j, j\J\ demi§, gayet derin ve 

geni§, bir sayfada anlatilabilecek meseleleri ic;eren bir hakikati, gayet 

guzel ve k1sa bir tek cumleyle ifade etmi§tir. 

ikinci Vecih 

Mesela nasil ki, "Devlet ve saltanat ne uzerinde duruyor?" di

ye sorulsa cevap olarak §Oyle denilir: ~lj , ~: ;;\\ );, yani "Asker 

k1hcmm cesaretine ve kuvvetine, memur kaleminin dirayetine ve 

adaletine dayarnr." Aynen oyle de, madem canhlann meskeni yer

yuzu, kumandarn da insand1r. Madem denize yakm yerlerde ya§a

yan insanlann buyuk k1smmm gec;im kaynag1 bahkhr. Denize uzak 

Bkz. et-Taber!, CCimiu'l-BeyCin 1/153, 194, 21/72; el-Hakim, el-Milstedrek 4/636; ibni 
Abdilberr, et-Temhfd 4/9. 
Gen;ek bilgi Allah katmdad1r. 
HA$IYE Evet dunya, sonsuz uzay bo§lugunda Cenab-1 Hakk'm bir gemisi ve hadisin kesin 

hukmuyle ahiretin tarlasr* oldugundan, o cansrz ve §Uursuz buyuk gemiyi o denizde 

Allah'm emriyle, intizamla, hikmetle yuzduren, ona kaptanlrk eden meleklere "Bahk" 

isminin ve o tarlaya Allah'm izniyle nezaret eden meleklere "Okuz" isminin ne kadar 

yak1§trg1 a9ktrr. 

"Dunya, ahiretin tarlas1d1r." manasmdaki hadis ic;in bkz. el-Gazali, jhydu Ulumi'd-Dfn 
4/19; es-Sehavi, el-Makds1dil'l-Hasene s. 497; Aliyyulkari, el-Esrdru'l-Merfua s. 205. 

"Dunya, okuz ve bahgm uzerindedir." 
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bolgelerde ya§ayanlann gec;im kaynag1 ise ziraat ile okuzun omzun

dadtr, hem onlann da bir ba§ka muhim ticaret kaynag1 bahkc;1hktir. 

Elbette, devlet k1hc; ve kalem ustunde durdugu gibi, dunya da okuz 

ile bahgm ustUnde duruyor denilebilir. Zira okuz c;ah§mazsa ve bahk 

milyonlarca yumurtay1 birden btrakmazsa insan ya§ayamaz, hayat 

durur, Hakim Yaratic1 da dunyay1 yak eder. 

i§te, Resul-u Ekrem (aleyhissa/8.tu vesselam) mucizevi, ulvi ve hikmet

li bir cevapla ~ _y.Jlj ~jJI J.s- J, :},]\ demi§. insan hayatmm hayvan 

cinslerinin hayatiyla ne kadar irtibath olduguna <lair geni§ bir hakikati 

iki kelimeyle ders vermi§. 

Cl<;iincii Vecih 

Eski gokbilimi, gune§in dunyanm etrafmda dondugunu kabul eder 

ve onun her otuz derecesi bir burc; tabir edilirdi. 0 burc;lardaki ytld1zla

n birbirine baglayacak hayall c;izgiler c;izilse bazen aslan, bazen terazi, 

bazen okuz, bazen de bahk suretleri gorunur. Bu sebeple burc;lara o 

isimler verilmi§tir. Asnm1zda ise astronomiye gore gune§ dunyanm et

rafmda donmuyor. 0 burc;lar bo§ ve gereksiz hale gelmi§tir. Aksine, 

yerkuremiz gune§in etrafmda donuyor. Oyleyse o bo§, gereksiz burc;

lar ve daireler yerine, dunyanm senelik yorungesinde kuc;uk olc;ekte 

o daireleri te§kil etmek gerekir. ~u halde gokteki burc;lar, dunyanm 

senelik hareketinden ortaya c;ikacaktir ve yerkure her ay o burc;lardan 

birinin golgesinde, misalindedir. Adeta dunyanm senelik yorungesi bir 

ayna hukmundedir ve gokteki burc;lar o aynada gbrunur. 

i§te bu sebeple Resul-u Ekrem (aleyhissa/8.tu vesselam), daha once 

zikrettigimiz gibi bir defa ~jJI J.s- bir defa da ~_,;Ji J.s- demi§tir. Evet, 

mucizelerle dolu peygamber lisanma yakt§tr bir tarzda gayet derin ve 

as1rlar soma anla§ilacak bir hakikate i§aret olarak bir defa JjJI J.s
demi§. <;unku dunya, o soru soruldugu strada Okuz Burcu'~un1 mi

salindeydi. Bir ay soma yine aym soru sorulmu§, bu defa ~ _y.J1 J.s
demi§. <;unku o strada dunya Bahk Burcu'nun golgesindeydi. 

i§te as1rlar soma anla§tlacak bu yuce hakikate, yerkurenin vazifeli bu

lundugu hareketine ve seyahatine, gokteki burc;larm gune§in yorungesi 

Gunumuzde bilinen §ekliyle: Boga Burcu. 
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itibanyla bo§ ve misafirsiz olduklarma, gerc;ekten var olan burc;larm ise 

dunyanm senelik ybrungesinde bulunduguna ve yerkurenin o burc;lar

da vazife gbrup dola§hgma i§aret olarak, 1~ _;J1j ~jll ):;- demi§tir. 

2 i..,...)\' ;;_IL !l~1 ~\' 
; ~ ~ r--- 3 

islam hakkmdaki baz1 kitaplarda Okuz ve Bahk' a <lair yer alan 

tuhaf ve akil d1§1 hikayeler ya israilogullan devrinden kalmadir, ya 

temsildir ya da baz1 hadis alimlerinin yorumlandir; birtak1m dikkatsiz 

insanlar tarafmdan hadis samlarak Resul-u Ekrem'e (aleyhissalata vesse

lam) atf edilmi§tir. 

3ct.b::.1 ,1 ( ~ ~ 1 Cl>-1 ~:. ':1 8, _} - / '.:- / y .J 
/ J, / / 

4~\ 1~l<l1 ~id~ i:::~\c ~ '1~ 6 ~ ':1 -it~ 

ikinci Som: Al-i Aba5 hakkmdadtr. 

Karde§im, Al-i Aba hakkmdaki cevaps1z kalan sorunuzun birc;ok 

hikmetinden yalmz birini soyleyecegiz. $6yle ki: 

Resul-u Ekrem'in (aleyhissalatil vesselam), giydigi mubarek hirkasm1 

Hazreti Ali (radiyallahu anh), Hazreti Fatima (radiyallahu anh6.), Hazreti 

Hasan ve Hazreti Huseyin'in (rad3yallahu anhuma) ustlerine ortmesinin 

ve onlara 6 1.J:.0~ rs~j ': :~l\ ~1 ~JI F 0~ ayetiyle dua et
mesinin7 sirlan ve hikmetleri var. Sirlarmdan bahsetmeyecegiz. Yalmz 

peygamberlik vazifesiyle alakah bir hikmetini bildirecegiz: 

4 

"(Di.inya) oki.iz ve bahgm i.izerindedir." et-Taber!, Camiu'l-Beyan 1/153, 194, 21/72; 
el-Hakim, el-Mustedrek 4/636; ibni Abdilberr, et-Temhfd 4/9. 
Allah T eala, her §eyin en dogrusunu en mi.ikemmel §ekilde bilir. 
"Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya di.i§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba c;ek
me!" (Bakara suresi, 2/286). 
"Si.ibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakkiyla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 
Hazreti Peygamber'in aile fertleri. Efendimiz (aleyhissalaW vesselam) hirkasm1 klZI Hazreti 
Fatima, damad1 Hazreti Alive torunlan Hazreti Hasan ile Hazreti Hi.iseyin'in i.izerine 
6rterek onlara hususi dua ettiginden "Al-i Aba" (Hirka Ehli) tabiriyle anilm1§lard1r. 
"Ey Peygamberin §erefli hane halk1, ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her ti.irli.i kiri giderip sizi 
tertemiz yapmak istiyor." (Ahzab suresi, 33/33). 
Bkz. Muslim, fezailu's-sahabe 61; Tirmizi, tefsfru sure (33) 7, menak1b 31; Ahmed ibni 
Hanbel, el-Musned 1/330, 4/107. 
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Resul-u Ekrem (aleyhissalati.i vesselam), gayba ve gelecege ac;1k pey

gamberlik gozuyle otuz-kirk sene soma Sahabe ve Tabiin'in ic;inde mu

him fitneler c;ikacagm1, kan dokulecegini gormfo~. Onlann ic;inde en sec;

kin §ahsiyetlerin, hirkas1 altmdaki uc; zat oldugunu bilmi§. Ommete Haz

reti Ali'nin (radiyallahu anh) temizligini, §U.phe ve zandan uzak oldugunu 

gostermek, suc;suzlugunu ilan etmek, Hazreti Huseyin'in (radiyallahu 

anh) elemini payla§arak sabir tavsiye edip tesellide bulunmak, Hazreti 

Hasan'1 (radiyallahu anh) tebrik etmek, ban§ ile muhim bir fitneyi ortadan 

kaldird1g1 ic;in §erefini ve ummete buyuk faydasm1 ilan etmek ve Hazreti 

Fatima'nm soyunun temiz ve §erefli olacagm1, "Ehl-i Beyt" yuce unva

nma liyakatini ilan etmek ic;in o dart zatm uzerine, kendisiyle beraber 

"Hamse-i Al-i Aba" 1 unvamm bah§eden o hirkay1 brtmU.§tU.r. 

Evet, gerc;i Hazreti Ali (radiyallahu anh) halifeligi hakk1yla yerine getir

mi§ti. Fakat dokulen kanm c;ok ehemmiyeti bulundugundan ve Hazreti 

Ali'nin ummet nazannda §U.phe ve zanlardan temize c;1kanlmas1 pey

gamberlik vazifesi ic;in muhim oldugundan, Resul-u Ekrem (aleyhissalati.i 

vesselam) onu bu §ekilde akhyor. Hazreti Ali'yi tenkit eden, hatah goren 

ve ona dalalet atfeden Haridleri ve Emevllerin haddi a§an taraftarlanm 

susmaya davet ediyor. Evet, Haridlerin ve Emevilerin a§mya giden ta

raftarlannm Hazreti Ali (radiyallahu anh) hakkmdaki tefritleri ve ona dalalet 

atfetmeleri, Hazreti Huseyin'in c;ok feci, cigerleri daglayan hadisesiy

le ~ia'nm ifratlan, bid'atlan ve Hazreti Ebubekir ile Hazreti Omer'den 

(radiyallahu anhuma) yiiz c;evirmeleri Muslumanlara c;ok zarar vermi§tir. 

i§te hirkasm1 brterek ve bu dua ile Resul-u Ekrem (aleyhissalati.i 

vesselam), Hazreti Ali (radiyallahu anh) ve Hazreti Huseyin'i {radiyallahu 

anh) mesuliyetten, ithamdan ve ummetini onlar hakkmda kotu zan

lardan kurtard1g1 gibi, Hazreti Hasan'm (radiyallahu anh) ban§ ileum

mete yaptig1 iyiligi peygamberlik vazifesi noktasmda tebrik ediyor. 

Hem Hazreti Fatima'nm (radiyallahu anha) mubarek neslinin islam 

aleminde Ehl-i Beyt unvamm alarak yuce bir §eref kazanacagm1 ve 

Hazreti Ai§e (radiyal/6.hu anha) anlattyor: "Resulullah (aleyhissa/6.W vesselam), uzerinde si
yah (yunden) nak1§h bir kuma§ oldugu halde sabahleyin (evden) c;:1kt1. 0 sirada Hasan 
geldi, onu ortunun altma soktu. Sonra Huseyin geldi onu da soktu. Sonra Fatima geldi, 
onu da soktu. Sonra Ali geldi onu da 6rtunun altma soktu. Sonra da: 'Ey Ehl-i Beyt, 
Allah gunahlanmz1 giderip sizi tertemiz yapmak istiyor.' (Ahzab suresi, 33/33) buyurdu." 
(Muslim, fezdi!U's-sahdbe 61; ibni Eb! $eybe, e/-Musannef 6/370). 
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Hazreti Fahma'nm (radiya/18.hu anha) ~ib.: ~I\ ~ ~~~j ~ ~¥1 -iP 
1rj.l1 diyen Hazreti Meryem'in validesi2 gibi soyca <_;ok §erefli ola

cagm1 ilan ediyor. 

4.!~1 L> 1-- 0 \11 -: lhll -: ~t11 .J\ L:> ~ G~ k I j., ~~t1\ 
_,. ~.J) J. d.~ ~ // ~.J ~ --- ~er- r---

/ / 3-; /\ ~\11--~ ;;(:"\I -: ~~I / / 
~~- ~~d.----· 

iKiNCi MAKAM 

~j.ll ~j.ll ~\ ri 'in binlerce smmdan alt1sma dairdir. 

Bir Hatirlatma: Besmelenin rahmet noktasmda parlak bir nuru, 

sonuk akhma uzaktan gorundu. Onu, kendi nefsim i<_;in kaydetmeyi ar

zulad1m. Yirmi-otuz kadar sir ile o nurun etrafmda bir daire ormek, onu 

avlay1p kavramak istedim. Fakat maalesef §imdilik o arzumu tam ger<_;ek

le§tiremedim, s1rlar yirmi-otuzdan be§-altiya indi. 

"Ey insan!" dedigim vakit, nefsimi kastediyorum. Bu dersi, nefsi

me has oldugu halde, ruhen benimle irtibath ve nefsi nefsimden da

ha uyamk zatlara, belki istifade vesilesi olur niyetiyle, On Dbrduncu 

Lem'a'nm ikinci Makam1 olarak sunuyor, dikkatli karde§lerimin de

gerlendirmesine havale ediyorum. Bu ders akildan <_;ok kalbe, delilden 

<_;ok zevke bakar. 

Bu makamda birka<_; "sir" zikredilecektir. 

"(Ben onun ad1m Meryem koydum). Onu da, onun neslinden gelecekleri de o melun 
§eytanm §errinden korumam niyaz ediyorum." (Al-i imran suresi, 3/36). 
Hazreti Meryem'in annesi, Hanne bintu Fakuz'dur. Bkz. el-Hakim, el-Mustedrek 2/648, 
651; et-Taber!, Cdmiu'/-Beydn 3/235, 237, 241, 244, 294. 
Allah1m! Efendimiz Hazreti Muhammed'e, O'nun tayyip, tahir ve ebrar olan Aline ve 
ikrama mazhar ve ahyar olan mucahit Ashabma rahmet et, amin ... 
"(Hazreti Suleyman'm mektubunu alan Sebe' Kralit;esi Belkis:) 'Degerli dam§manla
nm! Bana <;ok bnemli bir mektup gbnderildi. Mektup Suleyman'dandtr ve Rahman ve 
Rahim Allah'm ad1yla diye ba§lamaktad1r.' dedi." (Nern! suresi, 27/29-30). 
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Birinci Str 

rJ\ ~jl\ ~\~'in bir cilvesini §byle gordum: 

Kainatm, yeryuzunun ve insamn simasmda birbirinin numunesi 

olan uc; rububiyet muhru var. 

Biri: Kainatm butunundeki yard1mla§ma, dayam§ma, birliktelik 

ve birbirinin ihtiyacma cevap verme gibi hususiyetlerden ortaya c;ikan 

buyuk uluhiyet muhrudur ki, 1~\ ~ ona bak1yor. 

ikincisi: Yeryuzunun simasmda bitki ve hayvanlann ihtiyac;lannm 

kar§ilanmasmdaki, beslenip idare edilmesindeki benzerlik, munase

bet, intizam, uyum, llltuf ve merhametten ortaya c;1kan buyuk Rahma

niyet muhrudur ki, ~jl\ ~\ ~ ona bak1yor. 

Oc;uncusu: insanm engin mahiyetinin simasmdaki, Cenab-1 

Hakk'm merhametinin latifelerinden, §efkatinin inceliklerinden ve pa

nltilanndan ortaya c;ikan yuce Rah1miyet muhrudur ki, ~jll ~\ ~ 
rJ\ 'deki rJ\ ona bak1yor. / / 

Demek rJ\ ~jl\ ~\ ~ alem sayfasmda nuran1 bir sahr mey

dana getiren lie; ehadiyet muhrunun mukaddes bir unvam, kuwetli 

bir bag1 ve parlak bir hathd1r. Yani, rJI ~jl\ ~\ ~'in ucu, 

yukandan indirilerek kainatm meyvesi ve alemin kuc;uk bir nushas1 

olan insana dayamr. Yeri Ar§'a baglar. insamn kendi ar§ma c;1kmas1 

ic;in bir yol olur. 

ikinci Str 

Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan, ak1llan say1s1z varhkta gorunen birlik 

tecellisinde bogmamak ic;in daima o vahidiyetin ic;inde ehadiyet cil

vesini gosteriyor. Mesela, nasil ki gune§, 1§1g1yla say1s1z §eyi ku§ahr. 

l§lgmm tamam1yla beraber gune§in zatm1 kavrayabilmek i<;in gayet 

geni§ bir tasawur ve engin bir bakl§ gerektiginden, gune§ zahm unut

turmamak ic;in her bir parlak §eydeki aksi vas1tas1yla kendini gosterir. 

Her parlak §ey kendi kabiliyetince, gune§in zatmm cilvesiyle beraber 

I§lk, s1cakhk gibi hususiyetlerini bildirir. Ve o parlak §eyler kabiliyetine 

gore, gune§i butun sifatlanyla gosterdigi gibi, gune§in 1§1§1, s1cakhg1 

Allah'm ad1yla. 
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ve l§lgmdaki yedi renk gibi keyfiyetlerinin her biri de ula§hg1 her §eyi 

ku§ahr. Aym §ekilde, -1~\11 JJ1 ~j temsilde hata olmasm- Cenab-1 

Hakk'm ehadiyet ve samediyetinin, her bir §eyde, bilhassa canhlarda, 

hele insanm mahiyetinin aynasmda butun isimleriyle bir cilvesi bu

lundugu gibi, vahdet ve vahidiyet yonuyle de varhklarla alakah olan 

her bir ismi onlan ku§ahyor. i§te Kur' an, ak1Ilan birlik tecellileri ic;inde 

bogmamak ve kalblere Zat-1 Akdes'i unutturmamak ic;in daima vahi

diyetteki ehadiyet muhrunu nazara veriyor ki, rJI ~y\ ~\ ~ o 

muhrun lie; muhim dugum noktasm1 gosterir. / 

U~iincii Str 

$u sonsuz kainah §enlendiren, ac;1kc;a goruldugu gibi, rahmettir. 

Karanhk ic;indeki §U varhklan l§lklandiran, ac;1kc;a, yine rahmettir. Son

suz ihtiyac;lar ic;inde yuvarlanan mahlukah terbiye eden, apac;1k gorUl

dugu uzere, yine rahmettir. Bir agac; her §eyiyle meyvesi ic;in var oldu

gu gibi, butun kainah insan ic;in var eden ve her tarafta ona baktiran, 

onun yard1mma ko§turan, ac;1kc;a, rahmettir. Bu sonsuz uzay1 ve bo§, 

lSSlZ alemi dolduran, nurlandiran Ve §enlendiren, bizzat gordugumuz 

gibi, rahmettir. Ve fani insana ebediyet nimetini veren, onu ezeli ve 

ebedi bir Zat' a muhatap ve dost kilan, ac;1kc;a, yine rahmettir. 

Ey insan! Madem rahmet boyle kuvvetli, cazibeli, sevimli, sana yar

d1mc1 ve sevilen bir hakikattir; rJI ~y\ ~\~de, o hakikate yapl§ 

ve mutlak yalmzhktan, kimsesizlikten; sonsuz ihtiya~lannm elemlerinden 

kurtul. 0 Ezel ve Ebed Sultam'nm dergahma yana§ ve o rahmetin §efka

tiyle, §efaatiyle, panltilanyla o Sultan'a muhatap ve dost ol! 

Evet, kainattaki her c;e§it varhg1 hikmet dairesinde, insanm etrafm

da toplay1p onun butun ihtiyac;lanna kusursuz bir intizam ve inayet 

ile ko§turmak, ac;1kc;a, iki §ekilde izah edilebilir. Ya kainattaki her var

hk insam kendi kendine tamd1g1 ic;in ona itaat ediyor, onun yard1m1-

na ko§uyor. Bu ihtimal, akildan yuz derece uzak olmasmm yanmda, 

pek c;ok imkans1zhg1 da banndmr. insan gibi mutlak aciz bir varhkta 

kuvveti smirs1z Sultan-1 Mutlak'm kudretinin bulundugunu varsay

mak laz1m gelir. Ya da bu yard1mm, kainatm perdesi arkasmda bir 

"En yuce s1fatlar Allah'md1r." (Nahl sfoesi, 16/60). 
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Kadlr-i Mutlak'm ilmi ile gen;ekle§tigini kabul etmek gerekir. Demek, 

kainattaki varhklar insam tammaz; onlar insam bilen ve tamyan, ona 

merhamet eden bir Zat' m varhgmm delilleridir. 

Ey insan! Akhm ba§ma al. Hie; mumkun mudur ki, butun varhklan 

sana yoneltip yard1m ellerini uzattiran, senin ihtiyac;lanna "Lebbeyk!" 1 

dedirten Zat-1 Zulcelal seni bilmesin, tammasm, gbrmesin? Madem 0 

seni biliyor, rahmetiyle bildigini bildiriyor. Sen de O'nu bil, hurmet

le bildigini bildir ve katiyen anla ki, bu koca kainah senin gibi mutlak 

zay1f, aciz, fakir, fani ve kuc;uk bir varhgm emrine vermek ve varhklan 

yard1mma gondermek, elbette hikmet, inayet, ilim ve kudreti de ic;eren 

bir rahmet hakikatidir. Boyle bir rahmet, senden kulll ve halis bir §likur, 

ciddi ve saf bir hurmet ister. i§te o halis §likrun, saf hurmetin tercumam 

ve unvam olan ~ j.ll ~ j.ll ~I~ 'i dilinden dli§lirme. Onu rahmete 

kavu§maya vesile ve Rahman'm de;gahmda §efaatc;i yap. 

Evet, rahmetin varhg1 ve gerc;ekle§mesi, gune§ kadar a§ikard1r. Na

sil ki, merkezdeki bir nak1§, farkh yonlerden uzanan atk1 ve iplerin du

zeninden ve desenlerinden meydana gelir. Aynen oyle de, bu kainatm 

buyuk dairesinde bin bir ilahl ismin cilvesinden uzanan nuranl atkilar, 

kainatm simasmda oyle bir rahmet damgas1 ic;inde bir Rahlmiyet ve 

§efkat nak§ml dokuyor ve oyle bir inayet muhrunu i§liyor ki, akil sa

hiplerine kendini gune§ten daha parlak bir §ekilde gosteriyor. 

Evet, gune§i ve ay1, yeryuzundeki unsurlan ve madenleri, bitki ve 

hayvanlan buyuk bir nak§m atk1 ipleri gibi bin bir isminin tecellileriyle 

tanzim eden ve hayata hizmetkar kilan, bitki ve hayvanlar alemindeki 

butun varhklann yavrularma gayet §irin ve fedakarca §efkatleriy

le §efkatini gosteren ... 2 canhlan insanm emrine veren, boylece ilahl 

rububiyetin gayet guzel, §irin, buyuk bir nak§mI ve insanm k1ymetini 

gosteren ve parlak rahmetini ortaya koyan Rahman-1 Zulcemal, elbet

te kendi mutlak istignas1yla beraber rahmetini, mutlak ihtiyac; ic;indeki 

canhlara ve insana makbul bir §efaatc;i yapml§hr. Ey insan! Eger insan 

isen ~j.11 ~j.11 ~I~ de, o §efaatc;iyi bul. 

Buyur, emret! 
Mahlukatta bulunan ac1ma hissinin, Cenab-1 Hakk'm yuz mertebe rahmetinden sadece 

birinin butun canhlar arasmda taksim edilmi§ hali olduguna dair bkz. Buhari, edeb 19; 
Muslim, tevbe 17, 20, 21. 
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Evet, yeryuzunde dart yuz bin farkh bitki ve hayvan turunu, hic;biri

ni unutmadan, §a§trmadan, vakti vaktine, kusursuz bir intizam, hikmet 

ve inayetle idare eden, yeryuzunun simasma ehadiyet muhrunu yer

le§tiren; ac;1kc;a, bizzat gbruldugu uzere, rahmettir. 0 rahmetin varlzg1, 
§U yeryuzundeki varlzklar kadar kesin oldugu gibi, onun gen;ekle§tigi

nin varlzklar say1smca delili var. 

Evet, zeminin yuzunde bir rahmet ve ehadiyet muhru bulundugu 

gibi, insanm manev1 mahiyetinin simasmda da ayle bir rahmet damgas1 

vardir ki, yeryuzunun simasmdaki merhamet muhrunden ve kainatm 

simasmdaki buyuk rahmet damgasmdan daha a§ag1 degildir. Onun 

adeta bin bir ismin cilvesinin odak noktas1ym1§ gibi bir ku§ahc1hg1 var. 

Ey insan! Hie; mumkun mudur ki, sana bu simay1 veren ve ona bay

le bir rahmet ve ehadiyet muhru vuran Zat seni ba§1bo§ biraksm, 1 sana 

k1ymet vermesin, senin hareketlerine dikkat etmesin, senin ic_;in var olan 

bu kainah abes kilsm, 2 yaratil1§ agacm1 meyvesi c;uruk, bozuk, k1ymetsiz 

bir agac_; hukmune indirsin? Hem hic_;bir §ekilde §lip he kabul etmeyen ve 

hic_;bir bak1mdan noksanhg1 bulunmayan, gune§ gibi a§ikar olan rahme

tini ve I§Ik gibi garunen hikmetini inkar ettirsin? Ha§a! .. 

Ey insan! Bil ki, o rahmetin ar§ma ula§mak ic;in bir merdiven var. 

0 da ~JI ~y\ ~\ ~'dir. Onun ne kadar muhim oldugunu an

lamak istersen, Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm yuz on dart suresinin ba§1-

na, butun mubarek kitaplann ve mubarek i§lerin ba§lang1c_;lanna bak. 

Besmelenin k1ymetinin buyuklugune kesin bir delil §udur: imam ~am 
(radiyallahu anh) gibi c;ok buyuk muc;tehitler demi§ ki, "Besmele tek bir 

ayet oldugu ha/de, Kur' an' da yuz on dart deja nazil olmu§tur. "3 

Dordiincii Str 

Smirs1z bir c;okluk ic_;inde birlik tecellisi, 4l.;;S .£)~~ demekle herke

se kafi gelmiyor, fikir dag1hyor. Butun kainattaki vahdetin arkasmda 

Bkz. "insan ba§1bo§ birak1lacagm1 m1 sarnr?" (K1yamet suresi, 75/36) 
Bkz. "Bizim sizi bo§una yarathg1m121, Bizim huzurumuza donup hesap vermeyeceginizi 
mi sandm1z?" (Mu'minun suresi, 23/115) 
Bkz. e§-$afil, e!-Omm 1/208; el-Cessas, Ahkamu'l-Kur'cm 118; el-Gazali, e/-Mustasfa 
1182; ibnu'l-Cevzi, et-Tahkfk fi EhQdfsi'l-Hilaf l/345-347; ez-Zeylai, Nasbu'r-Raye 
11327. 
"(Haydi oyleyse deyiniz): Yalrnz Sana ibadet ederiz." (Fatiha suresi, 115). 
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bulunan Ehad Zat'1dli§linup 1~~: < D~lj ~ D~l demek ic,;in yeryuzu 

geni§liginde bir kalb gerekir. Ve bu sirr~ binaen, /kuc.;uk §eylerde eha

diyet muhrunu ac.;1kc.;a gosterdigi gibi, her bir varhk turunde ehadiyet 

damgasma i§aret etmek ve Zat' m1 akla getirmek ic.;in Ehad Yarahc1, 

rahmaniyet muhru ic,;inde bir ehadiyet sikkesi gosteriyor ki, herkes her 

mertebede zahmetsizce ~~: '~ D~lj ~ D~l diyerek dogrudan dogru-
ya Zat-1 Akdes'e hitap edip yonel~in. / 

i§te, Kur' an-1 Hakim bu buyuk s1m ifade etmek ic,;in kainatm en buyuk 

dairesini, mesela goklerin ve yerin yarahh§Im anlathg1 sirada, birden en 

kuc,;uk daireden, ince ve basit bir §eyden bahseder ki, ehadiyet muhrunu 

ac,;1kc,;a gostersin. Mesela goklerin ve yerin yarahh§InI anlatirken, insanm 

yarahh§mdan, sesinden, simasmdaki nimet ve hikmet inceliklerinden ba

his ac,;ar. Taki fikir dagilmasm, kalb bogulmasm, ruh dogrudan dogruya 
Mabud'unubulsun. 2 .!'<·.1/\t/ .!'<~:-JtJ')\:;.1/ .J~\/u\/' "I\ ~L .;(id~ / 

\'":- y .J 1--::-;- / .J i....r') .J / ~ ~ '/ - r.:r,.J 
ayeti bu hakikati mucizevi bir §ekilde gosteriyor. 

Evet, sonsuz vahdet muhurlerinin i<.; ic.;e daireler gibi en buyugun

den en kuc,;ugune kadar say1s1z varhkta c.;e§itleri ve mertebeleri vard1r. 

Fakat o vahdet ne kadar olsa da yine c,;okluk ic,;inde bir vahdettir. Ha

kiki hitab1 tam saglayamaz. Onun ic,;in vahdetin arkasmda ehadiyet 

muhrunun bulunmas1 laz1md1r. Taki, c,;oklugu hatira getirmesin. Kalb

de dogrudan dogruya Zat-1 Akdes'e yol ac,;sm. 

Hem nazarlan o ehadiyet muhrune c,;evirmek ve kalbleri ona c,;ek

mek ic,;in onun ustune gayet cazibeli bir nak1§, parlak bir nur, §irin bir tat

hhk, sevimli bir guzellik ve kuwetli bir hakikat olan rahmet ve rahimiyet 

damgas1m basm1§hr. Evet, o rahmetin kuwetidir ki, §Uur sahiplerinin 

nazarlanm kendine c,;eker ve ehadiyet muhrune ula§hnr. Ehad Yara

hc1y1 dli§lindurur, soma da insam 3~~: 0 S D~lj ~ D~l ayetindeki ha

kiki hitaba mazhar eder. i§te ~jJI ~jJI ~\ ~ F~tiha'nm fihristi 
ve Kur'an'm k1sa bir ozeti olmas1 ybnuyle zikredil~n bu buyuk smm 

unvam ve tercumamd1r. Bu unvam eline alan, rahmetin tabakalannda 

"(Haydi oyleyse deyiniz): Yalmz Sana ibadet eder, yalmz senden medet umanz." 
(Fatiha sO.resi, 1/5). 
"O'nun varhgmm ve kudretinin delillerinden biri de gokleri ve yeri yaratmas1, lisanlan-
1112111 ve renklerinizin farkh olmas1dir." (Rum sO.resi, 30/22). 
"(Haydi oyleyse deyiniz): Yalmz Sana ibadet eder, yalmz senden medet umanz." 
(Fatiha sO.resi, 1/5). 
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gezebilir. Bu terdimam konU§tUran, rahmet s1rlanrn ogrenir, rahlmiyet 

ve §efkat nurlanrn g6rur. 

Be§inci Sir 

Bir hadis-i §erifte buyrulmu§ ki: 1~jll ~jy-P ~ 0~~1 Ji;- b1 ~l 
-ev kema kal. , , , 

Tarikat ehli bir k1s1m zatlar, bu hadisi iman esaslanyla 6rtli§meyen 

tuhaf bir tarzda tefsir etmi§ler. Hatta onlardan a§k ehli baz1 kimse

ler, insanm manev1 yuzune Rahman'm bir sureti olarak bakm1§. Ehl-i 

tarikatm bir k1smmda sekr, yani manev1 sarho§luk hali, a§k ehlinin 

c;ogunda da istigrak ve hakikatleri birbirine kan§hrma gibi haller bu

lundugundan, onlar hakikate zit anlay1§larmda belki mazur gorlilebi

lirler. Fakat akh ba§mda olan, inane; esaslanna aykm manalan kabul 

edemez. Yoksa hata etmi§ olur. 

Evet, butun kainah bir saray, bir ev gibi muntazam bir §ekilde idare 

eden, yild1zlan zerreler gibi hikmetle ve kolayca c;eviren, gezdiren, zer

releri itaatkar memurlar gibi istihdam eden Zat-1 Akdes-i ilah1'nin ortag1, 

e§i, z1dd1, dengi bulunmad1g1gibi 2
_;._ ~31 ~I ~j ~~ ~li~ ~ ~:rr!yl~, 

sureti, misli, misali, benzeri de olamaz. Fakat ~l~I J; ~~I ?I 4.lj 
0 0 t ..... 0 .. 

3 Fl ~_;,;JI~ j ui' j\rlj sm1yla, ornek ve temsillerle icraatma, s1fatlanna 

ve isimle~ine bak1hr. Demek, ornekler ve temsiller, O'nun icraah hak

kmda olabilir. Zikredilen hadis-i §erifin pek c;ok maksadmdan biri §Udur: 

insan, Rahman ismini tamamen gosteren bir surette yaratilm1§hr. Evet, 

daha once soyledigimiz gibi, kainatm simasmda, bin bir ilah1 ismin pa

nlt1lanndan tezahur eden Rahman ismi g6runur; yeryuzunun simasmda 

Cenab-1 Hakk'm mutlak rububiyetinin say1s1z cilvesiyle tezahur eden 

Rahman ismi gosterilir. Aynen oyle de, insan her §eyi ic_;ine alan ku§ahc1 

suretiyle kuc;uk bir olc;ekte, dunyanm ve kainatm simas1 gibi yine Rah

man isminin mukemmel bir cilvesini gosterir. 

"~uphesiz Allah Teala, insam Rahman suretinde yaratmt§t!r." Buhari, isti'zan l; Mus
lim, birr 115, cennet 28; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/244, 251, 315, 323, 434, 
463, 519. 
"O'nun benzeri hic;bir §ey yoktur. 0, her §eyi hakk1yla i§itir ve gorilr." (~Ora suresi, 42/11). 
"Goklerde ve yerde en yilce s1fatlar Allah'mdir. 0 Aziz ve Hakimdir: Mutlak galiptir, tam 
hukilm ve hikmet sahibidir." (Rum suresi, 30/27). Aynca Nahl suresinin 60. ayeti de 
aym hususu biraz degi§ik ifadelerle beyan etmektedir. 
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0 hadis §Una da i§aret eder: Rahman ve Rahim Yarahcmm delilleri 

ve aynalan olan canhlar ve insan gibi mazharlarm, Vacibu'l-Vucud 

Zat' a delaletleri o kadar kesin ve a§ikardir ki, mesela gune§in suretini 

ve aksini tutan parlak bir aynanm panlbsma ve gune§e delil olu§unun 

ac;1khgma i§aret mahiyetinde, "O ayna gune§tir." denilmesi gibi, "in

sanda Rahman'm sureti var." beyam delaletin ac;ikhgma ve munase

betin mukemmelligine i§aret olarak ifade edilmi§tir. Bu s1rra binaen, 

Vahdet-i Vucud inancm1 kabul edenlerin a§mya gitmeyen k1sm1, bu 

delaletin a§ikarhgma ve bu munasebetin mukemmelligine bir unvan 

olarak 1.JA 'Jf ~~~_;A '1 demi§tir. 

Altmc1 Sir 

Ey sonsuz acz ve fakr ic;inde yuvarlanan bic;are insan! Rahmetin 

ne kadar k1ymetli bir vesile ve ne kadar makbul bir §efaatc;i oldugunu 

§Uradan anla: 0 rahmet, oyle Yuce bir Sultan' a ula§maya vesiledir 

ki, O'nun ordusunda y1ld1zlarla zerreler beraberce, tam bir intizam ve 

itaatle hizmet ediyor. 0 Zat-1 Zulcelal'in, o Ezel ve Ebed Sultan'mm 

Zat'ma ait bir istignas1 var; 0, mutlak bir istigna ic;indedir. Hic;bir §e

kilde kainata ve mevcudata ihtiyac1 olmayan smirs1z ve kay1ts1z bir 

Gan!' dir, zenginlik sahibidir. Ve bu tun kainat emri, idaresi, heybet ve 

azameti altmda tam bir itaatle, celaline boyun egmi§tir. 

i§te ey insan! Rahmet seni her bak1mdan Mustagni olan o Zat'm, o 

Ebed1 Sultan'm huzuruna c;1kanr, O'na dost ve muhatap yapar, sana 

sevgili bir kul vaziyeti verir. Nasil ki, sen gune§e c;ok uzaksm, hic;bir 

§ekilde yeti§emiyor ve yana§am1yorsun. Fakat gune§in I§Ig1, aksini ve 

cilvesini aynan vas1tas1yla senin eline ula§tmyor. Aynen oyle de: Biz 

her tUrlu kusur ve noksandan uzak o Zat'a, o Ezel ve Ebed Gune§i'ne 

Vi.icO.d-u Vacib' e nispeten ba§ka §eylere var denilmemeli .. onlar "vi.icud" unvanma 
lay1k degildir. 
Ey Rahman, Rahim Allah1m! 'Bismillahirrahmanirrahlm'in hakk1 ii;:in, rahlmiyetine 

yara§Jr §ekilde bize merhamet et ve rahmaniyetine yara§ir §ekilde, bize 
'Bismillahirrahmanirrahlm'in s1rlanm anlamay1 temin et. 
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sonsuz uzak olsak ve yana§amasak da rahmetinin nuru O'nu bize ya
km ediyor. 

i§te ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedi, hlkenmez bir nur hazinesi 

bulmu§ olur. 0 hazineyi bulmanm yolu, rahmetin en parlak misali ve 
temsilcisi, en belagatli lisam ve ilanc1s1 olan ve Kur'an'da "Alemlere 

Rahmet" 1 unvamyla amlan Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/atu vesselam) sun

netine uymakhr. Alemlere rahmet olan, rahmetin o cisimle§mi§ haline 
ula§ma vesilesi ise salavathr. Evet, salavatm manas1 rahmettir. 0 can

h, cisimle§mi§ rahmete bir rahmet duas1 hukmundeki salavat, alemlere 
rahmet olan 0 zata kaVU§maya vesiledir.2 Oyleyse alemlere rahmet olan 
Resul-u Ekrem' e kavu§mak ic;in salavah kendine vesile yap ve o zah da 

(aleyhissalatu vesselam) Rahman'm rahmetine vesile kabul et. 

Bullin ummetin, "rahmeten li'l-alemin"3 olan zat (aleyhissalatu ves

selam) hakkmda sonsuz rahmet manas1yla salavat getirmesi, rahmetin 

ne kadar kiymetli bir ilahi hediye oldugunu ve ne kadar geni§ bir dai

reye sahip bulundugunu parlak bir §ekilde ispat eder. 

Soziin Ozii: Rahmet hazinelerinin en kiymetli p1rlantas1 ve bekc;isi 

Zat-1 Ahmediye (aleyhissa/atu vesselam) oldugu gibi, birinci anahtan da, 

~j\ ~j\ ~\ ~ 'dir. En kolay anahtan ise salavathr. 

~ot ~ / \; ~1.~/ ~( ;._ ~\\ • 1 0 ~I\ ~\ 0 
\/ ot '.'./ ~~t11 

J /UA ~ 1:--J ~ ~_r ~_r / ~ ~r ~ r---
4.l~i/ .J\ \;/ '~o~j/ ~/ ~ l". ~ ". _\L<ll ~J/ 
1;_. J I/ ~J I/ J • / -7:. ~ ~ / 
4". \~ ~ iJI/ ~/~/ ~/ J-;. !'.'·~~~/ li.;..01/-: /oi 
~ / ~ ~ lr / J r.Y' ~ ~/ J JJ ·~ 

/ 1 / / 

s~1 ~I ~i ~~ i::~s ~ ']~ 6 ~ '1 ~~ 

Bkz. Enbiya suresi, 21/107. 
Peygamber Efendimiz' e (sallalldhu aleyhi ve sel/em) salat ve selam getirmenin bnemine 
dair bkz. Ahzab suresi, 33/56; Muslim, saldt 11, 70; Tirmizl, vitr 21; Ebo. Davud, saldt 
36, 201, vitr 26. 
A.Iemlere rahmet. 
Allah1m! 'Bismillahirrahmanirrahlm'in s1rlannm hakk1 i<;:in, alemlere rahmet olarak gon
derdigin Zata ve butun AI ve Ashabma, Senin rahmetine ve O'nun hurmetine yara§ir 
bir §ekilde salat ve selam eyle. Bize de, oyle bir rahmetle merhamet et ki, Senden gayn, 
mahlukatmdan hi<;: kimsenin merhametine muhta<;: olmayahm. 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 



Risale-i Nur Kulliyatz'nm Sozler, Mektubat ve On Dordunci.i 

Lem'a'ya kadar olan k1smmm fihristidir. Her k1smm fihristi kendi ic;,:in

de, yani Sozler k1smmm fihristi Sozler' de bulundugundan, Mektubat 

ve Lem'alar'm da kendilerine ait fihristleri o kitaplarm sonlarma eklen

diginden burada yazilmadi. 



Aziz, siddik karde§lerim Hoca Sabri, Hafiz Ali, Mes'ud, Mustafalar, 

Husrev, Refet, Bekir Bey, Rli§dli, LutfUler, Hafiz Ahmed, ~eyh Mustafa 

ve digerleri. .. Merak edilen ve bana sorulan dart kuc_;uk "mesele"yi siz

lere malumat olarak kisaca anlatmak ic_;in kalbimde bir mana hissettim. 

BiRiNcisi 

Karde§lerimizden (aprazzade Abdullah Efendi gibi bazilan, var

hgm perde arkasmi Allah'm lutfuyla bilen zatlardan rivayetle, gec_;en 

Ramazan'da Ehl-i Sunnet ve Cemaatin tasalardan, sikmtilardan kur

tulacagmi, bir zafer kazamlacagmi haber verdikleri halde bu gerc_;ekle§

medi. Bana, "Varhgm perde arkasmi gbren boyle veli zatlar neden ger

c_;ek olmayan haberler veriyor?" diye sordular. Birden kalbime dogan 

manalarla verdigim cevabm ozeti §Udur: 

Hadis-i §erifte buyrulmu§tur ki: "Bela gelirken bazen kar§1szna 

sadaka c;1kar, onu geri c;evirir. "4 Bu hadisin sirn gosteriyor ki, takdir 

Her turlu noksan stfattan uzak Allah'm ad1yla. 
"Hii;bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." (isra suresi, 
17/44). 
Allah'm selam1, rahmeti ve bereketi, sonsuza kadar Qzerinize olsun. 
Az bir sadakanm i;ok belay1 def ettigine dair bkz. el-Aclunl, Ke§fu'l-Hafa 2/30; Ayn
ca hadislerde sadakanm, gazab-1 ilahlyi sbndurdugu (Tirmizl, zekat 28; et-Taberanl, 
el-Mu'cemil'l-Kebfr 8/261, 19/421; el-Beyhakl, $uabi/l-fman 3/245) ve yetmi§ <;e§it 
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olunmU§ §eyler baz1 §artlarda meydana gelir, o §artlar yoksa meydana 

gelmez. Demek, ke§f ehlinin onceden gorebildigi takdir edilmi§ §eyler 

mutlak degildir, baz1 §artlara baghdir ve o §artlar yerine gelmeyince 

o hadise de gen;ekle§mez. Fakat o hadise, gelmesi baz1 §artlara bagh 

olan ecel gibi Levh-i Ezell'nin1 bir defteri hukmundeki Levh-i Mahv

isbat'ta2 takdir edilmi§ ve yazilm1§hr. 3 Ke§if, Levh-i Ezell'ye kadar pek 

nadir c_;1kar, c_;ogu kez c_;1kamaz. i§te bu sirdan dolay1, gec_;en Ramazan-1 

$erif'te, Kurban Bayram1'nda ve daha ba§ka vakitlerde baz1 i§aretler

den hukum c_;1kararak veya manev1 alemlerden ke§if yoluyla verilen 

haberler, o §artlar var olmad1g1 ic_;in meydana gelmemi§tir. Bu, o ha

berleri verenleri yalanlamaz. <.;unku o hadiseler takdir edilmi§, fakat 

§artlan yerine gelmediginden gerc_;ekle§memi§tir. 

Evet, Ramazan-1 $erif'te bid'atlann ortadan kalkmas1 ic_;in Ehl-i Sun

net ve Cemaatin c_;ogunun halis duas1 bir §art ve muhim bir sebepti. 

Maalesef Ramazan-1 $erif'te bid'atlar camilere girdiginden dualann 

kabulune set c_;ekti, tasa ve s1kmhlardan kurtulu§ gerc_;ekle§medi. Nasil 

ki, zikredilen hadisin s1myla, sadaka belay1 defeder; c_;ogunlugun halis 

duas1 da umumi kurtulu§U oyle c_;eker. 0 c_;ekim kuvveti meydana gel

mediginden, zafer de ihsan edilmedi. 

CEVABI MERAK EDiLEN iKiNCi SORU 

Bu iki ay ic_;inde heyecanh bir siyasi vaziyet kar§1smda bana ve 

alakadar oldugum pek c_;ok karde§ime kuvvetli ihtimalle ferahhk sagla

yacak bir te§ebbuste bulunmam gerekirken, o duruma hie_; klymet ver

medim. Aksine, beni baskilarla rahats1z eden ehl-i dunyanm lehinde 

bir fikir beyan ettim. Baz1 zatlar hayret ic_;inde kald1 ve dediler ki: 

"Sana i§kence yapan, bid' atlar uyduran ve klsmen munaf1k olan 

ba§taki insanlann takip ettigi siyaseti nasil goruyorsun ki onlara ili§mi

yorsun?" 

Verdigim cevabm ozeti §Udur: 

belay1 def ettigi (Hatib el-Bagdadi, Tarfhu Bagdad 8/207; el-Munavi, Feyzu'l-Kadfr 
4/236) belirtilmektedir. 
Levh-i Mahfuz. Olmw~ ve olacak her §eyin yaz1h bulundugu, her ttirlu degi§iklik ve bo
zulmalardan korunmu§ kader levhas1. 
Kaderin yaz-boz levhas1. 
Bkz. en-Nevevi, $erhu Sahfhi Muslim 16/114; ibni Hacer, Fethu'l-Barf 10/415-416. 
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Bu zamanda Muslilmanlar ic;in en muhim tehlike, bilim ve felsefe
den gelen bir sapkznhkla kalblerin bazulmasz ve imanzn zedelenmesidir. 
Bunun tek c;aresi nurdur, nur gostermektir ki, kalbler iyile§sin, imanlar 
kurtulsun. Eger siyaset tapuzuyla hareket edilir ve ustiln gelinirse, a 
kafirler munafzk derecesine iner. Munafzk, kafirden daha fenadzr. De

mek ki, boyle bir zamanda kalbi tapuz iyile§tirmez. <;unku a vakit kufur 

kalbe girer, saklanzr ve nifaka donu§ur. $u zamanda benim gibi aciz 
biri, elinde hem nuru hem tapuzu tutamaz. Bu yuzden butiln kuvve

timle nura sarz/maya mecburum, siyaset tapuzuna ne §ekilde alursa a/

sun bakmamak gerekiyar. Maddi cihadzn geregi a/an vazife ise §imdilik 

bizde degildir. Evet, yerine gore kafirin veya dininden donmil§ birinin 

haddi a§maszna set c;ekmek ic;in tapuz laz1md1r. Fakat iki elimiz var. 

Eger yuz elimiz de alsa ancak nura yeter. Tapuz tutacak elimiz yak! 

0<;0NCU SORU 

Yakm zamanda ingiltere ve italya gibi yabanc1 devletlerin huku

mete ili§mesi; eskiden beri bu vatandaki hukumetlerin hakiki dayanak 

noktas1 ve manevi kuvvetinin kaynag1 olan islam'a dair hassasiyeti 

ve gayreti ayaga kaldirmaya, islam §eairinin bir parc;a diriltilmesine 

ve bid' atlan bir derece onlemeye sebep olacag1 halde, neden sava§a 

§iddetle kar§I 9ktm ve bu meselenin ban§la c;ozi.ilmesi ic;in dua ettin? 

Neden bid' atlan uyduranlann hukumetine guc;lu bir §ekilde taraf ol

dun? Bu, dolayh olarak bid'atlara taraftarhk degil midir? 

Cevap: Biz s1kmtilardan kurtulmak, ferah, sevinc; ve zafer isteriz; fa

kat kafirlerin k1hc1yla degil. Kafirlerin k1hc;lan ba§lanm yesin, onlardan 

gelecek fayda bize laz1m degildir. Zaten munaf1klan muminlere musallat 

eden ve dinsizleri yeti§tiren, o inatc;1 ecnebilerdir. 

Hem sava§ belas1 Kur' an hizmetimize muhim bir zarardir. En fedakar 

ve en k1ymetli karde§lerimizin c;ogu kirk be§ ya§mdan kuc;uk oldugu 

ic;in sava§ yuzunden mukaddes Kur' an vazifesini birak1p askere gitmeye 

mecbur kalacaklardi. Benim param olsa kendi nzamla, boyle k1ymetli 

karde§lerimin her birini askerlikten kurtarmak ic;in bedeli bin lira ka

dar da olsa verirdim. Boyle yuzlerce k1ymetli karde§imizin Kur'an ve 

Nur hizmetini birak1p maddi cihad topuzuna el atmasmda yuz binlerce 

liradan daha c;ok zaranm1z oldugunu hissediyordum. Hatta Zekai'nin 
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iki sene askerligi, bize belki bin lirahk manev1 fayday1 kaybettirdi. Her 

neyse ... Her §eye gucu yeten Allah, bulutlarla dolu havay1 bir dakikada 

supurup temizleyerek gogun berrak yuzunde parlak gune§i gosterdigi 

gibi, bu karanhk ve rahmetsiz bulutlan da yak edip ~eriat'm hakikatleri

ni gune§ gibi gosterir ve bize ucuz, kolay bir §ekilde verebilir. O'nun rah

metinden bekleriz ki, pahah satmasm. Ba§takilere akil, kalblerine iman 

versin yeter. 0 zaman her §ey kendi kendine duzelir. 

DORDUNCO SORU 

Diyorlar ki: "Madem elinizdeki nurdur, topuz degil; nura kar§I ko

yulmaz, ondan ka<;1lmaz ve nurun a<;1ga 9kmasmdan zarar gelmez. 

Neden arkada§lanmza tedbirli olmay1 tavsiye ediyorsunuz, <;ok nurlu 

risalelerin herkese gosterilmesini yasakhyorsunuz?" 

Bu sorunun cevabr ozetle §Udur: insanlann <;ogu adeta sarho§, 

ba§lan donmU.§, okumaz. Okusa da anlamaz, okuduguna yanh§ mana 

verip ili§ir. ili§memeleri i<;in ak1llan ba§lanna gelinceye kadar risalele

ri onlara gostermemek gerekiyor. Hem <;ok vicdans1z insanlar var ki, 

garaz, hirs veya korku sebebiyle nuru inkar eder yahut ona gozunu 

kapar. Bunun i<;in karde§lerime de tedbirli davranmalanm, hakikatleri 

ehil olmayan insanlann eline vermemelerini tavsiye ediyorum. 1 Ehl-i 

dunyada §U.phe uyandiracak i§lerde bulunmasmlar. 2 
HA$iYE 

SONS OZ 

Bugun Refet Bey' den bir mektup ald1m. Allah Resulunun mubarek 

sakah hakkmdaki sorusu munasebetiyle diyorum ki: 

"ilmi lay1k olmayan kimseye 6gretmek, domuzun boynuna mucevherat, inci, altm tak
mak gibidir." anlammdaki hadis i<:;in bkz. ibni Mace, mukaddime 17. 
HA$iYE Ciddi bir meseleye vesile olabilecek bir latife: Dun sabah bir dostumun damad1 olan 

Mehmed yarnma geldi. Sevincsle, mujde verircesine dedi ki: "Senin bir kitabm1 Isparta' da 
basm1§lar, bir<:;ok insan okuyor." Dedim ki: "Bu, yasak olan §ekli degildir, mustensihle baz1 
nushalar ahnm1§, hukumet ona bir §ey demez." Sonra dedim ki: "Sakm bunu dostun olan 
iki munaf1ga soyleme. Onlar bahane etmek i<:;in boyle bir §ey anyorlar." i§te karde§lerim, 
bu adam ger<:;i bir dostumun damad1dir ve o sebeple benim de ahbab1m say1hr. Fakat ber
berlik mesleginden dolay1 vicdans1z bir 6gretmenin ve munaf1k mudurun dostudur. Orada 
karde§lerimizden biri bilmeyerek 6yle soylemi§; iyi oldu ki, once geldi, bana haber verdi. 

Ben de tembih ettim, fenahgm 6nu almdi. Ve teksir makinesi binlerce nushay1 bu perde 

altmda csogaltt1. 
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Resul-u Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam) mubarek sakalmdan dl.i§en 
killarm say1smm smirh oldugu hadisc;e sabittir. Otuz-kirk veya elli-altm1§ 

gibi az bir miktarda iken binlerce yerde Resulullah'm mubarek sakalmm 

bulunmas1 beni bir zaman c_:;:ok dl.i§l.indurdu. 0 vakit akhma geldi ki: 

Lihye-i Saadet, 1 yalmzca Allah Resulunun sakalmm tanelerinden iba

ret degildir; mubarek ba§ml tira§ ettikc;e, Resul-u Ekrem'in hic;bir §eyini 

kaybetmeyen sahabe,2 o nurlu, mubarek ve daima ya§ayacak sac;lan da 

muhafaza etmi§tir. 0 sac; telleri binlercedir, §imdiki say1ya denk gelebilir. 

Vine o zaman dl.i§l.indum: Acaba her camide bulunan bu sac;larm 

Hazreti Peygamber'e (aleyhissalatu vesselam) ait oldugu sahih senetlerle 

sabit midir ki, onu ziyaret etmek makbul olsun? 

Birden §U mana hatmma geldi: Q sac;lan ziyaret etmek bir vesile

dir. Resul-u Ekrem'e (aleyhissalatu vesselam) salavat getirmeye, hurmete 

ve sevgi duymaya sebeptir.3 Vesilelik ybnu o §eyin kendisine bak

maz, vesile oldugu zata bakar. Onun ic;in eger bir sac; aslmda Lihye-i 

Saadet'ten degilse bile madem gbrunl.i§e gore oyle kabul edilmi§ ve 

o vesilelik vazifesini yap1yor, Resul-u Ekrem'e (aleyhissalatu vesselam) 

hurmete, ybnelmeye ve salavata vesile oluyor; kesin delillerle o sac;m 

Resulullah'a ait oldugunu te§his ve tayin etmek §art degildir. Yalmz 

aksine kesin bir delil olmasm, yeter. <;unku ummetin genel kabulU bir 

tur delil hukmune gec;er. 

Baz1 takva sahipleri boyle meselelere takva, tedbir veya dinin emir

lerini c;ok titizlikle yerine getirme noktasmda ili§seler de hususi olarak 

ili§irler. Buna bid' at da deseler, bu "bid'a-y1 hasene", yani Kur' an' a 

ve sunnete aykm olmayan bid' at turune dahildir. <;unku salavata ve

siledir. Refet Bey mektubunda diyor ki: "Bu mesele karde§ler arasmda 

munaka§aya sebep oldu." Karde§lerime, aynhga ve bolunmeye yol 

ac;acak §ekilde munaka§aya girmemelerini tavsiye ediyorum. Yalmz 

fikir ah§veri§i §eklinde kavgas1z sohbete ah§smlar. 

*** 
Peygamber Efendimiz'e (aleyhissa/6.tu vesselam) ait sac;: ve sakal. 
Bkz. Buhar!, vudu' 33; Muslim, hoc 322-326; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 3/133, 137. 
Peygamber Efendimiz' e (sallal/6.hu aleyhi ve sellem) salat ve selam getirmenin faziletine 
dair bkz. Ahzab suresi, 33/56; Muslim, so/Cit 11, 70; Tirmiz!, vitr 21; Ebu Davud, so/Cit 
36, 201, vitr 26. 
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Aziz, siddik Senirkentli karde§lerim ibrahim, $ukru, Hafiz Bekir, 
Hafiz Huseyin, Hafiz Recep Efendiler! 

Hafiz T evfik ile gonderdiginiz De; meseleye dinsizler eskiden beri 

ili§iyor. 

Birincisi: 4~ ~ J: ~_0 ~~j ~I~~~ 1;~ J;_ ayeti 
ac;1k manas1yla gune§in s1cak ve c;amurlu bir c;e§me suyunda bathgmm 

goruldugunu bildiriyor. 

ikincisi: ZUlkarneyn'in5 yaptird1g1 buyuk set nerededir? 

U~iinciisii: Ahirzamanda Hazreti isa'nm (aleyhisselam) gelecegine 

ve Deccal'1 oldurecegine dairdir. 6 

Bu sorulann cevaplan uzundur. Yalmz k1sa bir i§aretle deriz ki: 

Kur' an ayetleri, meseleleri Arapc;anm uslubuna gore ve ac;1k manas1yla 

herkesin anlayacag1 bir tarzda beyan ettigi ic;in c;ok defa benzetme ve 

temsillerle bildiriyor. 

i§te 7~? J, ~ _0 yani Zulkarneyn, s1cak ve c;amurlu bir c;e§me gi

bi gorunen Atlas Okyanusu'nun sahilinde veya volkanh, alevli, dumanh 

bir dagm gozunde gune§in bathgm1 gormli§. Yani zahir manasma gore, 

Atlas Okyanusu'nun sahillerinde, yazm hararetin §iddetiyle etrafmdaki 

batakhk ismm1§, buharla§hg1 zaman ZUlkarneyn o buharm arkasmda 

uzaktan buyuk bir c;e§me havzas1 gibi gorunen okyanusun bir k1smmda 

gune§in batt1gma §ahit olmu§. Veya goklerin gozu olan gune§in, ta§, 

Her ti.irli.i noksan s1fattan uzak Allah'm ad1yla. 
"Hi<;bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." (isra suresi, 

17/44). 
Allah'm selam1, rahmeti ve bereketi i.izerinize olsun. 
"Nihayet batiya ula§t1gmda, gi.ine§i adeta kara bir bal<;1kta batar vaziyette buldu." (Kehf 

suresi, 18/86). 
Kehf sO.resinde ad1 ge<;en ve peygamber olup olmad1g1 bilinmeyen bi.iyi.ik bir hi.iki.im
dar. Hazreti ibrahim (aleyhisselam) doneminde ya§ad1g1 rivayet edilir. iki zi.ili.ifli.i ya da 
dogunun ve batmm hakimi oldugu i<;in bu isimle anilm1§t1r. 
Muslim, fiten 110; Tirmizl, fiten 59, 62; EbO. DavO.d, me/fihim 14; ibni Mace, fiten 33. 

"(Nihayet Bat1ya ula§tlgmda), gi.ine§i adeta kara bir bal<;1kta batar vaziyette (buldu)." 
(Kehf sO.resi, 18/86). 
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toprak ve maden sulanm kan§hrarak patlayan bir yanardagm ba§mda, 

yeni ac;ilm1§ ate§li gozunde gizlendigini g6rmli§. 

Evet, Kur'an-1 Hakim' in mucizevi beyamndaki belagat bu cumleyle 

pek c;ok meseleyi ders veriyor. Oncelikle, Zulkarneyn'in bahya dogru 

seyahatinin, s1cakhgm §iddetli oldugu bir zamanda batakhk tarafma, 

gune§in bah§ anlanna ve bir yanardagm f1§kirma vaktine rastlad1gm1 

bildirerek Afrika'nm tamammm ele gec;irilmesi gibi c;ok ibretli mesele

lere i§aret ediyor. 

Malumdur ki, gune§in dunyadan seyredilen hareketi sadece gorunli§

tedir ve dunyanm gizli hareketine delildir, onun gune§ etrafmda dondu

gunu gosterir. Ayette kast edilen, gune§in batmasmm ardmdaki hakikat 

degildir. Hem c;e§me bir benzetrnedir. Bu yuk bir deniz, uzaktan kuc;uk bir 

havuz gibi g6runur. S1cakhktan c;1kan sis, buhar ve batakhklar arkasmdan 

gorunen bir denizin, c;amur ic;inde bir c;e§meye benzetilmesi ve Arapc;a

da hem c;e§me, hem gune§, hem de goz manasmda olan ? kelimesi 

belagat s1mnca gayet manidar ve uygundur. 1 
HA$IYE ZUlkarneyn'in gozune, 

uzakhg1 sebebiyle oyle gorundugu gibi, Rahman'm bir misafirhanesinde 

lamba vazifesi goren itaatkar gune§ ic;in Atlas Okyanusu gibi Rabbani 

bir c;e§mede gizleniyor demesi, Ar§-1 Azam'dan gelen ve gokcisimlerini 

kumanda eden semavi Kur' an hitabmm buyuklUgune ve yuceligine yak1-

§1yor. Ayet, mucizevi ushlbuyla denizi hararetli bir c;e§me ve dumanh bir 

goz olarak gosterir; deniz, gokteki gozlere oyle g6runur. 

K1sacas1: Atlas Okyanusu ic;in kullamlan "c;amurlu bir c;e§me" ta

biri, o buyuk denizin uzakhg1 sebebiyle Zulkarneyn' e bir c;e§me gibi 

gorundugunu izah eder. Kur'an'm nazan ise her §eye yakm oldugu 

ic;in ZUlkarneyn'in yamlan gozu gibi bakmaz. Kur'an, goklere ba

karak geldiginden yeryuzunu kah bir meydan, kah bir saray, bazen 

bir be§ik, bazen bir sayfa gibi g6rdugunden; sisli, buharh koca Atlas 

Okyanusu'nu bir c;e§me olarak tarif etmesi onun yuceligini ve buyuk

lugunu gosteriyor. 

HA$iYE ~ J:S:- r) 'deki J:S:- tabiri, beJagat StrrtnCa ince bir manaya i§aret ederek §U
nu hatirlatiyor: ''Gokyuztl, gune§ gozuyle yeryuzundeki rahmet guzelligini seyrettikten 
soma, yeryuzu de deniz gozuyle yukandaki, Cenab-1 Hakk'm buyuklugunu seyreder. 
Ardmdan o iki goz birbiri ic;ine kapamrken yeryuzundeki gozleri kapatir." i§te Kur'an 
mucizevi bir kelime ile bunu hatirlatiyor ve gozlerin vazifesine paydos manasma i§aret 
ediyor. 
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ikinci Sorunuz: ZUlkarneyn'in seddi nerededir? Yed.ic ve Meci.ic 

kimdir?1 

Cevap: Eskiden bu meseleye dair bir risale yazmi§hm. 0 zamanm 

dinsizleri onu gorlince susmu§lardi. ~imdi hem o risale yammda degil, 

hem de hafizam c;ah§maya ara vermi§ halde, bana yard1m etmiyor. 

Yirmi Dordlincli Soz'lin Oc;lincli Dal'mda da bu meseleden biraz bah

sedilmi§tir. Bu ylizden meselenin yalmz iki-lic; nliktesine k1saca degi

necegiz. ~oyle ki: 

Hakikati delilleriyle bilen zatlarm beyanma g6re ve Zlilkarneyn 

unvanmm i§aretiyle, Yemen padi§ahlarmm ZUlyezen gibi "zu" 2 ekiyle 

ba§layan isimleri bulundugundan ZUlkarneyn, Bliylik iskender degil

dir. Belki Hazreti ibrahim zamanmda ya§aml§3 ve Hazreti H1zir' dan 

ders alm1§4 Yemen padi§ahlanndan biridir. 5 iskender ise milattan yak

la§tk lie; yliz sene once ya§am1§, Aristo'dan ders alm1§hr. 6 

insanhk tarihi, muntazam olarak ancak lie; bin sene onceye kadar 

gider. Bu noksan ve k1sa tarih nazan, Hazreti ibrahim zamamndan 

oncesi hakkmda dogru bir §ekilde hliklim veremiyor. 0 devirlerden 

hurafelerle, inkar ederek yahut da c;ok k1sa bahsediyor. Yemenli 

ZUlkarneyn'in tefsirlerde eskiden beri iskender ad1yla §6hret bulma

smm7 iki sebebi var: Ya Zlilkarneyn'in bir ismi iskender'dir; Bliylik 

iskender veya Eski iskender de denilir. Ya da Kur' an ayetlerinin zik

rettigi klic;lik hadiseler daha bliylik hadiselerin uc;lan olmas1 yonliyle, 

Zlilkarneyn olan Bliylik iskender, peygamberleri hatirlatan ir§ad1yla, 

Bkz. Kehf suresi, 18/92-98; Enbiya suresi, 21/95-96. 
Kelimenin ba§ma gelerek "sahip" manasm1 veren on ek. 
Bkz. el-Fakihi, Ahbaru Mekke 3/221; el-Kurtubi, e/-Cdmi' Ii Ahkdmi'l-Kur'dn 11/47; 
ibni Kes!r, Tefsfru'l-Kur'dn 1/180, 3/101. 
Bkz. el-Kurtubi, e/-Cdmi' Ii Ahkdmi'l-Kur'dn 11/47. 
Bkz. Ebu's-Suud, Tefsfru Ebi's-Suud 5/239-240; ibni Hacer, Fethu'l-Bdri 6/385; el
Alus'i, Ruhu'l-Mednf 16/27. 
Bkz. ibni Hacer, Fethu'l-Bdrf 6/382-383; e§-$evkani, el-Fethu'l-Kadir 3/307; el-Hamevi, 
Mu'cemu'l-Bulddn 1/184. Peygamber Efendimiz (sallal/8.hu aleyhi ue sellem), "Hazre
ti Zulkarneyn nebi miydi, degil miydi bilmiyorum." buyurmaktadir: Bkz. el-Hakim, el
Mustedrek 2/17, 488. Aynca kaynaklarda Hazreti Zulkarneyn'in, nebi veya melik olmad1-
g1, fakat ibadet ve takva sahibi, insanlan Allah'a c:;agiran bir buyuk insan oldugu kaydedi
liyor: Bkz. ibni Ebi $eybe, el-Musannef 6/346; Abdurrezzak, Tefsfru's-San'dnf 2/410. 
Bkz. et-Taber!, Cdmiu'/-Beydn 16/17; el-Kurtubi, e/-Cdmi' Ii Ahkdmi'l-Kur'dn 11/45, 
47; e§-$evkan1, el-Fethu'l-Kadfr 3/307; el-Alusi', Ruhu'l-Mednf 16/26. 
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gaddarlarm yagmac1hgma ve zalim kavimlerle mazlum milletler ara

smda engel olsun diye me§hur (in Seddi'ni yapm1§tlr. Aynen bunun 

gibi, me§hur BU.yuk iskender gibi farkh cihangirler ve kuvvetli padi

§ahlar maddi yonden; insanhk aleminin manevi padi§ahlan olan ba21 

peygamberler ve kutub zatlar da manevl yonden ve ir§ad yolunda 

ZUlkarneyn'in arkasmdan gidip ona uyarak mazlumlan zalimlerden 

kurtaracak muhim bir <;are olan daglar arasmda setler, 1 
HA$iYE soma dag 

ba§lannda kaleler kurmu§lar. Ya bizzat maddl kuvvetleriyle ya da ir§ad 

ve tedbirleriyle onlan tesis etmi§ler. Soma §ehirlerin etrafmda surlar, 

ortalannda kaleler ve son <;are olan kirk ikilik toplar ve seyyar kaleler 

gibi bu yuk sava§ gemileri yapm1§lar. Hatta Kur' an lisamyla Y ecuc ve 

Mecuc'un, bir ba§ka tabirle tarihte Man<_;ur ve Mogol denilen, insanhk 

alemini birka<; defa yerle bir eden, Himalaya Daglan'nm arkasmdan 

9k1p dogudan batiya kadar her §eyi yak1p y1kan vah§i ve yagmac1 

milletlerin Hint ve (in topraklanndaki mazlum kavimlere saldmlanm 

durdurmak i<;in Himalaya siradaglarma yakm iki dagm arasmda yer

yuzunun en me§hur seddi olan, birka<; gunluk mesafe uzunlugundaki 

(in Seddi'ni yapm1§ ve o vah§i kavimlerin say1s1z hucumuna <;ok za

man mani olmu§lar. 

Aynen oyle de, Kafkas Daglan'nda Derbent yonunde yine <;apulcu, 

yagmac1 Tatar kavminin saldmlanm durdurmak i<;in eski iran padi§ah

lannm himmetiyle, Zulkarneyn'in yaptig1 gibi setler yapilmi§tlr. Bu turlu 

pek <;ok set var. Kur'an-1 Hakim butun insanlzkla konu§tugu ic;in goru
nu§te bir tek hadiseyi zikretse de butun benzer hadiseleri hat1rlat1yor. i§te 

bu sebeple Zulkarneyn'in seddine ve Yecuc-Mecuc'e dair rivayetlerle 

tefsircilerin sozleri 6rhl§mli.yor. 

Hem Kur'an-1 Hakim, kelimeleri arasmdaki munasebetler yonuyle 

bir hadiseden bir ba§ka uzak hadiseye ge<_;er. Bu munasebetleri du

§li.nmeyen, iki hadisenin zamanlanm birbirine yakm zanneder. i§te 

Kur'an'm, seddin y1k1h§mm ardmdan kiyametin kopacagm1 haber 

vermesi, zaman olarak yakmhklanndan degil, ifadeler arasmdaki mu

nasebeti bildiren iki nukte sebebiyledir. Yani, "Bu set nasil y1kild1ysa 

dunya da oyle sona erecek." demektir. Aynca, "Nasil ki tabii ve ilahl 

HA$iYE Yeryi.izi.inde zamanla dag §eklini alm1§, tanmmayacak bir §ekle gelmi§ bin;ok sun! 
set vardlf. 
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setler olan daglar ~ok saglamdir, ancak k1yametin kopmas1yla yerle 

bir olurlar; bu set de aynen byle, dag gibi saglamdir, ancak dunya 

harap oldugunda y1k1labilir. Zaman i~indeki degi§imler tahribat yapsa 

da daglarm ~ogu saglam kahr." manasma gelir. Evet, Zulkarneyn'in 

seddinin ifade ettigi mananm bir brnegi olan C::in Seddi binlerce sene 

ge~ti§i halde hala ayakta duruyor. Yeryuzu sayfasma insan eliyle yaz1-

lan, cisimle§ip ta§ haline gelmi§, manidar, kadim bir tarihten uzun bir 

sahr olarak okunuyor. 

O~uncu Sorunuz: Hazreti isa'nm (aleyhisselam) Deccal'1 oldurmesi 

hakkmda hem Birinci Mektup'ta hem de On Be§inci Mektup'ta bzet 

bir §ekilde fakat sizin i~in yeterli bir cevap vard1r. 

*** 

Aziz, fedakor, s1dd1k, vefah karde§lerim Hoca Sabri ve Hafiz Ali, 

"Mugayyebat-1 Hamse"ye, yani Kur'an'da zikredilen gaybe <la

ir be§ bilinmeyen §eye4 ait Lokman suresinin son ayeti hakkmdaki 

muhim sorunuza etrafh bir cevap vermek gerekirken, maalesef §imdi

ki ruh halim ve saghg1m buna musait degil. Yalmz sorunuzun temas 

ettigi bir-iki noktaya k1saca i§arette bulunacag1z. Sorunuz gbsteriyor 

ki, dinsizler mugayyebat-1 hamse'den yagmurun vaktine ve anne rah

mindeki ceninin keyfiyetine tenkitle itiraz etmi§. Demi§ler ki: "Rasat

hanelerde bir aletle yagmurun ne zaman yagacag1 bnceden biliniyor. 

Yani onu Allah'tan ba§kas1 da biliyor. Hem rbntgen vas1tas1yla anne 

rahmindeki ~ocugun erkek mi k1z m1 oldugu anla§1hyor. Demek ki, 

mugayyebat-1 hamseyi bilmek mumkundur." 

Cevap: Yagmurun yagacag1 vakit bir kaideye bagh olmad1g1 i~in 

Her turlu noksan s1fattan uzak Allah'm ad1yla. 
"Hic;:bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." (isra sO.resi, 

17/44). 
Allah'm selam1, rahmeti ve bereketi uzerinize olsun. 

Bkz. Lokman sO.resi, 31/34; Buhar!, istiska 29, tefsfru sure (6) 1, (13) 1, (31) 2, tevhfd 
4; Ahmed ibni Hanbel, el-Miisned 2/24, 52, 58, 122. 
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dogrudan dogruya Cenab-1 Hakk'm dilemesine bakar. Onun rahmet 

hazinesinden hususi iradeye tabi olmasmm bir s1m ve hikmeti §Udur: 

Kainatta en milhim hakikatler ve en k1ymetli mahiyetler; nur, 

varlik, hayat ve rahmettir. Bu dart §ey perdesiz, vas1tas1z, dogru

dan dogruya Allah 'm kudretine ve hususi dilemesine bag/zdzr. Ba§

ka varhklarda, gorunli§teki sebepler kudretin tasarrufuna perdedir. 

Duzenli kanun ve kaideler, Cenab-1 Hakk'm iradesine ve dilemesine 

bir derece perde olur. Fakat varhkta, hayatta, nurda ve rahmette o 

perdeler konulmam1§hr. (unku perdelerin hikmet s1rn onlarda ger

c;ekle§mez. 

Madem varhkta en muhim hakikat, rahmet ve hayathr; yagmur, ha

yat ve rahmet kaynag1, hatta rahmetin ta kendisidir. Elbette vas1talar 

ona perde olmayacakhr. Kaideler ve yeknesakhk perdesi dahi Cenab-1 

Hakk'm hususi dilemesini brtmeyecektir ki, herkes her §eyde, her zaman 

§likur ve kulluga, duaya mecbur kalsm. Eger yagmurun yagmas1 bir ka

ideye bagh olsayd1, ona guvenilir, §likur ve limit kap1s1 kapamrdi. Gu

ne§in dogmasmda ne kadar fayda bulundugu malumdur. Fakat gune§ 

duzenli bir kaideye bagh oldugundan, onun dogmas1 ic;in dua edilmez 

ve dogdugu ic;in §ilkredilmez. insan o kaide sebebiyle ertesi gun gune§in 

dogacagm1 bildiginden bu, gaybdan sayilmaz. Fakat yagmurun yagmas1 

bir kaideye bagh olmad1g1 ic;in insanlar her vakit niyaz ve dua ile Cenab-1 

Hakk'm dergahma s1gmmaya mecbur kahyorlar. insan ilmiyle yagmurun 

yagacag1 vakti belirleyemedigi ic;in onu s1rf rahmet hazinesinden hususi 

bir nimet olarak kabul edip gerc;ekten §ilkrediyor. 

i§te ayet, bu yonuyle yagmurun yagma vaktini mugayyebat-1 ham

seye dahil ediyor. Rasathanelerdeki aletlerle yagmuru onceden haber 

verip vaktini tayin etmek gayb1 bilmek degil, gaipten 9k1p §ehadet 

alemine yakla§mas1 sirasmda yagmurun baz1 belirtilerinden haberdar 

olmakhr. Nasil ki, en gizli gayb1 i§ler meydana gelince veyahut ger

c;ekle§mesine yakm, bir tur onseziyle bilinir. Bu, gayb1 bilmek degil, 

belki var olan veya olmas1 yakm bir §eyi bilmektir. Hatta ben kendi 

sinirlerimdeki bir hassasiyet sayesinde yagmuru bazen yirmi dart saat 

onceden hissediyorum. Demek, yagmurun belirtileri, habercileri var. 

0 belirtiler mesela rutubet olarak kendini gosteriyor, yagmurun gele

cegini bildiriyor. Bu hal, aynen bir kaide gibi, insamn ilminin gaipten 
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c;1k1p henuz §ehadet alemine girmemi§ §eylere ula§masma vesile olur. 

Fakat daha §ehadet alemine ayak basmam1§ ve Cenab-1 Hakk'm hu

susi dilemesinden ve rahmetinden c;ikmam1§ olan yagmurun yagaca

g1 vakti bilmek, hic;bir §ey kendisinden gizli kalmayan Allah'm ilmine 

mahsustur. 

ikinci mesele ise §Udur: Rontgen I§mlan sayesinde ana rahmin

deki c;ocugun cinsiyetini bilmek 1 ~ t.;..) \I I J ~ ~j ayetinin gayba <lair 

manasma zit olamaz. c;u.nku ayet yalmz cinsiyetle degil, 0 c;ocugun 

hususi kabiliyetleri, onu istikbalde kazanacag1 vaziyete goturecek ka

der c;izgisi, hatta simasmdaki gayet hayret verici samediyet muhru ile 

alakahdir; c;ocugun butun bu vas1flarla bilinmesi, hic;bir §ey kendisin

den gizli kalmayan Allah'm ilmine mahsustur. 2 insanlann fikirleri yuz 

bin rontgen kuwetinde olup birle§Se, yine de 0 c_;ocugun butun insan

hga kar§I ay1rt edici vas1flarmdan sadece biri olan hakiki yuz hatlanm 

bile ke§fedemez. Nerede kald1 ki simasmdan yuz defa daha harika 

olan kabiliyetlerinin manev1 yuzunu ke§fedebilsin! 

Ba§ta dedik ki: Varhk, hayat ve rahmet, bu kainatta en muhim ha

kikatlerdir ve en muhim makam onlarmd1r. i§te bu yuzden, o ku§ahc1 

hayat hakikati, butun incelikleriyle Cenab-1 Hakk'm hususi iradesine, 

rahmetine ve dilemesine bakar. Bunun bir s1rn §Udur: Hayat, butun 

yonleri ve donamm1yla §U.krun, kullugun ve tesbihin kaynag1 oldu

gundan, hususi iradeye perdelik eden yeknesakhk ve kaideler; hususi 

rahmete perde olan gbrunU.§teki sebeplere konulmami§hr. 

Ana rahmindeki c;ocuklann maddi ve manev1 simalannda Cenab-1 

Hakk' m iki cilvesi vardir: 

Birincisi: O'nun birligini, ehadiyetini ve samediyetini gosteriyor. 

0 c;ocuk esas uzuvlanyla ve tUrlu donammmm diger insanlannki ile 

uyumlu olmas1 yonuyle Hahk'mm, Sani'inin birligine §ehadet ediyor. 

0 cenin hal diliyle §byle bagmyor: "Bana bu simay1 ve uzvu veren 

kim ise temel uzuvlanyla bana benzeyen butun insanlann ve canhlann 

Yarahc1s1 da O'dur." 

"Rahimlerde olarn 0 bilir." (Lokman suresi, 31/34). 
insanm nzk1 ve eceliyle ilgili hususlann, aynca cennetlik mi yoksa cehennemlik mi ola
cag1 gibi ozelliklerin, daha anne karnmdayken Allah Teala'nm gonderdigi bir melek 
tarafmdan kaydedildigine <lair bkz. Buhari, bed'i.i'l-halk 6, enbiya l; Muslim, kader 1. 
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i§te ana karnmdaki ceninin bu hal dili, gaybi degildir; kaideye, 
intizama ve kendi cinsine tabi oldugu ic;in malumdur, bilinebilir. ~e

hadet aleminden gayb alemine uzanml§ bir dal ve bir dildir. 

ikinci cilve: insan, hususi kabiliyetlerinin simas1 ve §ahsi yuz hat
lannm lisamyla Sani'inin iradesini, dilemesini ve hususi rahmetini, 

O'nun hic;bir kay1t altmda olmad1gm1 bagirarak ilan ediyor. Fakat bu 

lisan, gayb aleminin de otesindeki bilinmeyen alemden geliyor. Bunu 

var olmadan once ancak ezell ilim gorilp kavrayabilir. Ana rahminde 

iken bu simanm hususiyetlerinin binde biri bile gormekle bilinemez! 

K1sacas1: Ceninin kabiliyetlerinin simasmda ve yuz hatlannda 

Allah'm hem birliginin hem iradesinin delili vardir. Eger Cenab-1 Hak 

yard1m ihsan ederse "mugayyebat-1 hamseye" dair ba§ka baz1 nuk

teler yazilacak. ~imdilik bundan fazlasma vaktim ve halim milsaade 

etmedi, burada son veriyorum. 

\)L)I ~ JL:JI 
Said Nursf 

/ 1 / / 

2~1 ~1 ~1 ~~ i::~rc l; '1~ 6 A '1 d~ 

Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu gen;:ek Baki, Allah'tir. 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 



Ziihre'den1 gelen on be§ "nota"dan olu§ur.2 

Mukaddime 

Bu Lem'anm telifinden on iki sene once, 3 Allah'm inayetiyle, 

O'nun marifeti yolunda bir tefekkur, kalbl' bir seyahat ve ruhl' bir 

inki§af Sirasmda ac;1ga c;1kan baz1 tevhid panlhlanm Arapc_;a olarak 

"nota"lar §eklinde Zuhre, $u'le, Habbe, $emme, Zerre, Katre gibi 

risalelerde kaydetmi§tim. Uzun bir hakikatin yalmzca ucunu ve par

lak bir nurun yalmzca bir panlhs1m gosterir tarzda yazild1gmdan, 

kendimce birer hahra ve ihtar oldugundan, ba§kalannm bu notalar

dan istifadesi smirh kalm1§h. Bilhassa en sec;kin ve has karde§lerimin 

c;ogu Arapc_;a bilmiyor. Onlann 1sranyla o notalann ve panltilann 

kismen izahh, kisa bir Turkc;e mealini yazmaya mecbur kald1m. 0 

notalar ve Arapc;a risaleler, Yeni Said'in hakikat ilminden bir dere

ce gozle gorur gibi tamd1g1 ilk hakikatler oldugu ic_;in degi§tirilmedi, 

mealleri yazildi. Bu sebeple ba§ka Sozler' de gec;en baz1 cumleler 

burada da zikredildi. Bir k1sm1 c;ok k1sa da olsa izah edilmedi ki, asil 

letafetini kaybetmesin. 

Mesnevf-i Nuriye'den bir bolum. 
On Yedinci Lem'a, on yedi nota olarak dli§linulmli§, fakat burada on be§ notaya yer 
verilmi§tir. On Altmc1 Nata, Tabiat Risalesi olarak Yirmi U<;lincu Lem'a'da; On Yedinci 
Nata ise jh/Qs Risaleleri olarak Yirminci ve Yirmi Birinci Lem'alarda ne§redilmi§tir. 

"On iki sene once" ifadesiyle kastedilen tarih, hicri' 1340, miladi 1921 senesidir. 
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BiRiNCi NOTA 

Nefsime hitaben §byle demi§tim: Ey gafil Said! Bil ki, §U alemin yok 

olup gitmesinden sonra sana e§lik etmeyecek ve dunyanm sona erme

siyle birlikte senden aynlacak bir §eye kalbini baglamak sana yaki§maz. 

Bilhassa ic;inde bulundugun asrm bitmesiyle seni terk edip sana s1rt c;evi

recek, berzah seferinde arkada§hk etmeyecek, seni kabir kap1sma kadar 

gec;irmeyecek, 1 birkac; sene ic;inde ebedi bir aynhkla veda edip gunahm1 

boynuna takacak ve bilhassa, elde ettigin anda, hie; istemedigin halde 

seni birak1p giden fani §eylere kalbini baglamak akil kan degildir. 

Eger aklm varsa ahirete, berzaha ait hallerin ve dunyadaki degi

§imlerin c;arpi§malan altmda ezilen, bozulan ve ebedi yolculukta sana 

arkada§hk edemeyen §eyleri birak, onlara k1ymet verme, yok olup git

tikleri ic;in uzUlme. 

Kendi mahiyetine bak: Latifelerinin ifinde oyle bir tanesi var ki, ebe

diyetten ue Ebedf Zat'tan ba§kaszna raz1 olamaz. O'ndan ba§kaszna yo

nelmez, tenezzUI etmez. Butan dunyay1 eline uersen yaradih§tan gelen 

o ihtiyac1 tatmin olmaz. i§te o, senin duygulanrnn ue latifelerinin sultarn

dzr. Hakim Yarat1cznzn emrine boyun egen o sultanina itaat et, kurtul! .. 

iKiNCi NOTA 

Sadik bir ruyada insanlara diyordum ki: "Ey insan! Cenab-1 Hak'tan 

ba§ka hi<;;bir §eyi, ona kulluk edecek derecede kendinden buyuk gor

memek Kur' an 'zn dusturlanndandzr. Hem kendini de hir;bir §eyden, ki

birlenecek derecede buyuk gorme. <;;unku mahlukat, ilahhktan uzakhk 

noktasznda e§it oldugu gibi, yaratilmz§ olmak bakzmzndan da birdir." 

Uf;UNCU NOTA 

Ey gafil Said! Bil ki: Hislerinde yarnlarak §U gefici dunyayz sonsuz 

ue daimf goruyorsun. Etrafzna ue dunyaya baktzgzn zaman onu bir 

derece sabit ue deuamh zannettiginden, Jani nefsini de o nazarla sabit 

kabul ettiginden yalnzzca k1yametin kopmaszndan deh§et duyuyorsun. 

Oluyu mezara kadar takip eden Lie; §eyden ikisinin (ailesinin ve malmm) geriye donup, 
olunun sadece ameliyle ba§ ba§a kalacagma dair bkz. Buharl, rikak 42; Muslim, zuhd 5; 
Tirmizl, zuhd 46. 
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Sanki kzyametin kopmaszna kadar ya§ayacakml§ gibi, yalnzz ondan 
korkuyorsun. 1 Aklznz ba§zna al. Sen ve hususi dunyan, daima gelip 
geficilik ve fonilik darbesine maruzsunuz. Hislerinde boyle yamlman 

ve kendini aldatman §U misaldekine benzer: 

Bir adam elindeki aynay1 bir eve, bir §ehre veya bahc_;eye dogru tutsa 

o aynada misali bir ev, bir §ehir, bir bahc_;e gorunur. Ayna c_;ok basit, ku

c_;uk bir hareketle degi§se ya da kmlsa aynadaki o evde, §ehirde veya bah

c_;ede kan§tkhk meydana gelir. Aynanm dt§mdaki hakiki evin, §ehrin ve 

bahc_;enin varhgmm devam etmesi o adama fayda saglamaz. (unku onun 

aynadaki evi, §ehri veya bahc_;esi ancak aynanm gosterdigi kadard1r. 

i§te, senin hayatm, 6mrun bir aynad1r. Senin dunyanm diregi, ay

nas1 ve merkezi hayatmdir, 6mrundur. 0 evin, §ehrin veya bahc_;enin 

yok olmas1 her dakika mumkun, harap olmas1 her dakika muhtemel 

oldugundan, her an ba§ma y1ktlacak ve senin k1yametini koparacak bir 

vaziyettedir. Madem 6yledir, hayatma ve dunyana c_;ekemeyecekleri, 

kaldiramayacaklan yukleri yukleme! .. 

DORDUNCU NOTA 

Bil ki: Muhim ve k1ymetli §eyleri c_;ogu defa aymyla yeniden dirilt

mek Hakim Yarahcmm kanunudur. Yani c_;ogu §eyi misliyle tazeliyor, 

mevsimlerin ve as1rlarm degi§mesinde k1ymetli, muhim §eyleri aynen 

tekrar yarahyor. Her gun, her sene ve her asirda §ahit olunan yeniden 

dirili§lerde Allah'm bu kanunu c_;ogu kez ve muntazaman gorUluyor. 

i§te bu sabit kanuna dayanarak deriz ki: Madem ilimlerin ittifakz 
ve §ehadetiyle yaratilz§ agacznzn en mukemmel meyvesi insandzr. Ve 
madem var/zklar ic;inde en muhimi, en kzymetlisi insandzr; onun bir 
ferdi, hayvan/arzn butUn bir cinsi hukmundedir. Elbette, o buyuk ha§ir 
ve hesap gununde insan/zgzn her bir ferdinin aynen, cismiyle, ismiyle, 
suretiyle diriltilecegi kesin bir sezgiyle anla§ilzr. 

BE~iNCi NOTA 

Avrupa felsefesi ve medeniyeti Eski Said'in fikirlerine bir dere

ce yerle§tigi ic_;in Yeni Said'in tefekkur yolculugu sirasmda ve kalbi 

Olen insanm, kendi k1yametinin kopmu§ olacagma dair bkz. el-Gazal.i, ihyou U/Qmi'd

Dfn 4/64; el-Acluni, Ke§fu'l-Hafa 2/368. 
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seyahatinde manevi hastahklara donli§erek c_;ok s1kmhya sebep oldu. 

Bu yuzden Y eni Said zihnini silkeleyip sahte, aldahc1 felsefeyi ve ha

ram zevklere dll§klln medeniyeti kafasmdan atmak isterken, ruhunda 

Avrupa'nm lehinde §ehadet eden nefsani hislerini susturmak ic_;in bu 

Nata' da Avrupa'nm §ahs-1 manevisi ile bir yonden gayet k1sa, bir yon

den uzun olan §U konu§may1 yapmaya mecbur kalm1§hr. 

Yanh§ anla§Ilmasm, Avrupa iki k1s1md1r: Birincisi, Htristiyanhk 

dininin hakiki, bozulmam1§ esaslanndan ald1g1 feyizle insanhga ve 

toplum hayatma faydah sanatlan kazandtran, adalete ve hakkaniyete 

hizmet eden ilimlerin izinden giden k1s1md1r. Ben bu birinci Avrupa'ya 

hitap etmiyorum. Tabiatc_;1 felsefenin karanhg1yla, medeniyetin kusur

lanm guzellik zannederek insam haram zevklere ve sapkmhga sevk 

eden bozulmu§, ikinci Avrupa'ya sesleniyorum. 

0 zaman, o ruhi seyahatte medeniyetin guzelliklerinden ve fayda

h ilimlerden farkh olan luzumsuz, zararh felsefeyi ve haram zevklere 

dll§klin medeniyeti elinde tutan Avrupa'nm §ahs-1 manevisine hitaben 

demi§tim ki: 

Ey ikinci Avrupa! Bil ki, sen sag elinle hastahkh ve yolunu §a§Irml§ 

bir felsefeyi, sol elinle yasak zevklere dli§klln ve zararh bir medeniyeti 

tutup insanm saadetinin bu ikisiyle mumkun olacagm1 iddia ediyor

sun. iki elin de kmlsm! ~u iki pis hediyen ba§ml yesin ve yiyecek! 

Ey kufru ve nankorlugu yayan bedbaht ruh! Acaba hem ruhunda 

hem vicdanmda hem aklmda hem de kalbinde deh§etli musibetlere 

ve azaba ugram1§ bir insan, aldatic1 susler ve bir servet ic_;inde bulunsa 

mutlu olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? 

Gormuyor musun ki, bir adamm basit bir hadise yuzunden umit

sizlige dll§mesi, vehmettigi bir emelden umidinin kesilmesi ve onem

siz bir i§ten hayal kmkhgma ugramas1 sebebiyle tath hayalleri acila§Ir, 

§irin vaziyetler ona azap verir, dunya dar gelir, zindan olur! Peki, sen 

§U ugursuzlugunla, kalbinin en derin kb§elerinde ve ruhunun ta kok

lerinde dalalet darbesini yiyen ve bu yuzden butun emelleri neticesiz 

kalan ve bu yuzden elemlere bogulan bic_;are insana hangi saadeti sag

layabilirsin? Acaba vucudu gec_;ici, yalanc1 bir cennette bulunan fakat 

kalbi ve ruhu cehennemde azap c_;eken bir insana mutlu denilebilir mi? 
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i§te sen, zavalh insanlan boyle ba§tan c;1kardm, yalanc1 bir cennette 

cehennem azab1 c;ektiriyorsun. 

Ey insanhgm nefs-i emmaresi! ~u temsile bak, insanhg1 nereye 

sevk ettigini gbr: 

Mesela onumuzde iki yol var. Birinden gidiyoruz, goruyoruz ki, her 

ad1m ba§mda bic;are, aciz adamlar bulunuyor. Zalimler saldmp malla

nm, e§yalanm gasp ederek kulUbelerini y1k1yor, bazen de onlan yarah

yorlar. Bu oyle bir §ekilde oluyor ki, acmacak hallerine gokler aghyor. 

Nereye bak1lsa bu vaziyet gorunuyor. Zalimlerin gurultusu ve mazlum

larm aglayi§lanyla yolun tamamm1 bir matem kaphyor. insan, insanhg1 

geregi ba§kalannm elemiyle uzuntU duydugundan, sonsuz bir kedere 

boguluyor. Halbuki vicdan bu kadar elem c;ekmeye tahammUl edemez, 

o yolda iki §eyden birine mecbur olur: Ya insanhktan c;1k1p sonsuz vah

§eti luzumlu gbrerek oyle bir kalb ta§iyacak ki, kendisi kurtulduktan son

ra herkes helak olsa bile uzUlmesin ya da kalbini ve akhm c;ikanp atsm. 

Ey haram zevklerle ve sapkmhkla bozulmu§, Hazreti isa'nm hakiki 

dininden uzakla§ml§ Avrupa! Deccal gibi tek gbzu1 kor dehan ile insan 

ruhuna, cehenneme benzer bu hali hediye ettin! Sonra anladm ki, 

bu, insam en yuce mertebelerden en a§ag1 dereceye atan devas1z bir 

illettir. insam hayvandan da bedbaht bir hale du§urur. Bu illete kar§l 

buldugun ilac;, hisleri gec;ici olarak iptal eden cazibeli oyuncaklarm, 

uyutucu heves ve fantezilerindir. Senin bu ilacm ba§Inl yesin ve yiye

cek! i§te insanhga ac;tigm yol ve sundugun saadet, §U gec;en misalde

kine benzer. 

ikinci yolu ise Kur'an-1 Hakim, hidayetiyle insanhga hediye et

mi§tir. Bu yoldaki her durakta, her mekanda, her §ehirde, her tarafta 

adil bir Sultan'm dosdogru askerlerinin gezdiklerini gbruyoruz. Ara 

sira Sultan'm emriyle o askerlerin bir k1sm1 terhis ediliyor. Silahlan, 

atlan ve devlete ait tec;hizati alm1yor, kendilerine izin tezkeresi veri

liyor. T er his edilen o askerler gerc;i ah§tiklan at ve silahlann teslim 

almmasmdan gbrunu§te mahzun oluyorlar. Fakat aslmda terhisle fe

rah bulup Sultan'm payitahtma donmekten ve O'nu ziyaret etmekten 

memnuniyet duyuyorlar. 

Bkz. Buhari, enbiy6. 48, lib6.s 68, ta'bfr 11, 33, fiten 26; Muslim, fmdn 273-276. 
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Bazen terhis memurlan acemi bir askere rasthyor, asker onlan ta

mm1yor. "Silahm1 teslim et!" dediklerinde §byle cevap veriyor: "Ben 

Padi§ahm askeriyim, O'nun hizmetindeyim, O'nun yanma gidecegim. 

Siz neci oluyorsunuz? Eger O'nun izni ve nzas1yla geldiyseniz ba§lm 

gozum ustune geldiniz. Verdigi emri gosteriniz; yoksa c;ekiliniz, ben

den uzak durunuz. Tek ba§1ma kalsam ve sizler binlerce de olsamz 

yine sizinle dovli§lirum. Kendi nefsim ic;in degil, c;unku nefsim benim 

degil, Sultammmd1r. Nefsim ve silah1m, Malikimin emanetidir. Ema

neti muhafaza etmek, Sultammm haysiyetini ve izzetini korumak ic;in 

size ba§ egmeyecegim!" 

i§te bu, ikinci yoldaki sevinc; ve saadet sebebi olan binlerce hale 

bir ornektir. Ba§ka halleri de buna k1yasla! ikinci yoldaki butun o do

gumlar, sevinc; ve §enlikle bir toplanma ve asker! sevkiyat hukmun

dedir. Olumler ise sevinc; ve mlZlka ile birer terhistir. i§te Kur'an-1 

Hakim insana bu yolu hediye etmi§tir. Bu hediyeyi kim gonul n

zas1yla kabul ederse iki cihan saadetine ula§hran §U ikinci yoldan 

gider. Ne gec;mi§ten huzun duyar ne de gelecekten korkar. 

Ey ikinci k1s1m olan bozuk Avrupa! Senin c;uruk ve temelsiz esas

lanmn bir k1sm1 §Unlardir: "En buyuk melekten en kuc;uk bahga kadar 

her bir canh kendi nefsine sahiptir ve kendisi ic;in c;ah§ir, kendi lez

zeti ic;in c;abalar. Onun bir hayat hakk1 vard1r. Asil gayesi ve hedefi, 

ya§amak ve hayatm1 devam ettirmektir." diyorsun. Hahk-1 Kerim'in 

kerem dusturlarmdan olan ve butun varhklarm tam bir itaatle uydugu 

kainatm temelindeki yard1mla§ma kaidesiyle; bitkilerin hayvanlann 

imdadma, hayvanlarm da insanlann yard1mma ko§masmdan ortaya 

c;1kan o umumi kanunun c;ok §efkatli, comert cilvelerini mucadele zan

nedip, "Hayat bir mucadeledir." diye ahmakc;a bir hukme varml§Sm. 

Acaba o yard1mla§ma dusturunun cilvesi neticesinde yiyeceklerin zer

relerinin tam bir §evkle beden hucrelerinin beslenmesi ic;in ko§malan 

nasil mucadele olabilir? Bu nas1l bir c;arp1§madir? Hayir! Bu, birbirinin 

imdadma ko§ma, Kerim Rabb in emriyle bir yard1mla§madir. 

Bir ba§ka c;uruk esasm §Udur: "Her §ey kendi nefsine maliktir." 

diyorsun. Hic;bir §eyin kendi nefsine malik bulunmad1gma ac;1k delil, 

sebeplerin ic;inde en §ereflisi ve en geni§ iradelisi olan insand1r. <:;unku 

insanm dli§linmek, soylemek ve yemek gibi iradesiyle yaptig1 en basit 
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i§lerden onun iradesine birakilan ve iktidannm dairesine girenler yal

mzca yuzde birdir, o da §Liphelidir. Boyle en basit fiilinin yuzde birine 

bile sahip olmayan bir varhk ic;in nasil kendine maliktir denilebilir? 

Boyle en §erefli ve iradesi en geni§ varhgm hakiki tasarruf ve bir 

§eye sahip olmak hususunda elinin bu derece bagh bulunmas1, "Hay

vanlar ve cans1z varhklar kendi kendine maliktir." diyen birinin, hay

vandan daha a§ag1, o cans1z varhklardan daha olu ve §UUrsuz oldu

gunu ispat eder. 

Seni bu hataya ve tuzaga dil§Liren, tek gozlu dehand1r. Yani harika 

zannettigin ugursuz zekand1r. 0 kbr dehan ile her §eyin Yarahc1s1 olan 

Rabbini unuttun, her §eyi hayall tabiata dayandirdm, Hahk'm eserleri

ni sebeplere verdin, mahm batil ilahlara, putlara dag1ttm. Bu noktada, 

o dehan nazarmda her canlmm, her insanm say1s1z dil§mana tek ba§l

na kar§I koymas1 ve smirs1z ihtiyac;lanm elde etmeye c;abalamas1 laz1m 

geliyor. insan, zerre kadar bir iktidar, ince tel gibi bir irade, bir anhk, 

panlt1 gibi bir §Uur, c;abuk sonen, kiv1lcim misali bir hayat, hemen ge

c;en, bir dakika gibi bir omur ile o say1s1z dil§mana kar§l koymaya ve 

ihtiyac;lanm kar§ilamaya mecbur oluyor. Halbuki zavalh insanm ser

mayesi, binlerce arzusundan birini bile elde etmeye yetmez. Musibete 

dil§tilgu zaman derdine sagir ve kor sebeplerden ba§ka derman bula

maz, 1 ~">Ll ..} ':il ~)LSJI a~~ Ll j sirrma mazhar olur. 
"' .. / / 

Senin karanhk sac;an dehan, insanhgm gunduzunu geceye c;evir-

mi§tir. Yalmz o s1kmhh, zulumlu ve karanhk geceye ah§hrmak ic;in 

insanhg1 yalanc1, gec;ici lambalarla aydmlattm. 0 lambalar insanhgm 

yuzune sevinc;le tebessum etmiyor, belki onun aglanacak ac1 haline 

ahmakc;a gulmesiyle alay edip egleniyor. 

Her canh, senin talebelerinin gozunde zalimlerin hucumuna maruz 

kalm1§, musibete ugram1§ birer zavalhd1r. Dunya umumi bir matem 

yeridir. Her yerde i§itilen sedalar olumlerden, elemlerden gelen c;1g

hklard1r. Senden tam ders alan taleben, bir firavun olur. Fakat en kiy

metsiz §eye ibadet eden ve menfaat gordugu her §eyi kendine ilah edi

nen alc;ak bir firavundur. Hem senin taleben inatc;1d1r. Fakat bir lezzet 

ic;in sonsuz derecede alc;almay1 kabul eden zavalh bir inatc;1d1r. Kuc;uk 

"i§te kafirlerin duas1 oyle bo§a gider." (Ra'd suresi, 13/14; Mu'min suresi, 40/50). 
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bir menfaat ic;in §eytanm ayag1m opecek kadar alc;akhk gosterir. Hem 

zorbadir, fakat kalbinde bir dayanak noktas1 bulamad1g1 ic;in aslmda 

gayet aciz, kendini begenmi§ bir zorbad1r. 0 taleben, as1l gayesi nefsi

nin heveslerini tatmin etmek olan, gayret ve fedakarhk perdesi altmda 

kendi nefsinin menfaatini arayan, hirsm1 ve gururunu doyurmaya c;a

h§an bir hilebazd1r. Nefsinden ba§ka hi<;;bir §eyi ciddi olarak sevmez. 

Her §eyi nefsine feda eder. 

Kur'an'zn ha/is ve gerr;ek bir talebesi ise bir kuldur. Fakat en bu

yuk varhklara kar§l bile kulluga tenezzul etmeyen, cennet gibi en bu

yuk bir menfaati bile kullugunun gayesi yapmayan aziz bir kuldur. 

Halim selimdir, fakat FO.tzr-1 Zulce/8.l'inden ba§kas1 kar§1sznda O'nun 

izni ve emri olmadan egilmeye tenezzUI etmez, yuksek gayret sahibi

dir. Fakirdir fakat MO.lik-i Kerim'inin ona ilerisi ifin saklad1g1 muk8.fat 

ile kimseye muhtaf olmayan bir fakirdir. Zay1ftzr fakat kudreti sonsuz 

olan Efendi'sinin kuvvetine dayand1g1 ifin aslznda kuvvet sahibi bir 

zay1ftzr. Kur' an, hakiki bir talebesine ebedf cenneti dahi gaye olarak 

gostermezken, 1 bu gefici, f8.ni dunyay1 ona hif as1/ gaye yapar m1? i§te 

iki talebenin gayretlerinin birbirinden ne kadar farkh oldugunu anla! 

0 hastahkh felsefenin <;Iraklanyla Kur'an-1 Hakim'in talebelerinin 

hamiyetlerini ve fedakarhklanm §byle de k1yaslayabilirsin: 

Felsefenin talebesi, kendi nefsi i<;;in karde§inden ka<;;ar, onun aley

hinde bulunur. Kur'an'm talebesi ise goklerdeki ve yerdeki butun sa

lih kullan kendine karde§ gbrup onlara samimi bir §ekilde dua eder2 

ve onlann saadetleriyle mesut olur. Onlara kar§I ruhunda §iddetli bir 

alaka hisseder ve duasmda 3~~j.Jlj ~~~I~\ der. Ar§ ve gu

ne§ gibi en buyuk varhklan itaatkar birer memur ve kendi gibi birer 

kul, birer mahlO.k kabul eder. 

Hem iki talebenin ruhlannm yuceligi ve enginligi arasmdaki fark1 

§uradan anla: Kur' an, talebelerinin ruhuna oyle bir geni§lik ve yucelik 

verir ki, doksan dokuz taneli tesbih gibi, doksan dokuz ilahl ismin cil

velerini gosteren doksan dokuz alemin zerrelerini, birer tesbih tanesi 

En muhim gayenin Allah Teala'nm nzas1 olduguna dair bkz. Tevbe suresi, 9/72. 
Muminlerin birbiri hakkmda dualannm yer ald1g1 ayet-i kerimelerden bir k1sm1 i<;;in bkz. 
Bakara suresi, 2/286; AI-i imran suresi, 3/16, 147, 193; A'raf suresi, 7/151. 
Allah1m! Erkegiyle kadm1yla butun muminleri bagt§la. 
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olarak talebelerinin ellerine teslim eder. "Evrad1mz1 bununla okuyu

nuz." der. i§te Kur'an talebelerinden $ah-1 Geylani, Seyyid Ahmed 

Rufai, Ebu'l Hasan $azeli (kaddesallahu esrarahum) gibi zatlarm virdlerini 

dinle, bak! Adeta zerreler silsilesini, yeryuzundeki damlalar say1sm

ca varhklann nefeslerini ellerinde tutmu§, virdlerini onlarla okuyor, 

Cenab-1 Hakk'1 zikir ve tesbih ediyorlar. 

i§te Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm mucizevi terbiyesine bak: En ku

c;uk bir keder/e ve gamla ba§l donup sersemle§en, ufac1k bir mikroba 

mag/up a/an §U kuc;uk insan, Kur' an terbiyesiyle ne kadar yukselir. 

Latifeleri o kadar geni§ler ki, koca dunyadaki varhklan, virdine tesbih 

olmakta yetersiz gorur. Zikrine ve virdine gaye olarak cenneti az bul

dugu ha/de nefsini Cenob-1 Hakk' m en basit mah!Ukundan ustUn tut

maz. 1 Yuksek bir izzet ile sonsuz tevazuyu birle§tirir. Dinsiz felsefenin 

talebelerinin ona nispeten ne kadar a§ag1 oldugunu k1yaslayabilirsin. 

i§te Avrupa'mn hastahkh felsefesinin tek gozlu dehas1yla yanh§ gor

dugu hakikatler hakkmda, iki cihana bakan, gayba a9k, parlak iki 

gozuyle iki alemi gbren, insanhk ic;in iki saadete iki eliyle i§aret eden, 

hidayete gotUrucu Kur' an der ki: 

"Ey insan! Nefsin ve elindeki maim senin mulkun degil, sana ema
nettir. 0 emanetin sahibi, her §eye gucu yeten, her §eyi bi/en Rahim 

ve Kerfm bir Zot'tir. 0, verdigi mU/ku, ziyan olmasm diye senin ad1-

na muhafaza etmek ic;in senden satin almak istiyor. ileride sana mu

him bir kar§1hk verecek. Sen vazifeli bir memur ve askersin. O'nun 

adma c;alz§, O'nun hesabma hareket et. Muhtac; oldugun §eyleri sana 

nz1k olarak gonderen ve gucunun yetmedigi §eylerden seni koruyan 

O'dur. Senin hayatmm gayesi ve neticesi, o Molik'in isimlerine ve ic

raatma mazhar o/maktir. Bir musibete ugrad1gm zaman, ~~ Cµ ~ C~ 
20-f.::-lj de. Yani, "Ben Malikimin hizmetindeyim. Ey musibet! Eger 

O'nun izni ve nzas1yla geldiysen merhaba, safa geldin! (unku elbette 

bir gun O'na donecegiz, O'nun huzuruna gidecegiz ve O'na arzu du

yuyoruz. Madem zamam gelince bizi hayattaki vazifelerden azat ede

cektir. Haydi, ey musibet! 0 terhis ve azat senin elinle olsun, raz1y1m. 

Mesela Peygamber Efendimiz (sallal/6hu aleyhi ve sellem) §byle buyurmaktadir: "Ke§ke 

sokulen bir agac_;: olsayd1m." (Tirmizl, zuhd 9; ibni Mace, zuhd 19). 

"Biz Allah'a aidiz ve vakti geldiginde elbette O'na donecegiz." (Bakara sO.resi, 2/156). 
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Eger sana, benim emaneti muhafaza edi§imi ve vazifemi yap1p yap

mad1g1m1 smamay1 emretmi§se, fakat sana teslim olmama izni ve n

zas1 yoksa, guvenilir olmayana Malik' imin emanetini gucum yettikc;e 

teslim etmem!" 

i§te, binlerce misalden biri olarak, felsefenin dehas1 ile Kur'an'm 

gosterdigi hidayet yolunun verdigi derslerin derecelerine bak. Evet, 

iki tarafm hakiki mahiyetleri daha once beyan edilen tarzdad1r. Fakat 

hidayet ve dalalette de insanlann dereceleri c;e§it c;e§ittir. Gafletin mer

tebeleri farkhd1r. Herkes her mertebede bu hakikati tamamen hissede

mez. (::tinku gaflet, hisleri iptal ediyor. Ve bu zamanda hisleri oyle bir 

derecede iptal etmi§tir ki, medeniler bu muthi§ elemin ac1sm1 hisset

miyor. Fakat ilmi hassasiyetin artmas1yla ve her gun otuz bin cenazeyi 

gosteren olUmun ikazlanyla o gaflet perdesi yirtihyor. Ecnebilerin put

lanyla ve tabii ilimler yoluyla sapkmhga gidenlere, onlan kbru korune 

taklit edenlere ve onlara uyanlara binlerce lanet ve yaz1klar olsun!1 

Ey bu vatanzn gen<;leri! Avrupalzlan taklit etmeye falz§mayzn1z! 

Avrupa'nzn size yapt1g1 say1s1z zu/Umden ve besledigi du§manlzktan 

sonra, acaba hangi akzlla onlarzn yasak zevklerine, batil fikirlerine 
uyuyor ve guveniyorsunuz? Hayzr! Hayir! Haram zevklerin pe§inde 

on/an taklit eden/er; aslznda onlara uymuyor, belki §Uursuzca onlarzn 

safzna katzlzp kendi kendinizi ve karde§lerinizi idam ediyorsunuz. Uya
nzk olunuz, siz ahlakszzca onlara uydukfa hamiyet iddiasznda ya/an 

soylemi§ oluyorsunuz! .. (:unku on Iara bu §ekilde uymamz, mi/liyetini

zi hafife almak ve mi/letle alay etmek demektir! .. 

21~~ f 0 d1 ~\~\ J~ r-s~µ ~\ ~lk 

ALTINCI NOTA 

Ey kafirlerin c;oklugundan ve baz1 iman hakikatlerini inkarda birle§

melerinden tela§a du§en ve inanc1 sarsilan bic;are insan! Bil ki, kiymetli 

ve muhim olan, nicelik ve say1ca c;okluk degildir. (unku insan eger 

hakiki insan olmazsa §eytani bir hayvana donli§lir, baz1 Avrupahlar ve 

Bkz. "Ey iman edenler! Eger ehl-i kitaptan bir k1smma uyacak olursamz, iyi bilin ki onlar 
sizi imammzdan kufre c:;evirmek isterler." (AI-i imran suresi, 3;100). 
Allah bizi de, sizi de srrat-1 mi.istakime hidayet etsin. 
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onlan taklit edenler gibi hayvanca ihtiraslan artttkc;;a insanhktan daha 

c;;ok uzakla§ir. Goruyorsun ki, hayvanlar say1ca s1mrs1zken ve onlara 

nispeten c;;ok azken, insan butun hayvan turlerinin ustunde bir merte

bede sultan, halife ve hakim olmu§tur. 

i§te, zararlz kofirler ue on/arm yolunda haram zeuklerin pe§inden 
gidenler, Cenob-1 Hakk'm bir tur pis hayuanlandir; Fotir-1 Hakim on/a
n dunyanm imdn i<;;in yaratm1§tir. Mumin kullanna uerdigi nimetlerin 
derecesini bildirmek i<;;in on/an bir ol<;;u birimi yapm1§tir ue sonunda 
mustahak olduklan cehenneme atacaktir. 

Kafirlerin ve sapkmlarm herhangi bir iman hakikatini inkar etmeleri

nin temelinde kuwet yoktur. (unku inkar s1rnyla, ittifaklan kuwetsizdir; 

bin inkarc1, bir hukmundedir. Mesela, buhln istanbul ahalisi Ramazan'm 

ba§mda hilali gormedigi ic;;in aym ba§lad1gm1 inkar etse, iki §ahidin is

pattyla o kalabahk toplulugun inkarda ittifak1 hukumsuz olur. 1 Madem 

kufrun ve dalaletin mahiyeti inkar, cehalet ve yokluktur; o halde c;;ok sa

y1daki kafirin ittifak1 onemsizdir.2 Hak ve sabit oldugu ispat edilen imanla 

ilgili meselelerde kendi §ahitligine dayanan iki muminin hukmu, dalalet 

yolundaki say1s12 inkarcmm ittifakma tercih edilir, ushln gelir. 

Bu hakikatin s1rn §Udur: inkarc1lann davalan gbrunli§te birken, as

lmda pek c;;oktur; birle§emez ki kuvvetlensin. ispat edenlerin davalan 

ise birbirinden kuwet ahr. (unku gokteki Ramazan hilalini gormeyen 

der ki: "Benim nazanmda ay yoktur, bana gbrunmuyor." Bir ba§kas1, 

"Bence de yoktur." der. Ve bir ba§kas1 da aym §eyi soyler. Her biri 

kendi bak1§ma gore "ay yoktur" der. Her birinin bak1§1 ve ona perde 

olan sebepler ayn ayn olabildigi ic;;in davalan da farkh olur, birbirine 

destek vermez. Diger taraftan ispat edenler, "Benim nazanmda hilal 

var." demez, aksine, "Gokyuzunde gerc;;ekten hilal var, gbrunuyor." 

derler. BU.tun gbrenler aym §ey ic;;in "Hakikatte vard1r." der. Demek 

ki, davalan birdir. inkar edenlerin baki§lan ayn ayn oldugundan iddi

alan da farkh olur, hakikate hukmedemezler. (unku i§in ozu §Udur ki, 

inkar ispatlanamaz. Bir §eyin yoklugunu ispat etmek ic;in butun kainatt 

Bkz. Ebu Davud, savm 14; es-Serahsi, el-Mebsut 3/139-140; el-Kasani, Bedoiu's-Sanoi' 
2/81-82. Aynca, bir ki§inin §ahitligine gbre hukmedildigi de olmu§tur: Tirmizi, savm 7; 
Ebu Davud, savm 15; Nesai, szyom 8. 
Bkz. "Kendi aralanndaki <;ah§malan pek §iddetlidir. Sen dt§andan onlan birlik h;:inde 
samrsm. Halbuki kalbleri darmadagm1ktir." (Ha§ir suresi, 59/14). 
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ku§atmak gerekir. 1~~-~ '?~ '11,~ ~l '1 J..Lk.J1 fi;.)\j usul ilminin 

bir kaidesidir. Evet, bir §eyin dunyacla var oldugunu soylersen yalmz

ca o §eyi gostermek yeterlidir. Eger yok deyip inkar edersen butlin 

dunyay1 dola§IP gostermek gerekir ki, onun var olmad1g1 ispat edilsin. 

i§te bu sirdan dolay1 kafirlerin bir hakikati inkar etmesi, kendiyle 

alakah bir meseleyi c:;ozmek, dar bir delikten gec:;mek veyahut bir hen

dekten atlamak gibidir. inkarda bin de, bir de aymd1r. C::unku dava

lan birbirine destek olmaz. Fakat bir §eyin varhgm1 ispat edenler, i§in 

bzunde hakikate baktiklan ic:;in iddialan birle§ir, birbirine kuvvet verir. 

Bu, buyuk bir ta§I kaldirmaya benzer; ne kadar el yap1§irsa kaldirmak 

o kadar kolay olur ve her el birbirinden destek ahr. 

YEDiNCi NOTA 

Ey Muslumanlan dunyaya §iddetle te§vik eden, yabanczlann sanat 

ve ilerleme anlayi§lannz kabule zorlayan sozde hamiyet sahibi bed

baht! Dikkat et, bu milletin bir k1smznzn dinle baglan kopmaszn! Eger 

boyle ahmakr;a, koru korune, topuzlann altznda dinden bag/an kopar

sa, o dinsizler oldurucu bir zehir hukmune ger;ip toplum hayatzna za

rar verir. <;unku dinden r;zkan bir kimsenin vicdanz tamamen bozulur 

ve o insan toplum hayatz ir;in bir zehir olur. Bu yuzden usu! ilmindeki, 

"Dinden r;zkanzn hayat hakkz yoktur. Kafirin ise eger anla§ma ile is

lam ulkesinde ya§amas1 kabul edilmi§ olursa veya ban§ ir;inde ya§arsa 

hayat hakkz vardir." hukmu, dinin bir kanunudur. Hem Hanefi mez

hebinde, anla§ma ile islam Ulkesinde ya§amasz kabul edilmi§, hayat 

hakkz korunan bir kafirin §ahitligi makbuldur. 2 Fakat Mus!Umanlzktan 

r;zkan bir faszgzn §ahitligi kabul edilmez; r;unku o, haindir. 3 

Ey bedbaht, gunahkar insan! Kendin gibi olanlarm c:;okluguna 

"Mutlak yokluk, ancak pek buyuk guc;:lukle ispat edilebilir." Bkz. ibni Nuceym, el
Bahru'r-RCiik 2/122; ibni Kayyim, es-SavGiku'l-Mursele 4/1310; ibni Kayyim, er-Ruh 
fi'l-Ke/Cim 1/198. 
Kafirin §ehadetinin makbul olup olmamas1yla ilgili farkh durumlara gbre c;:ok farkh hu
kumlerin olduguna dair bkz. el-Kasanl, BedCiiu's-SanGi' 2/254-255, 6/266. 
Dinden c;:1km1§ birinin §ehadetinin caiz olmad1gm1 belirten hadis ic;:in bkz. Tirmizl, §ehdddt 
2; Ebu Davud, akdiye 16; ibni Mace, ahkdm 30; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/181, 
204, 208. Aynca bu konunun f1khi hukmu ic;:in bkz. el-Kasani, BedCiiu's-SanCii' 1/156; 
el-Merglnani, e/-Hiddye 3/124; ibni Abidin, Hd§iye 7/112. 
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bak1p aldanma, "C::o§unlugun fikirleri benimle beraberdir." deme! 

<:;unki.i gi.inahkar bir insan o yola gi.inah1 isteyerek, bizzat talep ederek 

girmez; belki ic_;ine di.i§er, c_;1kamaz. Hic_;bir gi.inahkar yoktur ki, salih 

olmay1 dilemesin ve amirini, reisini dindar gormek istemesin. -Allah 

korusun!- <linden c_;1kmakla vicdam c_;i.iri.iyi.ip y1lan gibi zehirlemekten 

lezzet alanlar haric_; ... 

Ey divane akzl ve bozuk kalb! Zanneder misin ki, Mus!Umanlar dun

yay1 sevmedikleri veyahut di1§i1nmedikleri ic;in fakirlige di1§mi1§lerdir ve 
dunyadan hisselerini unutmamalarz ic;in ikaza muhtac;tirlar? Eger 6yley

se zannzn ve tahminin yanlz§tzr. Aksine, onlar hzrslarz §iddetlendigi ic;in 
fakirlige di1§i1yorlar. (:unku muminde hzrs, husrana ve sefalete sebep 
olur. 15--'.:i;. ~i;_ ~_;JI sozu darbzmesel hukmune gec;mi§tir. 

Evet, insam di.inyaya c_;agiran ve c_;eken sebepler c_;oktur. Ba§ta 

nefsi ve arzulan, ihtiyac_;lan, hisleri, §eytan, di.inyanm gori.ini.i§teki 

tathhg1 ve senin gibi koti.i arkada§lan olmak i.izere insam di.inyaya 

davet eden c_;ok §ey var. Halbuki baki olan ahirete ve uzun ebed1 

hayata c_;agiran azdir. Eger sende bu bic_;are millete kar§I zerre kadar 

hamiyet varsa ve yi.ice himmetlilikten dem vurman yalan degilse, 

baki bir hayab kurtarmaya c_;agiran o az say1daki davetc_;iye yard1m 

etmen gerekir. Hayra c_;agiranlan susturup otekilere yard1m edersen 

§eytana arkada§ olursun. 

Acaba bu milletin fakirliginin, dinin ders verdigi bir zuhdden ve 
dunyayz terk etmekten ileri gelen bir tembellikten kaynakland1gzn1 

mz zannediyorsun? Bu zannznda hatalzszn. Gormuyor musun ki, (:in 
ve Hindistan 'daki Mecusiler, Brahmanlar ve Afrika' daki zenciler gi
bi Avrupa'nzn s6murgesi olmu§ millet/er bizden daha fakirdir? Hem 

gormuyor musun ki, Mus!Umanlarzn elinde zaruri rzzzktan fazlasz b1-
rak1/m1yor? Ya Avrupa'nzn kafir zalimleri ya da Asya'nzn munafzklarz 
aldatmacalarzyla c;alzyor, gasp ediyor. 

Sizin mi.iminleri mimsiz medeniyete boyle zorla sevk etmekteki 

maksadm1z, eger memleketi asayi§ ve emniyet ic_;inde kolayca idare 

etmekse katiyen biliniz ki, hata yap1yorsunuz, insanlan yanh§ yola so

kuyorsunuz. <:;unki.i inanc1 sarsilm1§, ahlak1 bozulmu§ yi.iz gi.inahkarm 

"A§m hirs gbsteren, umdugunu bulamaz ve kaybeder." Bkz. ibni Kays, Kira'd-Dayf 
4/301; el-Meydani, Mecmeu'l-Emsal 1/214. 
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idaresi ve onlar arasmda duzeni saglamak, binlerce salih mumini idare 

etmekten daha zordur. 

j§te bu esaslardan dolayz Mus/Umanlar, dunyaya ve hzrsa te§vik 

edilmeye muhtm;; degildir. j/erleme ve asayi§ bununla saglanmaz. 

Onlar mesai tanzimine, aralarznda emniyetin tesisine ve yardzmla§

ma dusturunun kolaylzkla uygulanmaszna muhtac;;tzrlar. Bu ihtiym;; da 

dinin mukaddes emirleriyle, takvay/a, kulluktaki ciddiyet ve sag/am 

duru§la yerine getirilir. 

SEKiZiNCi NOTA 

Ey c;ah§ma ve ameldeki lezzeti ve saadeti bilmeyen tembel insan! 

;;unu bil ki: Cenob-1 Hak, kusursuz keremiyle hizmetin mukojatzn1 

onun ifine yerle§tirmi§tir. Ame/in ucretini, yine onun ifine koymu§

tur. j§te bu szrdan dolay1 var/1klar, hatta bir bak1ma cans1z §eyler 

dahi tabiat kanun/arz denilen hususi vazifelerinde, tam bir §evk ve 

bir fe§it lezzetle Cenob-1 Hakk'zn emirlerine uyarlar. Arzdan, sinek

ten, tavuktan tut gune§e ve aya kadar her §ey vazifesini tam bir 

lezzet ifinde yapzyor. Demek hizmetlerinde bir lezzet var ki, ak1//arz 

olmadzgzndan sonunu ve neticelerini dil§ilnmeden vazifelerini mu

kemmelce yerine getiriyorlar. 

Soru: Canhlarda lezzet mumkundur fakat cans1z varhklarda §evk 

ve lezzet nasil olabilir? 

Cevap: Cans1z varlzklar kendileri ifin degil, Cenob-1 Hakk'zn on

larda tecelli eden isim/eri hesabzna bir §eref, makam, kemol, guzellik, 

intizam ister ve ararlar. Yarad1/z§tan gelen o vazifelerini yerine getir

mekle Nurlar Nuru olan Allah'zn isimlerine birer ayna hukmune gef

tiklerinden nurlanzr, mertebe kazanzrlar. 

Mesela, naszl ki bir dam/a su ya da zerre kadar bir cam parfas1 as

lznda parzlt1s1z, kzymetsizken, saf kalbiyle yuzunu gune§e fevirse onun 

bir fe§it aynasz olur, senin yuzune de tebessum eder. j§te aynz §eki/de, 

zerreler ve varlzklar da mutlak cemo/ ve kemol sahibi Zot-1 Zulcelo/'in 

isimlerine, vazifelerini sevmeleri yonuyle ayna olur, dam/a ve cam 

zerresi olmak gibi gayet basit bir dereceden yuksek bir tecelli ve nur

lanma mertebesine fzkarlar. Madem vazifeleri yonuyle gayet nuranf 
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ve yuksek bir makama (1k1yorlar; lezzet alma/an mumkunse, yani ha

yattan hisseleri varsa o vazifeleri lezzetle goruyorlar, denilebilir. 

Vazifede lezzet bulunduguna en ac;1k delil olarak kendi uzuvlarmm 

ve duygulannm hizmetlerine bak. Her birinin hem kendine hem de 

cinsine ait hizmetlerinde ayn ayn lezzetleri var. Hizmetin kendisi onlar 

ic;in bir lezzet hukmune gec;iyor. Hatta hizmeti terk etmek, o uzuv ic;in 

bir tur azap oluyor. 

Buna bir ba§ka ac;1k delil de horoz ve tavuk gibi hayvanlann vazi

felerinde gosterdikleri fedakarca ve mertc;e vaziyetlerdir. Horoz ac; ol

dugu halde tavuklan nefsine tercih edip buldugu nzka c;agmr; yemez, 

onlara yedirir. 0 vazifeyi bir §evk ve iftiharla lezzet duyarak yaphg1 

gorUlur. Demek ki, o hizmetten, yemekten daha fazla lezzet ahr. 

Kuc;uk yavrularma c;obanhk eden tavuk da yavrulan ic;in ruhunu 

feda eder, itin onune ahhr. 1 Kendisi ac; kahr, yavrulanm doyurur. De

mek 0 hizmetten oyle bir lezzet ahr ki, 0 lezzet ac;hga ve alum korku

suna ustlin gelir. 

Hayvanlar, yavrulan kuc;ukken vazifeleri geregi onlan korumaya 

c;ah§maktan lezzet duyar. Yavrulan buyudukten sonra o vazife biter, 

lezzet de gider. Hayvan yavrusunu dover, elinden yemini ahr. Yalmz 

insanlarda annelerin vazifeleri bir derece devam eder. c;unku insanda 

zaaf ve acz itiban ile daima bir tlir c;ocukluk vardir, insan her vakit 

§efkate muhtac;tir. 

i§te, hayvanlarm horoz gibi c;obanhk eden erkeklerine ve tavuk gibi 

di§ilerine bak ve anla ki; onlar o vazifeyi kendileri adma, kemale ermek 

ic;in yapm1yor. c;unku gerekirse o vazifede hayatlanm feda ediyorlar. Va

zifelerini, onlara o vazifeyi veren ve ic;ine rahmetiyle bir lezzet koyan ni

metlerin as1l sahibi Kerim Yarahc1 hesabma, Yuce Fahr adma goruyorlar. 

Hizmetin ic;inde ucret bulunduguna bir delil de §Udur: Bitkiler ve 

agac;lar, §evk ve lezzeti hissettiren bir tav1rla Fatir-1 Zulcelal'in emirleri

ne itaat ediyorlar. c;unku yayd1klan guzel kokular ve mti§terileri olan 

"Cenab-1 Hak rahmeti yuz parc;:aya boldu. Bunun doksan dokuz pan;;asm1 uluhiyetinin 
yuce katmda tuttu. Bir tek parc,;ay1 da yeryuzune indirdi. Varl1klar arasmdaki merha
metin kaynag1 i§te bu parc;:adir. Ahn yavrusuna basma endi§esiyle ayagm1 kald1rmas1 
da bu merhamet sebebiyledir." anlammdaki hadis ic;:in bkz. Buharf, edeb 19, rikak 19; 
Muslim, tevbe 17; Tirmizl, deavat 107-108; ibni Mace, zuhd 35. 
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insanlarm ve hayvanlarm dikkatini c;ekecek ziynetlerle suslenmeleri, 

sumbulleri ve meyveleri ic;in kendilerini c;uruyunceye kadar feda et

meleri, onlarm, ilahi emirlere uymaktan nefislerini mahvedip c;urute

cek derecede lezzet ald1klanm dikkat sahiplerine gosterir. 

Mesela bak, ba§mda adeta birc;ok slit konservesi ta§Iyan hindistan

cevizi ve incir gibi meyveli agac;lar, hal dilleriyle rahmet hazinesinden 

silt gibi en guzel bir giday1 ister, ahr, meyvelerine yedirir; kendileri ise 

c;amur yer. Nar agac1 saf bir §arab1, rahmet hazinesinden ahp meyve

sine yedirir; kendisi c;amurlu ve bulamk bir suya kanaat eder. 

Hatta hububatta bile sumbullenme vazifesinde apac;1k bir §evk ve 

arzu gorunur. Nasil ki dar bir yere hapsedilen bir insan, bir bostana, 

geni§ bir yere c;1kmay1 a§kla ister. Aynen oyle de, hububattaki sumbul

lenme vazifesinde oyle bir vaziyet, bir istek gorUlur. 

i§te "Sunnetullah" denilen ve kainatta cereyan eden bu szrlz, geni§ 

kanun sebebiyle i§siz, tembel bir §ekilde, istirahat i<;;inde ya§ayanlar 

ve rahat db§eginde yatanlar, c;;ogu kez c;;alz§anlardan daha c;;ok zah

met ve szkzntz c;;eker. (;unku i§sizler hayattan daima §ikayet eder, onun 

eglenceyle c;;abuk gec;;mesini ister. Gayret gosterenler ve c;;alz§anlar ise 

§i1kreder, hamdeder, omrun bitmesini istemez. 

kul/f bir dusturdur. Bu szrdandzr ki: "Rahat zahmette, zahmet rahat

tadzr." cumfesi darbzmesef ofmU§tUr. 

Evet, cans1z varhklara dikkatle bak1lsa, potansiyel olarak, yalmz ka

biliyet yonuyle, noksan kahp inki§af etmeyenlerin, c;ok gayretle buyu

yup geli§erek potansiyelden fiile gec;mesinde, zikredilen ilahi kanunlann 

i§ledigi gbrulur. Bu, yaradil1§tan gelen o vazifede bir §evk ve lezzet bu

lunduguna i§aret eder. Eger o cans1z varhgm hayattan hissesi varsa §evk 

kendisinindir; yoksa o cans1z varhg1 temsil eden, ona nezaret eden §eye 

aittir. Hatta bu sirdan dolay1 denilebilir ki: Latif ve nazik olan su do

nup katila§ma emrini ald1g1 vakit oyle §iddetli bir §evkle o emre uyar ki, 

demiri yarar, parc;alar. Demek, s1fmn altmdaki sogugun lisamyla, agz1 

Atalet i<;:inde istirahat eden, omri.inden §ikayet<;:idir. <:;ah§an ve i§ goren ise haline §ilkre

der. 
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kapah olan demir bir kaptaki suya "Geni§le!" rabban1 emri verilir, su da 

o §evkin §iddetiyle kabm1 pan;;alar, demiri bozar ve buz olur. 

Benzer ba§ka §eyleri de buna klyasla ve yild1zlarm yolculuklarmdan 

zerrelerin mevlev1 gibi donmelerine ve titremelerine kadar kainattaki 

butun hareketlerin ilah1 kader kanunu ile gen;ekle§tigini gar. Ve 

Cenab-1 Hakk'm kudret elinden c;1kan, irade, emir ve ilmi ic;ine alan 

yarahh§ kanunlanyla meydana geldigini anla. 

Hatta her bir zerre, her bir varhk, her bir canh, bir askere benzer. 

Orduda bir askerin farkh dairelerde ayn ayn ilgisi, vazifeleri oldugu 

gibi, her zerrenin ve canlmm da bir vazifesi vard1r. Mesela, senin go

zundeki bir zerrenin, goz hucresiyle, gozle, yuzundeki sinirlerle ve be

dendeki atardamarlarla birer bag1, o baglara gore birer vazifesi ve o 

vazifelere gbre birer faydas1 bulunur. i§te ba§ka §eyleri de buna klyas

la. Bu kanunla her bir §ey, bir Kad1r-i Ezell'nin varhgmm vucubiyetine1 

iki yonden §ahitlik eder: 

Birincisi: Gucunun binlerce kat ustUnde vazifeleri gormekteki 

mutlak acz lisamyla o Kad1r'in varhgma §ahittir. 

ikincisi: Her bir varhk, alemdeki duzeni meydana getiren ve 

varhklar arasmdaki dengeyi devam ettiren kanunlara uygun hareket 

etmekle o Alim ve Kad1r Zat' a §ehadette bulunur. c;unku cans1z bir 

zerre, an gibi kuc;uk bir hayvan, Kitab-1 Mubin'in muhim ve ince me

seleleri olan duzen ve dengeyi bilmez. 0 cans1z zerre ve an gibi kuc;uk 

hayvan nerede, gok tabakalanm bir defterin sayfas1 gibi ac;1p kapaya

rak toplayan Zat-1 Zulcelal'in elindeki Kitab-1 Mubin'in muhim, ince 

meselelerini okumak nerede! Eger ak1ls1zca bir hukumle, zerrede o 

kitabm ince harflerini okuyac~k bir goz bulundugunu kabul edersen, 

ancak o zaman o zerrenin §ehadetini inkara c;ah§abilirsin. 

Evet, Hakim Yaratic1, Kitab-1 Mubin'in kanunlanm gayet guzel, oz

lu bir tarzda, has bir lezzetle ve hususi ihtiyac;lara gbre ozetleyip yer

le§tirir. Her §ey oyle hususi bir lezzet ve ihtiyac;la amel etse de Kitab-1 

Mubin'in dusturlanm bilmeden onlara boyun eger. Mesela sivrisinek 

dunyaya geldigi dakikada yuvasmdan c;1kar, durmadan insanm yu

zune hucum eder, uzun asas1yla yani hortumuyla vurur, kendisi ic;in 

Zorunlu, vacip olu§. 
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ab-1 hayat olan kam fl§kirtir ve beslenir. Hucumdan kac;makta usta bir 

asker gibi maharet gosterir. Acaba bu kuc;uk, tecrubesiz, dunyaya yeni 

gelmi§ varhga bu sanah, bu sava§ bilgisini, kan emme becerisini kim 

ogretmi§, sivrisinek bunlan nerede ogrenmi§tir? Ben, bic;are Said itiraf 

ediyorum ki: Eger o hortumlu sinegin yerinde olsayd1m bu sanah, bu 

vurkac; sava§ml ve kan emme kabiliyetini c;ok uzun dersler ve c;e§itli 

tecrubeler neticesinde ancak ogrenebilirdim. 

i§te, ilhama mazhar olan an, orumcek ve yuvasm1 c;orap gibi oren 

bUlbUl gibi hayvanlan sivrisinekle klyasla. Hatta bitkileri de aym §e

kilde hayvanlarla k1yaslayabilirsin. Evet, mutlak ve smirs1z comertlik 

sahibi Allah (celle celoluhu), her bir canlmm eline lezzet ve ihtiyac; mu

rekkebiyle yazilmt§ bir tezkere vermi§, onunla yarahh§ kanunlanmn 

ve hizmetlerinin programm1 bildirmi§tir. Bak, o Yuce Hakim, Kitab-1 

Mubin'in dusturlanndan annm vazifesine ait miktanm bir tezkerede 

nas1l yazmI§ ve armm ba§mdaki sand1k gibi kutucuga koymu§tur. 0 

kutucugun anahtan da vazifesini seven anya has bir lezzettir. Onunla 

kutucugu ac;ar, programm1 ?kur, verilen emri anlar ve ona gore hare

ket eder. \~~\ Jl ~j J-jlj ayetinin s1rnm gosterir. 
/ / 

i§te eger bu Sekizinci Nota'y1 tamamen okuyup anlad1ysan imanm 

verdigi bir s~zgiyle 2~~ j5 ~j ~jj ayetinii; bir sir~1~, ~/ 013 
3~~ 8 '11 ~~ ay~tinin bir hakikatini, ~ JA 01~~1JI1~1 r.;;1 Lt1 
4~}:.i :J ayetini~ bir dusturunu ve ~lj ~~ J5 0 }:.G ~~ l:?~I 0~ 
50 _;.;.:- j ayetinin bir nuktesini de anla(sm. - / / 

DOKUZUNCU NOTA 

Bil ki peygamberlik, insanhktaki hayzrlann ve mukemmelliklerin 

ozu, esas1dzr. Hak dini olan js/am, saadetin <;ekirdegidir. jman, her 

tur/U kusur ve <;irkinlikten munezzehtir, annmi§tzr. Madem bu alemde 

"Rabbin bal ansma vahyetti." (Nahl stiresi, 16/68). 
"Rahmetim her §eyi kaplar." (A'raf suresi, 7/156). 
"Hi<;:bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." (isra suresi, 
17/44). 
"Bir §eyi dilediginde O'nun buyrugu, sadece '01!' demektir, hemen oluverir..." (Yasin 
suresi, 36/83). 
"Subhandir, munezzehdir o Zat ki, her §ey uzerinde hakimiyet elindedir. Ve ... hepinizin 
de donli§li O'na olacaktir." (Yasin suresi, 36/83). 
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parlak bir guzellik, geni§ ve yuksek bir hayzr, apafzk bir hak, ustun bir 

kemdl gorunuyor. 0 ha/de afzktzr ki, hak ve hakikat peygamberliktedir 

ve nebilerin elindedir. Daldlet, §er ve husran ise onun z1dd1dzr. 

Kullugun binlerce guzelliginden yalmzca §Una bak: Nebi (aleyhissalata 

vesselam), kulluk vas1tas1yla tevhid ehlinin kalblerini bayram, cuma ve 

cemaat namazlannda birle§tiriyor ve dillerini tek kelimede bulu§turu

yor. Bu oyle bir §ekilde oluyor ki, insan, Ezell Mabud'un hitabmm yu

celigine say1s1z kalbden ve dilden c;1kan seslerle, dualarla ve zikirlerle 

kar§1hk veriyor. 0 sesler, dualar ve zikirler birbirine dayanarak, ittifak

la Ezell Mabud' un uluhiyetine kar§l oyle geni§ bir kulluk gosteriyor ki, 

adeta yerkure bizzat 0 zikri soyluyor, 0 duay1 ediyor ve her taraf1yl~ 

namaz k1hyor, goklerin ustunden izzet ve azametle indirilen 1~µ1 l~i 
emrine uyuyor. Bu birlik s1rn ile kainatm ic;inde zerre kadar kuc;uk, zay1f 

bir varhk olan insan, kullugunun k1ymeti ve yuceligi yonuyle goklerin ve 

yerin Hahk' mm sevgiH bir kulu, yeryuzunun halifesi, 2 sultam, hayvanla

rm reisi, kainatm yarahh§mm neticesi ve gayesi oluyor. 

Ev~t, namazlann ardzndan, bilhassa bayram namazlannda, aynz an
da 3_r.S'i ~\ diyen yuz mi/yon/area insanzn sesi gayb dleminde birle§tigi 

gibi, §ehadet dleminde de birle§ip toplansa yeryuzu butilnuyle buyuk 
; I 

bir insan olur ve bu, yuksek bir sedd ile soylenen _r.S'i ~\'in/ buyuk!Ugu-

ne yakz§zr. Bu sebeple tevhid ehlinin birle§erek bir anda _r.5\ ~\ demele

ri, yeryuzunun buyuk bir tekbiri hukmune gefiyor. Adeta bayram na

mazlannda islam dleminin zikir ve tesbihiyle zemin buyuk bir zelzeleye 

tutu/up her tarafzyla _r.St ~\ diyor. Kzblesi olan Kdbe-i Mukerreme' nin 

sa1?1imi kalbiyle niyet edip Mekke'nin agzzyla, Arafat Dag1'nzn diliyle ~\ 
_r.Si zikrini soy!Uyor. 0 tek kelime yeryuzunun her tarafzndaki muminle

rin agzzlannda, bir magarada sesin yank1/anmas1 gibi yank1/anzp havada 

su~ete burunuyor. Bir tek _r.St ~\ kelimesinin aks-i seddszyla sayzszz ~\ 
_r.S'i 'in duyulmasz gibi, o makbul zikir ve tekbir, gokleri de fznlatzp ber

zah dlemlerinde dalgalanzyor, yankzlanzyor. 

"Siz namaz1 hakk1yla ifa etmeye devam edin." (Bakara sO.resi, 2/43, 83, 110; Nisa 
sO.resi, 4/77, 103; En'am sO.resi, 6/72; YO.nus sO.resi, 10/87; Hae sO.resi, 22/78; NO.r 
sO.resi, 24/56; Rum suresi, 30/31; Mucadele sO.resi, 58/13; Muzzemmil sO.resi, 73/20). 
Bkz. Bakara sO.resi, 2/30. 
Sadece buyuklukte degil hic;bir konuda e§i ve benzeri olmayan, ba§ka bir §ey Kendisiyle 

kiyas bile edilemeyecek yegane buyuk, Allah'tir. 
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i§te yeryuzunu kendine boyle secde1 ve ibadet ettiren, kullarma 

mescit,2 yarattiklarma be§ik3 yapan, kendini tesbih4 ve tekbirlerle and1-

ran Zat-1 Zulcelal'i, yerdeki zerreler adedince tesbih ve tekbir ile O'na 

yaratt1g1 varhklar say1smca hamd ediyoruz ki, bizi boyle bir kullugu 

ders veren Resul-u Ekrem'ine (aleyhissalatu vesselam) ummet eylemi§. 

ONUNCU NOTA 

Bil ey gafil, akh kan§1k Said! Cenab-z Hakk' zn marifetinin nu ru

n a yeti§mek ve bakmak, ayetlerin ve §ahitlerin aynasznda cilvelerini 

gormek ve de/illerin penceresinden o nuru seyretmek §Unu gerektirir: 

Ustunden gefen, kalbine gelen ve aklzna gorunen her nuru tenkit par

magzyla yoklama ve tereddut eliyle tenkit etme! Sana dogru parlayan 

bir nuru tutmak ifin e/ini uzatma; gaflete sebep olan §eylerden szyrz/, o 
nura yonel ve oyle dur. c;;unku ben, Allah'm marifetine uc; c;e§it §ahit 

ve delil oldugunu gardum. 

Birinci k1sm1: Su gibidir; garunur, hissedilir, fakat parmakla tu

tulmaz. Bu kls1mda hayallerden s1ynlmak ve tamamen ona dalmak 

gerekir. Tenkit parmaklanyla yoklamrsa o ab-1 hayat akar gider, tenkit 

parmagm1 mekan kabul etmez. 

ikinci k1s1m: Hava gibidir; hissedilir, fakat ne gorunur ne de tutu

lur. Yuzunle, agzmla ve ruhunla o rahmet esintisine yonel, onun kar

§lsmda dur. Tenkit elini uzatma, onu tutamazsm. Ruhunla teneffus et. 

Tereddut eliyle bakarsan, tenkit ederek el atarsan gec;er gider, elinde 

durmaya raz1 olmaz. 

U~iincii k1s1m ise nur gibidir; gorunur, fakat ne hissedilir ne de 

tutulur. Oyleyse kalb gozuyle, ruh nazanyla kendini onun kar§1smda 

tut, gozunu ona c;evir ve bekle; belki kendi kendine gelir. c;;unku 

nur elle tutulmaz, parmaklarla avlanmaz, belki ancak basiret nuruy

la yakalamr. Eger hirsh ve madd! elini uzatir ve onu madd! terazi

lerle tartarsan, sonmese de gizlenir. c;;unku oyle bir nur, maddede 

Bkz. Ra'd suresi, 13/15; Nahl suresi, 16/49; Hae suresi, 22/18. 
Bkz. Buhari, salat 56 (bab ba§hgmda); Tirmizi, salat 119; EbU DavO.d, sa/at 24; ibni 
Mace, mesdcid 4. 
Bkz. Bakara suresi, 2/22; Taha sO.resi, 20/53; Zuhruf suresi, 43/10; Nebe sO.resi, 78/6. 
Bkz. "Hic;:bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." (isra 
sO.resi, 17/44). Aynca bkz. Fatiha sO.resi, 1/2; En' am suresi, 6/1; Kehf sO.resi, 18/1. 
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hapsedilmeye raz1 olmaz, kayda girmez, kesif bir §eyi kendine malik 

ve efendi kabul etmez. 

ON BiRiNCi NOTA 

Bil ki, Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'zn ifadelerinde <.;ok §efkat ve mer

hamet var. <;unku muhataplannzn <.;ogu avam tabakadandzr. Onlarzn 
zihinleri basittir. Nazarian da ince §eyleri gormediginden, Kur' an on

lann basit fikirlerini ok§amak i<.;in goklere ve yeryi1zi1ne yaz1/an ayet

leri tekrar ediyor. 0 bi1yi1k harfleri kolayca okutuyor. Mesela goklerin 

ve yerin yarat1lz§1, gokten yagmurun yagdznlmas1 ve yeryi1zi1ni1n diril

mesi gibi a<.;1k<.;a okunan ve g6ri1nen ayetleri ders veriyor. Muhatapla

nnzn bak1§/anm o bi1yi1k harflerin i<.;indeki ki1<.;i1k harflerle yaz1/an ince 
ayetlere nadiren <.;eviriyor ki, zahmet <.;ekmesinler. 

Hem Kur' an 'zn uslubunda oyle bir <.;ekicilik, ak1c1/zk ve f1trflik var 
ki, adeta Kur'an bir haj1zdzr ve kudret kalemiyle kainatzn sayfalannda 

yazilan ayetleri okur. Sanki o, kainat kitabznzn k1raati ve alemdeki ni
zamzn okunu§udur. Nakka§-1 Ezelf'sinin icraat1nz okur ve fii/lerini ya

zar. Bu beyan guzelligini gormek istersen uyanzk ve dikkatli bir kalble, 

Nebe SCtresi'ni ve 14LJ1 ~~ ~\ <f ayeti gibi Jerman/an din/el .. 

ON iKiNCi NOTA 

Ey bu Nota'lan dinleyen dostlanm! Biliniz ki, adetim olmad1g1 

halde, Rabbime kar§I, kalbimin gizlenmesi gereken duasm1, niyaz ve 

yakan§mI bazen yazmamm sebebi; alum dilimi susturdugu zaman 

onun yerine kitab1mm konu§masmm kabulunu Allah'm rahmetinden 

dilemektir. Evet, k1sa bir omurde hadsiz gunahlanma kefaret olarak 

olumlu dilimin tevbesi ve pi§manhklan yetmiyor. Sabit ve bir dereceye 

kadar daimi olan kitabm lisarn o i§i daha iyi yapar. i§te §U yakan§ ve 

niyaz, on u~ sene2 HA?iYE once,3 dagdagah bir ruhi f1rtma neticesinde 

Eski Said'in gulmeleri Yeni Said'in aglamalanna donli§ecegi sirada, 

gen~ligin gaflet uykusundan ihtiyarhk sabah1yla uyand1g1m bir anda 

Arap~a olarak yazilm1§tir. Bir k1smmm Turk~e meali §byle: 

"De ki: 'Ey mulk ve hakimiyet sahibi Allah'1m!"' (Al-i imran suresi, 3/26). 
HA?iYE Bu risalenin telifinden on uc; sene once. 

1920 y1h. 
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"Ey Rabb-i Rahlmim ve Hahk-1 Kerl'mim! Omrum ve gen<5ligim, 

irademi kotuye kullanmakla ziyan alup gitti. 0 omrun ve gen<5ligin 

meyveleri alarak elimde elem veren gunahlar, utan<5 verici kederler, 

dalalete goturen vesveseler kaldi. Bu agir yukumle, hastahkh kalbimle 

ve mahcup yuzumle kabre yakla§1yorum. Bizzat gore gbre, suratle, 

saga sala sapmadan, irademin dt§mda, vefat eden ahbaplanm, akran

lanm ve akrabalanm gibi kabir kap1sma yana§1yarum. 

0 kabir, bu fani dunya yurdundan ebed1 aynhkla sansuzlar sansuzu 

alan ahirete giden yalda kurulmu§, ac;;ilm1§ ilk durak ve kap1dir. 1 ~uphe

siz anlad1m ki, bagland1g1m ve tutkun aldugum §U dunya yurdu gec;;icidir, 

yak alup gidecektir, fanidir, blur. Ve bizzat gordum ki, ic;;indeki varhklar 

da birbiri ardmca, kafile kafile goc;;up gider, kaybalur. Bu dunya, bilhassa 

benim gibi nefs-i emmare ta§1yanlara kar§l c;;ak gaddardir, aldatic1dir. Bir 

lezzet verse bin elem c;;ektirir. Bir uzum yedirse yuz takat vurur. 

Ey Rabb-i Rahl'mim ve Hahk-1 Kerl'mim! 2~) s-i\ j5 s1rnyla ben 

§imdiden goruyorum ki: Yakm bir zamanda kefe~imi giydim, tabutu

ma girdim, dastlanma veda ettim. Kabrime dagru giderken Senin rah

met dergahmda, cenazemin hal diliyle, ruhumun sozleriyle bagirarak 

derim ki: El aman el aman! Ya Hannan! Ya Mennan! Beni gunahlan

mm utancmdan kurtar! 

i§te mezanma ula§hm, baynuma kefenimi tak1p kabrimin ba§m

da, uzanm1§ cismimin uzerinde durdum. Ba§1m1 rahmetinin dergahma 

kaldmp butun kuwetimle feryat ediyarum: El aman el aman! Ya Han

nan! Ya Mennan! Beni gunahlanmm agir yukunden kurtar! 

i§te kabrime girdim, kefenime sanld1m. Cenazemi kabre kayanlar 

beni birak1p gitti. Senin affm1 ve rahmetini bekliyarum. Bizzat gbruya

rum ki, Senden ba§ka s1gmilacak kurtanc1 yak. Gunahlann c;;irkin yu

zunden, isyammm vah§etinden ve a mekanm darhgmdan butun kuv

vetimle haykmyarum: El aman, el aman! Ya Rahman! Ya Hannan! 

Ya Mennan! Ya Deyyan! Beni c;;irkin gunahlanmm arkada§hgmdan 

Bkz. "Kabir, ahiret menzillerinin birinci menzilidir. Ki§i ondan kurtulabilirse, ondan 
sonrakiler daha kolaydir. Ondan kurtulamazsa ondan sonrakiler bundan daha zordur, 
daha §iddetlidir." (Tirmizi, zilhd 5; ibni Mace, zilhd 32; Ahmed ibni Hanbel, el-Milsned 
1/63). 
"Her gelecek §ey yakmdir." (es-Suyuti, ed-Dilreru'l-Milntesira s. 15; el-Acluni, Keefil'l

hafa 2/149. Aynca bkz. ibni Mace, mukaddime 7; Darimi, mukaddime 23). 
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kurtar, kabirde yerimi geni§let. Allah1m! Senin rahmetin s1gmag1mdir, 

alemlere rahmet olan Habibin, merhametine ula§mak ic;;in vesilemdir. 

Senden §ikayetc;;i degilim, nefsimi ve halimi Sana §ikayet ediyorum. 

Ey Hahk-1 Kerimim ve Rabb-i Rahimim! Senin Said ismindeki 

mahlukun, masnuun ve kulun hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, 

hem hasta, hem zelil, hem isyankar, hem ihtiyar, hem ba§kaldiran, hem 

efendisinden kac;;m1§ bir kale oldugu halde, kirk sene soma pi§manhk

la Senin dergahma donmek istiyor. Senin rahmetine s1gm1yor. Hadsiz 

gunahlanm ve hatalanm itiraf ediyor. $uphelere ve turlu illetlere esir ol

mu§, Sana yakanyor, niyazda bulunuyor. Eger kusursuz rahmetinle onu 

kabul edersen, affedip merhamet gosterirsen bu zaten Senin §anmdan

dir. c;unku Merhametlilerin En Merhametlisi'sin. Eger kabul etmezsen 

hangi kap1ya gideyim? Ba§ka kap1 m1 var? Senden ba§ka Rab yok ki, 

dergahma gidilsin. Senden ba§ka hak Mabud yok ki, ona iltica edilsin!.." 

J ~~\ Jjtj ~ill J ~~\ .r:-\ .iU ~; 'i IJj;_ j c_j ~~ ~~ 'i 
~I f-:.. ~I j ·"' I~ ~t I ~ ;,t / ~I ~I ~I '} ~t I ~ ~.t : ·~I I ~ / c / · 'JI 
~ / __,...,..,.) -r- J ~ ~ -r- -r ~J ,.r; 

1J.~ / ~ Jlt.;i 
,~J /" 

ON U<;UNCU NOTA 

Kafa kan§ikhgma sebep olan be§ "mesele" dir. 

Birincisi 

Hak yolunda c;;ah§an ve cihad edenler, yalmz kendi vazifelerini du

§i.inmeleri gerekirken, Cenab-1 Hakk'a ait vazifeyi dti§i.inup ona gore 

hareket ederek hataya di.i§erler. Edebu'd-Dunya ve'd-Dfn2 risalesinde 

§byle bir hadise anlatihr: Bir zaman §eytan, Hazreti isa'ya (aleyhisselam) 

itiraz edip demi§ ki: "Madem ecel ve her §ey Allah'm koydugu kader 

kanunu ile gerc;;ekle§ir; kendini §U yuksek yerden at, bak nasil oleceksin." 

Hazreti isa (aleyhisselam) cevap vermi§: 

Senden ba§ka ilah yoktur. Sen birsin. Senin ortagm yoktur. Dunyada son sozumuz, 
ahirette ve kabirde de ilk sozumuz §Udur: $ehadet ederim ki Allah'tan ba§ka ilah yoktur; 
yine §ehadet ederim ki Muhammed (sallal/Cihu aleyhi ve sel/em) Allah'm ResO.li.idi.ir. 
imam Ebu'l Hasan El-Maverdi'nin bir eseri. 
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/ / , / 

1i" ";:? _, 01 d -'ol _, ~~ ";:? _, 01 .0J ~\ 
.J~ ,,. --~J . ~ // :: 

Yani, "Cenab-1 Hak, kulunu tecrube eder ve der ki: 'Oyle yaparsan 
sana boyle yapanm, gbreyim acaba yapabilir misin?' Fakat Cenab-1 

Hakk'1 tecrube etmek ve 'Ben boyle yaparsam §Unu yapar m1sm?' de

mek kulun hakk1 ve haddi degildir. Cenab-1 Hakk'm rububiyetine kar

§1 O'nu imtihan eder gibi davranmak edepsizliktir, kulluga aykmdir." 

Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yap1p Cenab-1 

Hakk'zn icraatzna karz§mamah. 

Me§hur bir hadisedir: Cengiz' in ordusunu defalarca maglup eden 

islam kahramanlanndan Celaleddin-i Harzem§ah bir gun sava§a 

giderken vezirleri ve tebaas1 ona §byle demi§: "Muzaffer olacaksm, 

Cenab-1 Hak seni galip kilacak." 0 da cevap vermi§: "Ben Allah'm 

emriyle, cihad yolunda hareket etmekle vazifeliyim, Cenab-1 Hakk'm 

takdirine kan§mam, galip veya maglup kilmak O'nun dilemesiyledir." 

i§te o zat, bu teslimiyet s1rnm anlad1g1 ic;in harika bir surette c;ok 

def a zafer kazanm1§tir. 

Evet, insanm smirh iradesiyle i§ledigi fiillerde Cenab-1 Hakk' a ait 

neticeleri dii§linmemesi gerekir. Mesela halkm Risale-i Nur dairesine 

katilmas1 karde§lerimizden bir k1smmm §evkini arttmyor, onlan gayre

te getiriyor. insanlar kay1ts1z kald1klan vakit ise zay1flarm cesareti kmh

yor, §evkleri bir derece sonuyor. Halbuki Ostad-1 Mutlak, herkesin uy

mas1 gereken en,, mukemmel rehber olan Resul-u Ekrem (aleyhissa/8.tU 

vesselam), 2L*f1 :J~ ~~]\ J.i- ~j ayetindeki ilahf fermam mutlak kila
vuz edinerek, insanlar kendisinden uzak durdugu ve onu dinlemedigi 

zaman daha <;ok gayret ve ciddiyetle teblige devam etmi§. (:unku ~\ 
- / ? 

3~~ ~ l?~ ~\ ~j ~i ~ l?~ '1 s1rnyla, insanlara imam kabul 
ettirmenin ve hidayet vermenin Cenab-1 Hakk'a ait oldugunu anlamz§. 

0, Cenab-1 Hakk'zn icraatzna karz§mazd1. 

Bkz. el-Maverdi, Edebu'd-Dunya ve'd-Dln s. 12. Aynca bkz. Ma'mer ibni Ra§id, el

Cami' 11/113; EbU Nuaym, Hi/yetu'l-Evliya 4/12; Kitab-1 Mukaddes (Turkc;e tercume), 
Matta, bab 4, cumle 1-11. 
"Peygamberin gbrevi, ac;ikc;a teblig etmekten ba§ka bir §ey degildir." (NO.r suresi, 24/54; 
AnkebUt suresi, 29/18). 
"Sen diledigin kimseyi dogru yola eri§tiremezsin, ancak Allah diledigini dogruya hidayet 
eder." (Kasas suresi, 28/56). Aynca bkz. Bakara suresi, 2/272. 
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Oyleyse, ey karde§lerim! Siz de hareketlerinizi size ait olmayan va

zifeye gore §ekillendirmek suretiyle O'nun icraatma kan§maym1z ve 

Hahk'm1za kar§l O'nu tecrube eder gibi bir vaziyet almaym1z! 

ikinci Mesele 

Kulluk, Cenab-1 Hakk'zn emrine ve rzzaszna bakar. Kullugun sebebi 
Allah 'zn emri o/masz, neticesi ise O'nun rzzaszdzr. Meyvesi ve faydalarz, 
ahirete aittir. Fakat aszl gaye olmamak ve kasten istenmemek §artzyla, 

dilnyaya ait faydalar ve kendi kendine ortaya r;;zkan, istenmeden ve
rilen neticeler kulluga aykzn olmaz. Belki zayzflar ir;;in te§vik edici ve 
tercih ettirici olur. Eger dilnyaya ait faydalar ve menfaatler kullugun, 
virdin veya zikrin sebebi veya sebebin bir k1sm1 olursa kullugu kzsmen 
iptal eder. Belki hususi faydalarz bulunan o virdi neticesiz bzrakzr. 

i§te bu szrrz anlamayanlar, mesela yilz hususi faydas1 bulunan Evrad-1 
Kudsiye-i $ah-1 Nak§ibendf'yi veya bin hususi faydas1 olan Cev§enil'l
Kebfr' i o faydalarzn bazzlannz asz/ maksat kabul ederek, oyle niyet ede
rek okuyorlar. 0 faydalan goremiyorlar, goremeyecekler ve gormeye 

haklan da yoktur. <;unkil o faydalar, §U virdlerin sebebi olamaz. Onlar 
kasten ve bizzat isteni/mez, r;;ilnkil Allah'zn bir liltfu suretinde, o ha/is 
virdin talepsiz neticesi olarak ortaya r;;zkarlar. Okuyan on/an niyet ederse 
ihlasz bir derece bozulur. Belki kulluktan r;;zkar ve kzymetten dil§er. Yalnzz 
§U kadar var ki, boyle hususi faydalan olan virdleri okumak ir;;in zay1f 
insanlar bir te§vik ediciye ve tercih ettiriciye muhtar;;tzr. 0 faydalan dil§il
n ilp §evke gelerek evrad1 szrf Allah nzas1 ir;;in, ahiret ir;;in okursa bu onun 
niyetine zarar vermez, hatta makbuldilr. Bu hikmet anla§1lmad1gzndan 
ve r;;oklan, kutub zatlardan, selef-i salihfnden rivayet edi/en faydalarz gor
mediklerinden §ilpheye dil§er, hatta on/an inkar eder. 

U~iincii Mesele 

16/ ,)_ ~ /~ ~f / 61;.. ..J /~ : :-t ' t Yani "Ne mutlu o insana ki 
-.Jr -.J.J · - I 3 ..r ~ '-5.Y ' , 

kendini bilir, haddini a§maz." Nasil ki gune§in bir cam pan;asmdan, 

bir su damlasmdan, bir havuzdan, denizden ve aydan gezegenlere 

kadar her §eyde cilveleri var. Onlann her biri kabiliyetine gore gune§in 

Bkz. el-Buharf, et-Tarfhu'/-Kebfr 3/338; et-Taberanf, el-Mu'cemu'l-Kebfr 5171; el
Beyhakl, es-Silnenil'/-Kubrd 4/182. 
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aksini, misalini tu tar ve haddini bilir. Bir su damlas1, kendi kabiliyetine 

gore, "Gune§in bende bir aksi var." der. Fakat "Ben de deniz gibi ona 

bir aynay1m." diyemez. Aynen oyle de, Allah'm isimlerine ait cilvelerin 

<_;e§itliligine gore evliyanm makamlannda mertebeler vard1r. Cenab-1 

Hakk'm her bir isminin, gune§ gibi, kalbden Ar§' a kadar cilveleri bulu

nur. Kalb de bir aynadir, fakat "Ben de Ar§ gibiyim." diyemez. 

i§te kullugun esas1 olan, aczini, faknrn, kusurunu, noksanhgm1 bil

mek ve niyaz ile Cenab-1 Hakk'm uluhiyet dergahma secde etmek 

yerine, naz ve ovunme yolunda giden; zerre kadar kalbini Ar§' a denk 

tutmu§ olur. Damla gibi makamm1, velilerin derya gibi makamlanyla 

kan§tinr. Kendini o buyuk makamlara yak1§tirmak ve o makamlar

da konumunu muhafaza etmek ic_;in yapmac1khga, zorlama tav1rlara, 

manas1zca kendini begenmi§lige girer ve c_;ok s1kmtiya dli§er. 

K1sacas1, hadiste buyruluyor ki: 

~I 0 Lt;J1 ~/ 0 Lt;J1 ~I 0 --1t;J1 ~/ 0 --1t;J1 ~I "01 ~ 
::. ~ J ~ ::. ..r-',, J ..r-',, ::. lY' 

\:-~ ~ ~ 0~1j 0~1 
Yani kurtulu§a vesile yalnzz ihlostir. ihlos1 kazanmak <;ok muhimdir. 

Bir zerre ihloslz amel, halis olmayan batman I area amele tercih edilir. 2 

insan, onu kazanmak i<;in hareketlerinin sebebinin sirf Allah 'zn emri, 

neticesinin O'nun nzas1 oldugunu dCt§Ctnmeli ve Cenob-1 Hakk'zn ic

raatzna kan§mamal1. 

ihlas her §eyde mumkun olabilir. Hatta sevginin de ihlash bir zerre

si, batmanlarca resm1 ve ucretli muhabbete ustlindur. Bir zat bu sev

giyi §Oyle tarif etmi§: 

3, .. ::k~ ~ '· ,,. "/ ~ ;/ ~ CJ.Ji \;. ·UL Gi ~/ . y /- ~ rSY' •/ j--"J . ~ ~ .. ' J 
/ / .. / (' 

"insanlar helak oldu, alimler mustesna. Alimler de helak oldu, ilmiyle amel edenler 
mustesna. Amel edenler de helak oldu, ihlas sahipleri mustesna. ihlas sahiplerine gelin
ce, onlar da pek buyuk bir tehlike ile kar§l kar§1yad1rlar." Bkz. el-Gazali, ihyau U/Umi'd
Dfn 3/414, 4/179, 362; el-Gazall, Mearicu'l-Kuds s. 88; el-AclO.ni, Keefu'l-Hafa 2/415. 
Peygamber Efendimiz (sa/lalldhu aleyhi ve se/lem), dinde ihlash olmak kayd1yla az bir ame
lin dahi yetecegini beyan buyurmaktad1r: el-Hakim, e/-Mustedrek 4/341; Ebo. Nuaym, 
Hilyetu'l-Evliya 1/244. Aynca Allah Teala'nm ancak ihlasla yap1lan amelleri kabul buyura
cagma dair bkz. et-Taberani, e/-Mu'cemu'l-Kebfr 8/140; ed-Darakutni, es-Sunen 1/51. 
Ebu't-Tayyib el-Mutenebbi'ye ait olan bu beyit ic;in bkz. ibni Kays, Kira'd-Dayf 1/95, 
237; ez-Zehebi, Tarfhu'l-islam (354 tarihi vefatlan) s. 103. 
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Yani: "Ben sevgi kar§thgmda bir ril§vet, ucret, kar§thk, mukafat is

temiyorum. <:;unku kar§thgmda mukafat veya sevap istenen sevgi za

y1ftir, devams1zdir." Hatta halis sevgi, insanm yaradth§ma ve annelerin 

kalbine koyulmu§tur. i§te bu halis sevgiye tam manas1yla annelerin 

§efkati mazhard1r. Onlann o §efkat s1rnyla evlatlanna kar§I sevgilerine 

bir mukafat, bir ril§vet istemediklerine delil; ruhlanrn, hatta belki ahiret 

saadetlerini c;ocuklan ic;in feda etmeleridir. Tavuk, bu tun sermayesi 

kendi hayati oldugu halde, yavrusunu kopegin agzmdan kurtarmak 

ic;in -Husrev' in §ahit oldugu uzere- kafasm1 ona kaptmr. 

Dordiincii Mesele 

Gorunil§te sebepler vas1tas1yla gelen nimetleri, o sebep/er adzna alma

mak gerekir. Eger o sebep irade sahibi degilse -mesela hayvan ve agac; 
gibi- nimeti dogrudan dogruya Cenab-1 Hak adzna verir. Madem o, nimeti 

ha/ diliyle 1~\ ~ diyerek veri~. Sen de Allah hesabzna ~\ ~ de, oyle al. 

Eger o sebep irade s~hi~iyse ~~ ~/ dem~:i~ir: ondan ancak o zaman al, 
yoksa alma. <;unku 2~ ~\pl f~ ~ ~ 1).S'l:i '.lj ayetinin m.;1k manaszndan 
ba§ka i§arf bir manas1 §Udur: "Nimetlerin aszl sahibi olan Cenab-1 Hakk'1 
akla getirmeyen ve O'nun adzna verilmeyen nimeti yemeyiniz!" 

0 ha/de hem veren hem a/an~\ ~ de
1

me/i. Eger veren ~\ ~ 
demiyorsa fakat sen de almaya muhtm;;san ~\~de, onun ustUnde 
Allah 'zn rah met elini gar, §iikur ile op ve ondan al. Yani nimete degi/ 
nimetin verili§ine bak, oradan da Nimetlerin Hakiki Sahibi'ni dil§iin. 
Boyle dii§iinmek bir §ilkurdur. Sonra o gorunil§teki vas1taya istersen 

dua et. <;unku o nimet onun eliyle gonderildi. 

Her §eyi gorunil§teki sebeplere baglayanlan aldatan, iki §eyin be

raber gelmesi veya bir arada bulunmas1dir ki, buna "iktiran" denilir. 

Onlar, o iki §eyi birbirinin sebebi zanneder. Bir §eyin yoklugu, bir ni

metin var olmamasma sebebiyet verdiginden, zannederler ki, o §eyin 

varhg1 da o nimetin varhgma sebeptir. ~ukur ve minnet hislerini o §eye 

yonlendirir ve hataya dil§erler. <:;unku bir nimetin varhg1, o nimetin 

verilmesi ic;in laz1m olan butun §artlan gerektirir. Halbuki o nimetin 

yoklugu, bir tek §artm yokluguyla mumkundur. Mesela, bir bahc;eyi 

Allah'm ad1yla. 

"Allah adma kesilmeyen hayvanm etini yemeyin!" (En'am suresi, 6/121). 
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sulayan kanalm kapagm1 ac;mayan adam, o bahc;enin kurumasma ve 

nimetlerin c;un1mesine sebep olur. Fakat bahc;edeki nimetlerin varhg1, 

o adamm hizmetinden ba§ka yuzlerce ba§ka §arta bagh olmakla be

raber, ancak hakiki sebep olan Allah'm kudret ve iradesiyle meydana 

gelir. i§te bu aldatmacanm ne kadar a§ikar oldugunu anla ve her §eyi 

sebeplere baglayanlarm nasil hata ettiklerini gar! 

Evet, iktiran ayn, sebep aynd1r. Nimet sana gelir; bir insanm sana 

kar§l ihsan niyeti de o nimetle beraber meydana gelmi§tir, fakat onun 

sebebi degildir. As1l sebep, Allah'm rahmetidir. Evet, o insan verme

yi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi ve bu, nimetin yokluguna 

sebep olurdu. Fakat zikredilen kaideye gore o ihsan niyeti, nimetin 

hakiki sebebi olamaz. Ancak gerekli yuzlerce §arttan biri olabilir. Me

sela, Risale-i Nur talebeleri ic;inde Cenab-1 Hakk'm nimetlerine maz

har baz1 zatlar (Husrev ve Ref et gibi), iktiram sebeple kan§tinp Ostad

lanna fazla minnettarhk gosteriyorlardI. Halbuki Cenab-1 Hak, onlara 

Kur' an dersinde verdigi istifade nimetiyle Ostadlanna ihsan ettigi ifade 

nimetini beraber k1lm1§, onlan bir araya getirmi§. Onlar der ki: "Eger 

Ostad1m1z buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazd1k. Oyleyse onun 

ifadeleri, istifademize esas sebeptir." Ben de derim ki: 

Karde§lerim! Cenab-1 Hakk'm bana da sizlere de verdigi nimet bera

ber gelmi§tir, iki nimetin asil sebebi de Allah'm rahmetidir. Bir vakit ben 

de sizin gibi iktiram asil sebeple kan§tirarak Risale-i Nur'un sizler gibi 

elmas kalemli yuzlerce talebesine c;ok minnettarhk hissediyor ve diyor

dum ki: "Bunlar olmasayd1 benim gibi yan umm1 bir bic;are nasil hizmet 

ederdi?" Soma anlad1m ki, sizlere kalem vas1tas1yla verilen kuts1 nimet

ten soma, bana da bu hizmette ba§an ihsan edilmi§. ikisi yan yana 

gelmi§, birbirlerinin asil sebebi olamazlar. Ben te§ekkur yerine sizi tebrik 

ediyorum. Siz de minnettarhk yerine dua ediniz ve beni tebrik ediniz. 

i§te bu Darduncu Mesele'de, gafletin ne kadar derecelerinin bu

lundugu anla§1hr. 

Be§inci Mesele 

Nasil ki bir cemaatin mah tek bir ki§iye verilse zulum olur veya 

cemaate ait vak1flara bir insan el koysa zulmeder. Aynen oyle de, 
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cemaatin gayretleriyle meydana gelen bir neticeyi veya cemaatin iyi

likleriyle ortaya c;1kan bir §erefi, bir fazileti o cemaatin reisine veya 

ustadma vermek hem cemaate, hem de o ustada veya reise zulumdur. 

<;;unku benligi ok§ar, gurura sevk eder. Kap1c1 iken insana kendini 

padi§ah zannettirir ve boylece nefsine de zulmettirir. Belki bu, bir tur 

gizli §irke yol ac_;ar. 

Evet, bir kaleyi fetheden bir taburun ganimetini, zaferini ve §erefi

ni binba§1s1 alamaz. Ostad ve mlir§id, guzelliklerin asil kaynag1 kabul 

edilmemeli; onlara mazhar ve ayna bilinmelidir. Mesela s1cakhk ve 

l§Ik, sana bir ayna vas1tas1yla gelir. Gune§e kar§I minnettar olmak ye

rine aynay1 o s1cakhgm ve l§Igm kaynag1 kabul edip gune§i unutarak 

ona minnettar olmak divaneliktir. 

Evet, ayna korunmah, c_;unku mazhardir. i§te mur§idin ruhu ve kalbi 

bir aynad1r. Cenab-1 Hak'tan gelen feyzi aksettirir, onun muridine ula§

masma vesile olur. Ona f eyiz noktasmda, vesileliktenten fazla makam 

verilmemesi gerekir. Hatta bazen feyzin kaynag1 kabul edilen bir ustad, 

onun ne mazhan ne de kaynag1d1r. Belki ihlasmm safhg1yla, irtibatmm 

kuwetiyle ve nazanrn ona yogunla§tlrmas1yla murit, ba§ka yoldan al

d1g1 feyizleri ustadmm ruhunun aynasmdan gelmi§ garur. Nasil ki baz1 

insanlar manyetizma vas1tas1yla bir aynaya dikkat ede ede hayalinde 

misal alemine bir pencere ac;ar, o aynada pek c;ok hayret verici §ey 

garur. Halbuki aynada degil, belki aynaya dikkatli bakI§I sebebiyle ay

narnn dt§mda, hayalinde bir pencere ac;ilm1§tlr, aslmda onu garmli§tlir. 

Bu yuzden bazen kusurlu bir §eyhin halis muridi, §eyhinden daha kamil 

olabilir, cloner §eyhini ir§at eder ve §eyhinin §eyhi olur. 

ON DORDUNCU NOTA 

Tevhide dair dart kuc_;uk "i§aret"tir. 

Ey her §eyi sebeplere baglayan insan! Diyelim ki, garip cevherler

le donatilmt§ hayret verici bir saray yapild1gm1 gardun. Onun in§a

smda kullarnlan cevherlerin bir kism1 yalrnz (in'de bulunuyor olsun. 

Bir kismmm EndUlus'ten, bir k1smmm Yemen' den, bir k1smmm da 
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Sibirya'dan ba§ka yerde bulunmad1gm1 farz edelim. Bina yap1hrken 

aym gun ic;inde dogudan ve batidan, kuzeyden ve gi.ineyden o cev

herli ia§lann kolayhkla geiirilip i§lendigini gbrsen, o saray1 yapan usia

nm bi.iii.in yeryi.izi.ine hi.ikmeden mucize sahibi bir Hakim oldugundan 

hie; §ilphen kahr mi? 

i§ie her bir canh oyle ilahl bir saraydir. Bilhassa insan, o saraylarm 

en gi.izeli ve en hayrei vericisidir. insan denilen bu saraym cevherle

rinin bir kism1 ruhlar aleminden, bir kism1 misal aleminden ve Levh-i 

Mahfuz'dan, bir kism1 da hava aleminden, nur aleminden, maddi 

alemden gelir. Hem insanm ihiiyac;lan ebediyeie uzanm1§, emelleri 

goklere ve yeryi.izi.ini.in her yerine yayilm1§; baglan, alakalan di.inya ve 

ahireie dag1lm1§hr. 0, hayrei verici, garip bir saraydir. 

i§ie ey kendini insan zanneden insan! Madem mahiyeiin boyledir; 

seni yaraian ancak di.inya ve ahirei birer menzili, yeryi.izi.i ve gokler 

birer sayfas1, ezel ve ebed di.ini.i ve yanm hi.ikmi.inde onlarda iasarruf 

eden bir Zat olabilir. Evei, insanm mabudu, s1gmag1 ve kurianc1s1 an

cak oyle bir Zat olabilir ki; yeryi.izi.ine ve goklere hi.ikmeder, di.inyanm 

ve ahireiin dizginlerine sahipiir. 

Baz1 ahmaklar gi.ine§i iammad1klan ic;in bir aynada onun yans1-

masm1 gori.ince aynay1 sevmeye ba§lar. ic;indeki gi.ine§ kaybolmasm 

diye §iddetli bir hisle aynay1 muhafaza eimeye c;ah§ir. 0 ahmak ne 

vakii gi.ine§in, aynanm olmesiyle olmedigini, kmlmas1yla yak olma

d1g1m fark ederse bi.iii.in sevgisini gokieki gi.ine§e c;evirir. Anlar ki, 

aynada gbri.inen gi.ine§ aynaya iabi degil, devamhhg1 ona bagh de

gildir. Belki aynay1 o hale geiiren ve parlamasma, aydmlanmasma 

yard1m eden gi.ine§iir. Gi.ine§ ona degil, aynanm hayai veren parla

Yl§Imn devam1 gi.ine§in cilvesine baghdir. 

Ey insan! Senin kalbin, ozun ve mahiyetin bir aynadzr. Yaradi/1-

§mda ve kalbinde bulunan §iddetli beka a§kl o ayna ic;in, kalbin ve 

mahiyetin ic;in degildir. Belki o aynada, aynanm kabiliyetine gore cil

vesi bulunan Bakf-i ZU!celal' e kar§idzr ki, ahmakhgm sebebiyle o a§km 
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yuzu ba§ka yere donmLi§Wr. Madem 6yledir, \~L;fl ~i J~ 4. def Yani: 

"Madem Sen varszn ve bakisin; fanilik ve yokluk bize ne isterse yap

szn, muhim degil!" 

Ey insan! Hakim Yarahcmm senin mahiyetine koydugu en hayret 

verici hallerden biri §Udur ki, bazen dunyaya s1gamay1p zindanda 

bogaz1 s1k1lan bir adam gibi "Of, of!" diyerek dunyadan daha geni§ 

bir yer istedigin halde, zerre kadar bir §eyin, bir hahramn, bir anm 

ic;ine girip yerle§ebiliyorsun. Kaea dunyaya s1gmayan kalbin ve du

§lincelerin, o zerrecige s1g1yor. En §iddetli hislerinle o dakikada, o 

hahrac1kta dola§iyorsun. 

Cenab-1 Hak senin mahiyetine 6yle bir manevf donamm ve 6yle 

latifeler koymu§tur ki, onlardan bazzlan dunyay1 yutsa doymaz. Baz1-

lan ise i<.;ine bir zerreyi s1gd1ramaz. Ba§ koca bir ta§l kaldird1g1 ha/de, 

g6z bir sac; telini kald1ramad1g1 gibi; baz1 latife/er de bir sac; teli kadar 

bir agirlzga, yani gaflet ve dalaletten gelen kuc,;uk bir hale dayanamaz. 

Hatta bazen saner, 6/Ur. Madem 6yledir; sakzn, dikkatle bas, batmaktan 

kork. Bir lokmada, bir kelimede, bir danede, bir panltida, bir i§arette, 
bir 6pmede batma! Dunyay1 yutan buyuk latifelerini onlarda batzrma! 

(:unku c,;ok kuc,;uk §eyler var ki, bir yonuyle c,;ok buyuk §eyleri yutar. 

Nasif ki g6k, y1/d1zlanyla beraber kuc,;uk bir cam parc,;aszmn i<.;ine gire

biliyor. i§ledigin amellerin c,;ogu ve 6mrunun buyuk kzsmznzn sayfalan 

hardal tanesi kadar kuc,;uk hafzzana szgzyor. Aynen bunu gibi, c,;ok basit 

ve kuc,;uk §eyler var ki, 6yle buyuk §eyleri bir y6nuyle yutar, i<.;ine alzr. 

Dordiincii i§aret 

Ey dunyaya tutkun insan! (ok geni§ zannettigin dunyan, dar bir 

kabir hukmundedir. Fakat o kabir gibi dar menzilin duvarlan camdan 

oldugu ic_;in birbiri ic_;inde aksedip goz alabildigine geni§ler. Kabir gibi 

darken, bir §ehir kadar geni§ gorunur. (unku o dunyanm sag duvan 

olan gec_;mi§ zaman ve sol duvan olan gelecek zaman aslmda var olma

d1klan halde ic; ic;e aksedip gayet k1sa ve dar olan ic_;inde bulundugun 

Ey Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu tek Baki! 
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zamanm kanatlanm ac;arlar. Hakikat hayale kan§ir, var olmayan bir 

dunyay1 mevcut zannedersin. 

Nasil bir c;izgi suratli hareket ederse bir yuzey gibi geni§ gorunur, 

oysa aslmda ince bir c;izgidir. Aynen oyle de, senin dunyan hakikatte 

dardir, fakat gafletinle, vehim ve hayallerinle duvarlan c;ok geni§le

mi§tir. 0 dar dunyada, bir musibetin tahrikiyle k1mildasan ba§ml c;ok 

uzak zannettigin bir duvara c;arparsm. Ba§mdaki hayal uc;ar, uykun 

kac;ar. 0 vakit anlarsm ki, o geni§ dunya kabirden daha dar, kopru

den daha gec;it vermezdir. Zamanm ve omrun §im§ekten daha c;abuk 

gec;er, hayatm bir c;aydan daha suratli akar. 

Madem dunya hayati, cismani ve hayvani ya§ay1§ boyledir. 

Hayvanf isteklerin i<;in ya§amaktan kurtul, cismaniyeti bzrak, kalbin ve 
ruhun hayat mertebesine gir. Var zannettigin o sozde geni§ dunyadan 

daha geni§ bir hayat dairesi, bir nur olemi bulursun. i§te 0 fi.lemir.!_ 

anahtarz, marifetullah ve vahdaniyet szr/arznz ifade eden 1 ~1 :11 ~l '1' 
mukaddes kelimesini kalbe soy/etmek ve ruha i§letmektir. 

ON BE~iNCi NOTA 

Uc; "mesele"dir.2 

Birinci Mesele 

Hafiz isminin kusursuz tecellisine i§aret eden I~ §5; J~ ~ ~ 
3~). 1_:j §5; J~ ~ ~jw~). ayetidir. Kur'an-1 Hakim'in bu hakikatine 

delil istersen, Kitab-1 Mubin cetveli ustunde yazilan §U kainat kitabmm 

sayfalanna bak. Hafiz isminin buyuk tecellisini ve bu ayet-i kerimenin 

buyuk bir hakikatinin benzerini pek c;ok yonden gorebilirsin. 

Mesela: Agac;lann, c;ic;eklerin ve otlann c;e§itli tohumlarmdan 

bir avuc; al. 0 birbirinden farkh tohumlann, cinsleri birbirinden ay

n, tilrleri ba§ka olan c;ic;ek, agac; ve otlann kuc;uk sand1klan huk

mundeki bir avuc; tohumu karanhkta kesif, basit ve cans1z bir top

raga serp. Soma olc;usuz, e§yay1 fark etmeyen ve yonunu nereye 

"Allah'tan ba§ka ilah yoktur." (Saffat suresi, 37/35; Muhammed suresi, 47/19). 
ikinci ve Ot;uncu Mesele'ler Yirmi Dorduncu Lem' a olan Tesettur Risa/esi'dir. 

"Zerre agtrhgmca haytr yapan onu bulur, zerre agtrhgmca §er yapan da onu bulur." 
(Zilzal sliresi, 99/7-8). 
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c;evirsen oraya giden basit su ile sula. Ardmdan her sene gori.llen 

ha§rin meydam olan bahar mevsiminde gel, bak! Gok gurultusu 

ile vazifeli melegin baharda israfil misali Sur' a Li.fl er gibi yagmura 

bagirmas1, yer altma gomi.llen c;ekirdeklere ruh ufleyip mujdelemesi 

vaktine dikkat et: 0 son derece kan§tk, birbirine kan§ml§ ve benzer 

tohumcuklar, Hafiz isminin tecellisi altmda tam bir itaat ile hatas1z 

olarak Fahr-1 Haklm'den gelen yarahh§ kanunlarma uyuyorlar. 0 

kanunlara oyle uygun hareket ediyorlar ki, onlarm o hareketlerinde 

bir §UUrun, basiretin, kastm, iradenin, ilmin, kemalin ve hikmetin 

parlad1g1 gori.lluyor. Zira goruyorsun ki, birbirine benzeyen o to

humcuklar birbirinden aynhyor. 

Mesela bir tohumcuk incir agac1 oluyor. Hakim Yarahcmm ni

metlerini ba§1m1zm Li.stun de serpmeye ba§hyor, dallanmn elleriyle 

bize uzahyor. i§te gorunU.§te ona benzeyen ba§ka iki tohumcuk ise 

gunebakan ve hercal menek§e gibi c;ic;ekler veriyor, bizim ic;in sus

leniyor. Yuzumuze gi.lluyor, kendilerini bize sevdiriyorlar. Buradaki 

daha ba§ka bir kis1m tohumcuklar guzel meyveler veriyor, sumbul 

ve agac; oluyor. Guzel tat, koku ve §ekilleriyle i§tah1m1z1 ac;1p kendi 

nefislerine nefislerimizi davet ediyor ve kendilerini mU.§terilerine fe

da ediyorlar. Taki bitkilerin hayat mertebesinden hayvanlarm hayat 

mertebesine yukselsinler. Ba§ka ornekleri de bunlara kiyasla. 0 to

humcuklar oyle boy ahp geli§iyor ki, bir avuc; tohum, c;e§itli agac;

larla ve c;ic;eklerle dolu bir bahc;e hukmune gec;i?7or. ic;inde hic;bir 

hata, hic;bir kusur bulunmuyor. 1~_,Ll ~ l.5) ~ ~\ e jli sirrma 
i§aret ediyor. Her bir to hum, Hafiz ism in in cilvesiyle ve ihsamyla, 

kendisine cinsinin ve aslmm malmdan verilen irsiyeti kan§hrmadan, 

noksans1z muhafaza edip gosteriyor. 

i§te bunlar, §U son derece harika muhafazay1 gerc;ekle§tiren Hafiz 

Zat'm, kiyamet ve ha§irde hafiziyetinin buyuk tecellisini gosterecegine 

kati bir i§arettir. 

Evet, §U kiymetsiz, gec;ici, fani tav1rlardaki bu derece kusursuz, ha

tas1z hafiziyet cilvesi, ebedl tesiri ve buyuk kiymeti bulunan emanet-i 

kubra yukunu ta§1yan ve yeryuzunun halifesi2 olan insanm fiillerinin, 

"<;;:evir de bak gozunu, gorebilir misin bir kusur?" (Mulk suresi, 67/3). 
Bkz. Bakara suresi, 2/30. 
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eserlerinin, sozlerinin, sevap ve gi.inahlannm kusursuz bir dikkatle mu

hafaza edilecegine ve hesabmm gbrUlecegine kesin bir delildir. 

Acaba insan ba§zbo§ kalacagznz mz zannediyor?1 Ha§a! 0, ebe
diyete gonderilecektir; ebedf saadet veya daimf azap onu bekliyor. 
K il<:;ilk buyuk, az <:;ok her amelinden hesaba <:;ekilecek. Ya iltifat go

recek ya da tokat yiyecek. i§te hafiziyetin bu bi.iyi.ik cilvesine ve zik

redilen ayetin hakikatine hadsiz ve hesaps1z §ahitler vard1r. Bu me

selede gosterdigimiz §ahitler, denizden bir darn la, dagdan bir zerre 

hi.ikmi.indedir. 

2~1 ~~<l1 ~j ~~!::~fa~~~ o A '1 ~~ 

Bkz. "insan, kendisinin ba§1bo§ birak1lacagm1 m1 samr!" (K1yamet suresi, 75/36). 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 



Teksir Lem'alar ve Sikke-i Tasdfk-i Gaybf eserlerinde ne§redil

mi§tir. 



iktisat Risalesi 

iktisat ve kanaate, israf ve savurganlzga dairdir. 

11) ~ 'ij 1}._:Jlj 1)5 

$u ayet-i kerime, iktisad1, yani tutumlu olmay1 kesin bir §ekilde em

redip israf1 ac:;1kc:;a yasaklayarak gayet milhim bir hikmet dersi veriyor. 

Bu meselede yedi "nukte" var. 

BiRiNCi NUKTE 

Rahim Yarat1c1m1z, insana verdigi nimetlerin kar§ihgmda §ilkilr isti

yor. 2 israf §ilkre z1ttir, nimete kar§l, sonu hilsran olan bir hafife almad1r. 

iktisat ise nimete, kazan<;lz bir hilrmet gostermedir. 

Evet, iktisat hem manevf bir §ilkilr, hem nimetlerdeki ilahf rahmete 

kar§l hilrmet, hem kesin bir bereket sebebi, hem bedene perhiz gibi 

bir saglzk kaynag1, hem insam manevf dilencilige dil§mekten kurta

racak bir izzet vesilesi, hem de nimetlerin fr;indeki lezzeti hissetmeye 

ve lezzetsiz gibi gorilnen nimetlerdeki lezzeti tatmaya kuvvetli bir se

beptir. israf ise biltiln bu hikmetlere zzt oldugundan, vahim neticeler 

dogurur. 

"Yiyin, i<;in fakat israf etmeyin." (A'raf suresi, 7/31). 
Bkz. "Eger §likrederseniz nimetlerimi daha da arttmnm." (ibrahim suresi, 14/7). 



On Dokuzuncu Lem'a 205 

iKiNCi NUKTE 

Fahr-1 Hakim, insanm vi.icudunu mi.ikemmel bir saray ve munta

zam bir §ehir suretinde yaratmi§hr. Dildeki tat alma duyusu bir kap1c1 

hi.ikmi.indedir; sinir ve damarlar tat alma duyusu ile vi.icudun merke

zindeki mide arasmda telefon ve telgraf telleri gibi haberle§meyi sag

lar, agza gel en maddeyi o damarlar vas1tas1yla haber verir. 0 madde 

beden ve mide i~in Ii.izumlu degilse dil "Yasakhr!" diyerek onu di§an 

atar. Bazen de bedene faydas1 olmamasmm yanmda zararh ve ac1 ise 

hemen di§an ahp ti.iki.iri.ir. 

i§te madem ag1zdaki tat alma duyusu bir kap1Cldir ve mide, bedeni 

idare eden bir efendi ve hakimdir. 0 saraya veyahut §ehre gelen ve 

saraym hakimine verilen hediyenin yi.iz derece kiymeti varsa, kap1c1ya 

bah§i§ nevinden onun ancak be§ derecesini vermek uygun olur, daha 

fazlasm1 degil. Taki kap1c1 gururlamp ba§tan ~ikarak vazifesini unut

masm, fazla bah§i§ veren ihtilalcileri saraya sokmasm. 

i§te bu sirra dayanarak, §imdi iki lokma farz ediyoruz. Biri peynir ve 

yumurta gibi besleyici maddelerden bir kuru§luk, diger lokma ise en 

gi.izel baklavadan on kuru§luk olsun. Bu iki lokma agza girmeden, bi.i

yi.ikli.ik bak1mmdan farklan yoktur, e§ittirler; bogazdan ge~tikten sonra 

vi.icudun beslenmesinde de yine e§ittirler, hatta bazen bir kuru§luk 

peynir daha besleyicidir. Yalmz ag1zdaki tat alma duyusunu ok§amak 

bak1mmdan aralarmda yanm dakikahk bir fark var. Yanm dakikamn 

hatm i~in bir kuru§ yerine on kuru§ vermenin ne kadar manas1z ve 

zararh bir israf oldugu di.i§i.ini.ilsi.in. 

Evet, saraym hi.iki.imdanna gelen hediye bir kuru§ oldugu hal

de, kap1c1ya dokuz kah bah§i§ vermek kap1c1y1 ba§tan ~ikanr, ona 

"Hakim benim." dedirtir. Kim fazla bah§i§ ve lezzet verirse onu i~e

riye sokacak, ihtilale yol a~acak, midede yangm ~ikaracak, insam 

"Aman doktor gelsin, hararetimi di.i§i.irsi.in, ate§imi sondi.irsi.in." de

meye mecbur birakacakhr. 

i§te iktisat ve kanaat, Allah'm hikmetine uygun hareket etmektir. 

iktisath insan tat alma duyusunu kap1c1 hi.ikmi.inde tutup ona gore 

bah§i§ verir. israf ise o hikmete zit oldugu i~in insan hemen tokat yer, 

midesi kan§ir, hakiki i§tahm1 kaybeder. Mi.isrif kimse yemeklerin ~ok 
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c;e§itli olmasmdan kaynaklanan sun!, yalanc1 bir i§tahla yer, haz1ms1z

hk c;eker, hastalamr. 

O<;ONCU NUKTE 

ikinci Nukte' de, tat alma duyusu kap1c1dtr, dedik. Evet, gaflet ic;inde 

olan, ruhen yukselmemi§ ve §likur mesleginde ileri gitmemi§ insanlar 

ic;in bir kap1c1 hukmundedir. Onun verecegi lezzete aldamp israfa gir

memek ve on kat fazla fiyata c;1kmamak gerekir. 

Fakat hakiki §likredenlerin, hakikat ve kalb ehlinin tat alma duyusu 

-Altmc1 Soz'deki k1yaslamada beyan edildigi gibi- Cenab-1 Hakk'm 

rahmet mutfagma bir nazir ve mufetti§ hukmundedir. 0 duyu, yiye

cekler say1smca kuc;uk terazilerle Cenab-1 Hakk'm c;e§it c;e§it nimetini 

tartma ve tamma, manev1 bir §likur suretinde bedene, mideye haber 

verme vazif esi gbrur. 

i§te bu sebeple tat alma duyusu yalmz bedene bakm1yor. Kalbe, 

ruha ve akla da bakmas1 yonuyle onun midenin usti.inde bir hukmu 

ve makam1 var. 

insan israf etmemek, s1rf §likur vazif esini yerine getirmek, Cenab-1 

Hakk' m turlu nimetlerini hissedip tammak kayd1yla ve me§ru olmak, 

zillete ve dilencilige yol ac;mamak §arhyla lezzeti isteyebilir. Tat alma 

duyusunu ta§1yan dilini §likurde kullanmak maksad1yla leziz yiyecek

leri tercih edebilir. i§te bu hakikate i§aret eden bir hadise ve Gavs-1 

Azam'm bir kerameti: 

Bir zamanlar Hazreti Gavs-1 Azam ~eyh Geylani'nin (kaddesallahu 

sirrah) terbiyesinde, nazh ve ihtiyar bir hammm bir evlad1 varm1§. 0 

muhterem ihtiyar kadm, oglunun hucresine gitmi§, bakm1§ ki, bir 

parc;a kuru, siyah ekmek yiyor. 0 riyazetten kaynaklanan zay1fhg1 ka

dmm §efkatini uyandtrml§, ogluna ac1m1§. Sonra §ikayet ic;in Hazreti 

Gavs'm yanma gitmi§. Bakm1§ ki, Hazreti Gavs k1zarhlm1§ bir tavuk 

yiyor. Kadm nazh bir §ekilde §by le demi§: 

"Ey Ostad! Benim oglum ac;hktan oluyor, sen tavuk yiyorsun!" 

Hazreti Gavs tavuga: 1~1 ~1k ~demi§. 0 pi§mi§ tavugun kemikleri 

toplanm1§, tavuk olarak yemek kabmdan d1§an c;1km1§. Sonra Hazreti 

Allah'm izniyle kalk (diril). 
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Gavs demi§ ki: "Ne zaman senin oglun da bu dereceye gelirse o za

man o da tavuk yes in." 1 

Bu hadise, sozune guvenilir ve emin bin;ok zattan Hazreti Gavs 

gibi harika kerametlere mazhariyeti dunyaca me§hur bir velinin kera

meti olarak, yanh§hgma ihtimal bulunmayacak derecede kesin manevl 

haberlerle nakledilmi§tir. 

i§te Hazreti Gavs'm bu sozunun manas1 §Udur: Ne vakit oglunun 

ruhu bedenine, kalbi nefsine, aklz midesine h8.kim olursa ve lezzeti 

§ilkur ic;in isterse o vakit leziz §eyleri yiyebilir ... 

DORDUNCU NUKTE 

"iktisath olan, ailece gec;im derdi c;ekmez." mealindeki ~ J fo '1 
2 j .a:j1 hadis-i §erifinin s1rnyla, tutumlu ve kanaatli davranan, ailece 

c;ok fazla gec;im szkzntzsz, zahmet ve zorluk c;ekmez. 

Evet, iktisadm kesin bir bereket ve rahat gec;inme sebebi olduguna 

o kadar ac;1k deliller var ki, hadde hesaba gelmez. 3 Mesela ben bizzat 

ya§ad1m, bana hizmet ve arkada§hk eden zatlarm §ehadetiyle diyorum 

ki: iktisat sayesinde bazen bire on bereket gordum, arkada§lanm da 

buna §ahit oldular. Hatta dokuz sene -§imdi otuz sene- ewel4 benim

le beraber Burdur' a surgun edilen varhkh zatlardan bir k1sm1, paras1z

hk yuzunden zillete ve sefalete dil§memem ic;in zekatlanm bana kabul 

ettirmeye c;ok ugra§hlar. 0 zengin zatlara dedim ki: "Gerc;i param pek 

azdir, fakat iktisad1m var, kanaate ah§ffil§lm. Ben sizden daha zengi

nim." Tekrar tekrar ve israrh tekliflerini reddettim. 

Dikkate degerdir ki, iki sene soma, bana zekatlanm vermeyi teklif 

edenlerin bir k1sm1 israf yuzunden borc;landi. Allah' a hamdolsun, o az 

para iktisat bereketiyle bana yedi sene kafi geldi, yuzsuyumu doktur

medi, beni insanlara muhtac; etmedi. Hayat dusturum olan "insanlar

dan istigna" kaidemi bozmadi. 

Evet, kanaat etmeyen, zillete, monen dilencilige ve sefalete du§ebilir. 

el-Geylanl, GunyetU't-Talibfn s. 502; en-Nebhanl, Camiu Ker8.m8.ti'/-Evliy8. 2/203. 
Bkz. Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 1/447; ibni Eb! $eybe, el-Musannef 5/331. 
"Harcama yaparken tasarruflu davranmak, gec;imin yans1d1r." anlammdaki hadis ic;in 
bkz. et-Taberan!, el-Mu'cemu'l-Evsat 7/25; el-Beyhakl, $uabu'l-fm8.n 5/254. 
1926 y1h. 
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Bu zamanda israf i/e sa~1p savrulacak para ~ok k1ymetlidir. Kar§ihgmda 
bazen haysiyet, namus ve ril§vet isteniyor. Bazen dinf mukaddesler sa
tin ahmyor, kar§1hgmda ugursuz bir para veriliyor. Demek, yuz kuru§luk 

bir ma/a bedel yuz /irahk zarar edilir. 

insan eger iktisath davranarak zaruri ihtiyac;lanyla yetinip masrafla

nm azaltsa, 1 ~\ ~j.ill 3 ; j1j_y1 ~ ~I ~l s1rnyla ve ~ )\]\ ~ ~\~ ~ ~ j 
2~ j 1 ~\ J;:- ~ l ayetinin ac;1k beyamyl~, ya§ayacak kadar" nzkm1 um

mad~g1 tarzda bulacakbr. <;;unku ayet bunu taahhut ediyor. Evet, nz1k 

iki c;e§ittir:3 

Biri: Hakiki nz1ktir ki, insan onunla ya§ar. Bu ayetin hukmu ile 

o nz1k, Allah'm teminab altmdad1r. insan iradesini kotuye kullanarak 

kan§mazsa o zaruri nzk1 herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, 

ne de izzetini f eda etmeye mecbur kahr. 

ikincisi: Mecaz1 nz1ktir; suiistimallerle zaruri olmayan ihtiyac;lar 

zaruri hukmune gec;er, insan gorenek belas1yla tiryaki olup onlan terk 

edemez. i§te bu nz1k, Rabban1 taahhut altmda olmad1g1 ic;in onu elde 

etmek, bilhassa bu zamanda c;ok pahahdir. insan o bereketsiz, ugursuz 

mah, ba§ta izzetini feda edip zilleti kabullenerek, bazen alc;ak insanla

rm ayaklanm 6pecek kadar manen dilenci vaziyetine dli§erek, bazen 

de ebed1 hayatmm nuru olan din! mukaddeslerini feda ederek ahr. 

Bu fakirlik ve zaruret zamanmda, vicdan sahiplerinin ac; ve muh

tac; olan hemcinslerinin eleminden duydugu uzuntu, gayrime§ru 

bir surette kazamlan o parayla alman lezzeti, eger o insanda vic

dan varsa, acila§bnr. Boyle acayip bir zamanda, §ilpheli mallarda 

zaruri olanla yetinmek laz1mdzr. <;;unku 4 t;, 1~ jli5 ~j3~\ ~l sir

nyla, mecbur kalmzrsa haram maldan zaruri ofan kadan almabilir; 

fazlas1 almamaz. 5 Evet, ~aresiz insan, murdar etten doyuncaya ka-

"Butun mahluklann nz1klanm veren, kamil kuwet ve tam iktidar sahibi olan Allah 
Teala'd1r." (Zariyat suresi, 51/58). 
"Yeryuzunde k1m1ldayan hic;bir canh yoktur ki nzk1 Allah'a ait olmasm." (Hud suresi, 
11/6). 
Biri, elde etmek i<:;in gayret sarf edilen nz1k; digeri de gayret sarf edilmeden gelen nz1k 

olmak uzere nzkm iki c;e§it olduguna dair bkz. el-Curcanl, Tarihu Curcan s. 366. Aynca, 
zahir ve batm olmak uzere iki tur nz1k olduguna dair bkz. el-Gaza!!, el-Maksadu'l-Esna 

s. 85-86. 
"Zaruretler ancak miktan kadar takdir olunur." (Bkz. Mecelle s. 12, madde 22). 
Bkz. "Allah size ancak oluyu {le§i), kam, domuz etini ve Allah'tan ba§kas1 adma kesileni 
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dar yiyemez, ancak olmeyecek kadar yiyebilir. Hem yuz a~ insanm 

huzurunda tam bir lezzet alarak fazla yenilmez. 

iktisadm izzet ve kemal sebebi olduguna i§aret eden bir hadise: 

Bir zaman, comertligiyle dunyaca me§hur Hatem-i Tai buyuk bir 

ziyafet verir. Misafirlerine bolca hediye dag1hp c;olde gezmeye c;1kar. 

Bakar ki, ihtiyar, fakir bir adam dikenli c;ah ve gevenleri beline yukle

mi§; dikenler vucuduna bahyor, kanahyor. 

Ha.tern ona §6yle der: "Hatem-i Tai buyuk bir ziyafet veriyor, hedi

yeler dag1hyor. Sen de oraya git, be§ kuru§luk c;ah yukune kar§thk be§ 

yuz kuru§ ahrsm." 

0 kanaatkar ihtiyar cevap verir: "Ben bu dikenli yukumu izzetimle 

c;eker, ta§mm. Hatem-i Tai'nin minnetini kabul etmem." 

Sonra Hatem-i Tal'ye sorarlar: "Sen kendinden daha civanmert, 

aziz birine rastladm m1?" 

Der ki: "<;olde rast geldigim, iktisada dikkat eden o ihtiyan ken

dimden daha aziz, daha yuksek, daha civanmert gordum." 1 

BE~iNCi NUKTE 

Cenab-1 Hak kusursuz keremiyle, nimetlerinin lezzetini en fakir in

sana en zengin insan gibi, gedaya, yani fakire padi§ah gibi tattmyor. 

Evet, bir fakirin ac;hk ve iktisat vas1tas1yla bir parc;a kuru siyah ekmek

ten ald1g1 lezzet, bir padi§ahm veya zenginin israftan gelen usanc;la 

ve i§tahs1zhkla yedigi en guzel baklavadan duydugu lezzetten daha 

fazladir. 

Hayret vericidir ki, baz1 musrif, savurgan insanlar boyle kanaat eden

leri cimrilikle itham ediyor. Ha§a! jktisat, izzet ve comertliktir. Cimrilik ve 

zillet, musriflerin ve savurganlann gorunLi§teki comertliklerinin i~yuzu

dur. Bu risalenin telif edildigi sene2 lsparta' daki hucremde cereyan eden 

ve bu hakikati dogrulayan bir hadise: 

haram kild1. Her kim bunlardan yemeye mecbur kahrsa, ba§kasmm hakkma sald1rma
dan ve haddi a§madan bir miktar yemesinde gunah yoktur. $uphe yok ki, Allah c;okc;a 
bag1§layan, c;okc;a esirgeyendir." (Bakara sO.resi, 2/173). 
Buradaki onurlu tavn ifade eden bir hadis-i §erif ic;in bkz. Buhari, musakat 13, zekat 50, 

buyCi' 15; ibni Mace, zekat 25; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 1/167. 
1935 y1h. 
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Kaideme ve hayat dusturlanma aykm bir §ekilde, bir talebem iki 

buc;uk okkaya yakm bah hediye olarak almam ic_;in israr etti. Ne ka

dar hediye kabul etmeme dusturumu ileri surduysem de ikna olmadi. 

Mecburen yammdaki lie_; karde§ime yedirmek ic_;in ve $aban-1 $erif ve 

Ramazan' da o baldan iktisat ile otuz-kirk gun lie; ki§i yesin, taths1z kal

masm ve getiren de sevap kazansm diye dil§ilnerek, "Ahmz." dedim. 

Bir okka bal da bende vardi. 0 lie_; arkada§Im, gerc;i dosdogru ve ikti

sad1 takdir eden zatlardi. Fakat her nedense birbirine ikram etmek, her 

biri otekinin nefsini ok§amak ve arkada§Im kendi nefsine tercih etmek 

suretiyle, bir bak1ma yuce bir hasletle, iktisad1 unuttular. iki buc_;uk ok

ka bah uc; gecede bitirdiler. Gulerek dedim ki: 

"O bal ile otuz-kirk gun agzm1z1 tatlandiracaktim. Siz otuz gunu uc;e 

indirdiniz. Afiyet olsun." 

Fakat ben kendi bir okka bahm1 iktisath harcad1m. BU.tun $aban 

ve Ramazan'da hem ben yedim hem de -Allah'a hamdolsun- o kar

de§lerimin her birine iftar vaktinde birer ka§ik vermem 1 HA$iYE muhim 

sevaba vesile oldu. 

Gorenler, o halimi belki cimrilik saym1§lardir. Oteki karde§lerimin 

bah uc; gecede bitirmelerini bir civanmertlik kabul edebilirler. Fakat cim

rilik gibi gorunen o vaziyetin altmda yuce bir izzet, buyuk bir bereket ve 

yuksek bir sevap gizlendigini gorduk. 0 israf ve sozde civanmertlik ise 

vazgec_;ilmeseydi, dilencilik ve ba§kalarmm eline ac;gozlulukle, beklentiy

le bakmak gibi, cimrilikten c;ok daha a§ag1 bir hali netice verirdi. 

ALTINCI NUKTE 

iktisat ile cimrilik arasmda c_;ok fark var. Tevazu, nasil ki kotil ahlaktan 

sayilan zillete dil§mekten manen ayn fakat gorunil§te ona benzeyen, 

ovulmil§ bir haslettir. Ve vakar, nasil ki kotil hasletlerden olan kibirden 

manen ayn fakat gbrunil§te ona benzer, ovillmil§ bir vas1ftir. Aynen oy

le de, Hazreti Peygamber'in (aleyhissalatu vesselam) yuce ahlakmdan 

ve Cenab-1 Hakk'm kainattaki hikmetli nizammm esaslarmdan olan ik

tisadm2 sefillik, hasislik, ac;gozlulilk ve hirsm bir kan§1m1 olan cimrilikle 

HA$IYE Buyukc;:e bir c;:ay ka§1g1 ile. 

iktisadm, peygamberligin yirmi be§ parc;:asmdan biri olduguna dair bkz. EbO. DavO.d, 
edeb 2; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 1/296. 
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hie; alakas1 yoktur. Yalmz gori.ini.i§te bir benzerlik var. Bu hakikati dog

rulayan bir vaka: 

Sahabenin me§hur yedi Abdullah'mdan1 olan Abdullah ibni 

6mer2 Hazretleri, ResO.lullah'm halifesi Faruk-u Azam Hazreti Omer'in 

(radiyal/O.hu anh) en mi.ihim ve bi.iyi.ik ogludur, sahabe alimlerinin en sec;

kinlerindendir. Q mi.ibarek zat c;ar§Ida ah§veri§ yaparken bir kuru§lUk 

bir meselede iktisat ve ticaretin esas1 olan emniyet ve istikameti3 gozet

mek ic;in §iddetli bir §ekilde mi.inaka§a etmi§. Bir sahabi onu gormi.i§ ve 

yeryi.izi.ini.in §anh halifesi Hazreti Omer'in oglunun bir kuru§ ic;in mi.i

naka§asm1 hayret verici bir cimrilik zannederek onun ardma di.i§mil§, 

vaziyeti anlamak istemi§. Bakm1§ ki, Hazreti Abdullah mi.ibarek evine 

girerken kap1da fakir bir adam gori.ip biraz onunla me§gul olduktan 

sonra yanmdan aynlm1§. Ardmdan evinin ikinci kap1smdan c;1karken 

orada bir ba§ka fakir gbrmi.i§. Onun yanmda da biraz durup aynlm1§. 

Uzaktan bakan o sahabi merak etmi§. Gidip fakirlere sormu§: 

"imam sizin yammzda durdu, ne yapti?" 

ikisi de demi§ler ki: "Bana bir altm verdi." 

0 sahabi, "Fesubhanallah! c;ar§ida bir kuru§ ic;in boyle mi.inaka§a 

etsin de, sonra evinde iki yi.iz kuru§U kimseye sezdirmeden tam bir 

goni.il nzas1 ile versin!" diye di.i§i.inmi.i§. Sonra Hazreti Abdullah ibni 

Omer'i gori.ince demi§ ki: 

"Ya imam! Bu vaziyeti anlayamad1m. Sen c;ar§ida boyle yaptm, 

evinde de §by le yapml§Sm." 

Hazreti Abdullah ibni Omer cevap vermi§: 

"c;ar§1daki vaziyet iktisadm, aklm hakkm1 vermenin, ah§veri§in esa

s1 ve ruhu olan emniyetin ve dogrulugu korumanm geregidir; cimrilik 

degildir. Evimdeki vaziyet ise kalbin §efkatinden ve ruhun kemalinden 

dogan bir haldir. Ne o cimriliktir ne de bu israftir." 

Peygamber Efendimiz (sallal/ahu aleyhi ve sellem) doneminde Abdullah ismiyle amlan iki 
yuz sahabiden en me§hurlan yedi Abdullah'tir ki bunlar: Abdullah ibni Abbas, Abdullah 
ibni Omer, Abdullah ibni Mes'ud, Abdullah ibni Revaha, Abdullah ibni Selam, Abdul
lah ibni Amr ibnu'l-As, Abdullah ibni Eb! Evfo'dir (Allah hepsinden raz1 a/sun). 

Abdullah ibni Omer'in hayati ic;:in bkz. ibni Abdilberr, e/-istfab 3/950-953; ibni Hacer, 
el-isabe 4/181-187. 
Dogru s6zlu ve guvenilir tuccarlann, nebiler, s1dd1klar ve §ehitlerle beraber olduguna 
dair bkz. Tirmizi, buyC/ 3; ibni Mace, ticarat l; Darimi, buyCi' 8. 
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imam-1 Azam, bu sirra i§aret olarak J, _?:- 'i W- _;;Ji J, .J1_r;,1 'i 
~1_r;,:}1 demi§tir. Yani: "Hak eden/ere hayzrda ve ihsa~da b~lunmakta 
israf ~lmad1g1 gibi, israfta da hi<;;bir hayzr yoktur. "1 

YEDiNCi NUKTE 

israf, hirs1 netice verir. Hirsm da li<; neticesi var. 

Birincisi 

Kanaatsizliktir. Kanaatsizlik, c;ah§ma §evkini kirar. insam §likur 

yerine §ikayet ettirir, tembellige atar. Me§ru ve helal olan az mah2 
HA

$iYE terk ettirip gayr-1 me§ru ve zahmetsiz kazamlan mah arahr. insan 

o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder. 

ikincisi 

Mahrumiyet ve husrandzr. Arzu ettigi §eyi elinden ka<;irmak, hor 

gbrUlmeye maruz kalmak, kolayhktan ve yard1mla§madan mahrum 

olmakhr. Hatta 3~t_;. ~i;_ ~~\ yani, "Hzrs, husranzn ve ba§an
szzlzgzn sebebidir." §eklindeki d~rb1meseli dogrular. 

Hirsm ve kanaatin tesiri, canhlar aleminde gayet geni§ bir dustur ile 

cereyan ediyor. Mesela, nzka muhtac; aga<;lann f1tri bir §ekilde kana

at etmeleri nz1klanm onlann ayagma getirdigi gibi, hayvanlarm hirsla 

zorluk ve noksanhk ic;inde nzka ko§malan, hirsm buyuk zaranm ve 

kanaatin muazzam faydasm1 gosterir. 

Hem butun zay1f yavrularm hal dilleriyle kanaat etmeleri, slit gibi 

tath bir g1danm ummad1klan yerden onlara akmas1 ve canavarlann 

hirsla noksan ve kirli nz1klanna saldirmas1, davam1z1 parlak bir §ekilde 

ispat ediyor. 

Hem semiz bahklarm kanaatkarca vaziyetlerinin nz1klanm mu

kemmelce elde etmelerine vesile olmas1, tilki ve maymun gibi zeki 

Bkz. el-Gazali, ihyau U/umi'd-Dfn 1/262; el-Kurtubi, el-Cami' Ii Ahkami'l-Kur'an 7/110; 
el-Mtinavi, Feyzu'l-Kadfr 5/454. 
HA$IYE iktisats1zhk ytiztinden ti.iketiciler i;;ogahr, tireticiler azahr. Herkes goztinti htiki.imet 

kap1sma diker. 0 vakit toplum hayatmm esas1 olan "sanat, ticaret ve ziraat" noksanhga 
ugrar. 0 millet de gerileyip ali;;ahr, fakir dti§er. 
Bkz. ibni Kays, K1ra'd-Dayf 4/301; el-Meydani, Mecmeu'l-Emsal 1/214. 
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hayvanlann hirsla nz1klannm pe§inde dola§malanna ragmen yete

rince bulamad1klan ic;in c1hz ve zay1f kalmas1, yine hirsm ne derece 

zahmet sebebi, kanaatin ise ne kadar rahata vesile oldugunu gosterir. 

Hem Yahudi milletinin1 hirsla, faizle, hile dolab1yla nz1klanm zil

letli ve sefil, gayrime§ru bir §ekilde ve ancak ya§ayacak kadar bul

malan, bedevilerin ise kanaatkarca vaziyetleri ic;inde izzetle ya§a

malan ve kafi nzk1 el de etmeleri yine davam1z1 ac;1kc;a ispatlar. 

Hem pek c;ok alimin2 HA$iYE ve edibin3 HA$iYE zekalanndan kaynaklanan 

bir hirs yuzunden fakirlige dli§meleri, birc;ok aptal ve iktidars1zm ise ya

radil1§tan gelen, kanaatkarca vaziyetleri ile zenginle§mesi, 4 helal nzkm 

iktidar ve iradeye gore degil, acze ve faknm gostermeye gbre geldigini 

kesinlikle ispat eder. Helal nz1k, iktidar ve irade ile ters orantihd1r. <;un

ku c;ocuklann iktidan ve iradesi artt1kc;a nzk1 azahr, uzakla§tr, ag1rla§1r. 
5 ~ '1 _? ~Lil\ hadisinin s1rnyla kanaat, rahat<;;a ge<:;inmek ve ya§amak 

i<:;in bir definedir. Hzrs ise bir husran ve sefalet kaynagzdzr. 

U~iinciisii 

Hzrs, ihlosz kzrar, ahireti kazanmak i<:;in yapzlan amelleri zedeler. 

<;unku takva sahibi bir insanda hirs varsa halkm kendisine alaka gos

termesini ister. Bunu isteyen ise tam ihlas1 bulamaz. Bu netice c;ok 

muhimdir, c;ok dikkat etmek gerekir. 

Bu hususu ifade eden baz1 ayet-i kerimeler ic;;in bkz. Bakara suresi, 2/61, 96. 
HA$iYE iran'm adil padi§ahlarmdan Nu§irevan-1 Adil'in veziri, zekas1yla me§hur bir alim 
olan Buzurcmehr'e (Buzi.irg-Mihr) sormu§lar: 

"Neden alimler idarecilerin kap1smda gbrunuyor da idareciler alimlerin kap1smda go
runmuyor. Halbuki ilim, idareciligin ustundedir?" $6yle cevap vermi§: 

"Alimlerin ilminden, idarecilerin cehaletindendir." Yani idareciler, cehaletlerinden ilmin 
k1ymetini bilmiyorlar ki, alimlerin kap1sma gidip ilim arasmlar. Alimler ise marifetlerin
den mallannm k1ymetini bildikleri ic;;in idarecilerin kap1smda anyorlar. i§te Buzurcmehr, 
alimlerin fakr ve zilletlerine sebep olan zekalannm neticesi olan hirslanm zarif bir surette 
tevil ederek bu soruya nazik bir §ekilde cevap vermi§tir. 

Husrev 
HA$IYE Bunu dogrulayan bir hadise: Fransa'da ediplere iyi dilencilik yaptiklan ic;;in dilen

cilik vesikas1 veriliyor. 

Su/eyman Ru§dil 

Bu hususu ifade eden bir hadis-i §erif ic;;in bkz. ed-Deylemi, el-Musned 4/385. 
"Kanaat, bitmek tukenmek bilmeyen bir hazinedir." (Bkz. et-Taberani, el-Mu'cemu'l

evsat 7/84; el-Beyhaki, ez-Zuhd 2/88; el-AclCmi, Ke§fu'l-hafa 2/133). 
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Kisacasi: israf, kanaatsizligi netice verir. Kanaatsizlik ise c;ah§ma 

§evkini kirar, insam tembellige atar, hayatmdan §ikayet kap1sm1 ac;ar, 

surekli §ikayet ettirir. 1 HA$iYE ihlas1 zedeler, riya kap1sm1 aralar. izzeti k1-

rar, insana dilencilik yolunu gosterir. 

iktisat ise kanaati netice verir. 2 ~ ~ J~ j t} ~ ~ hadisinin sir

nyla, kanaat eden izzet kazanir. Hem insanz gayret ve <;;alz§mak i<;;in 

cesaretlendirir. insanzn §evkini artzrzr, onu <;;alz§tzrzr. c;unku mesela bir 

gun c;ah§sa, ak§am ald1g1 az bir ucrete kanaat s1rnyla ikinci gun yine 

c;ah§1r. Musrif ise kanaat etmedigi ic_;in ikinci gun c;ah§maz. c;ah§sa da 

§evksiz c;ah§ir. 

Hem iktisattan gelen kanaat, §Ukur kap1sm1 ac;ar, §ikayet kap1sm1 

kapahr. insan daima §Ukreder. Hem kanaat vas1tas1yla hie; kimseye 

muhtac; olmaz, halkm alakasm1 aramaz. ihlas kap1s1 ac;1hr, riya kap1s1 

kapamr. 

Ben iktisats1zhgm ve israfm deh§etli zararlanrn geni§ bir dairede gor

dum. ~oyle ki, dokuz sene once mubarek bir §ehre geldim. Ki§ mevsimi 

oldugu ic_;in o §ehrin gec_;im kaynaklanm goremedim. Allah rahmet etsin, 

oranm muftusu bana birkac; def a dedi ki: "Ahalimiz fakirdir." Bu soz 

rikkatime dokundu ve ondan sonraki be§ alt1 sene o §ehrin ahalisine 

daima ac1d1m. Sekiz sene soma yazm yine o §ehre geldim. Baglanna 

bakhm. Merhum muftunun sozu hatmma geldi. "Fesubhanallah!" de

dim, "Bu baglann mahsulu §ehrin ihtiyacmm pek ustundedir, bu §ehrin 

ahalisinin c;ok zengin olmas1 gerekir." Hayret ettim. Beni aldatmayan ve 

hakikatleri kavramakta rehberim olan bir hisle anlad1m ki: iktisats1zhk ve 

israf yuzunden bereket kalkm1§, bu sebeple o kadar zenginlige ragmen 

o merhum muftu "Ahalimiz fakirdir." diyordu. 

Evet, zekot vermek ve kanaat etmek, tecrubeyle sabittir ki, mal

da bereket sebebi oldugu gibi, 3 israf etmek ve zekot vermemek de 
bereketin kaybolmaszna sebeptir. Euna say1s1z ornek vardzr. 

HA$iYE Evet, hangi musrif ile gbrli§sen §ikayetler i§iteceksin. Ne kadar zengin olsa da dili 

yine §ikayet edecektir. <,;ok fakir fakat kanaatkar biriyle gorli§sen §likur i§iteceksin. 
"Kanaat eden aziz olur; tamah eden zillete dli§er." Bkz. ibnu'l-Esir, en-Nihdyeff Garfbi'/
Hadfs 4/114; ez-Zebidi, Tacil'l-Arus 22/90 (k-n-a maddesi). 
Malm zekatm1 vermenin, onu korumaya almak olduguna dair bkz. et-Taberani, el

Mu'cemil'/-Kebi'r 10/128; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat 2/161, 274; el-Beyhaki, es
Sunenu'l-Kubra 3/382, 4/84. 
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islam bilginlerinin Eflatun'u, hekimlerin §eyhi ve filozoflann ustad1, 

me§hur dahi Ebu Ali ibni Sina yalmz tip noktasmda ~j 1}.yllj 1_)5 
11) _rS ayetini §byle tefsir etmi§tir: 

~\ / ... J·~I\ ~ ·" / ~ .. ::./ . ~\ ~ 
~ .r.a:J: /r ~J . ~J;. / . 

/ ... / .. 

I /;. A~ :1 \ . ~I ~ ~ \ \ / ~ I <1 j;_; / GlS-1 0 \ °ii~~ 
~~/ J; / J . . u .J ~ ~ 

/ .. .::;:, / 

2 ~1 \; ~1 J~;1 ~ '-}t.;. U1 :~11 \; /.1 / 
~ ~ ~ / :. ~ IJ':Y'""' ~ ~ J 

Yani, "Tip ilmini iki satirda topluyorum, sozun guzelligi k1sahgm

dadir: Yedigin vakit az ye. Yedikten soma dbrt-be§ saat kadar bir §ey 

yeme. ~ifa, sindirimdedir. Yani kolayca sindirecegin miktan ye. Nefse 
ve mideye en agir ve yorucu hal, yemek ustune yemektir. "3 

HA$iYE 

Hayret verici ve ibretli bir tevafuk: 

iktisat Risalesi'nin ayn ayn nushalannz, u~u acemi olan be§-altz 
farklz kotip ayn ayn yerlerde yazdz. Birbirinden uzak, hat/an birbirin
den farklz, elifleri hi~ di1§i1nmeden yazdzklan her bir nushanzn elifleri 
duaszz elli bire, dua ile beraber elli u~e tevafuk etti. Bunun, iktisat 
Risalesi'nin telif ve ~ogaltzlma tarihi olan RCtmf takvime gore elli bir ve 
Hicrf elli u~ tarihine4 tevafuku §ilphesiz rastlantz olamaz. iktisattaki be
reketin keramet derecesine ~1kt1gzna bir i§arettir. Ve bu seneye, "iktisat 

Senesi'' ismi loyzktzr. 

Evet, zaman, iki sene soma iktisadm bu kerametini ikinci Dunya 

Sava§1' nda her taraftaki ac;hk, tahribat ve israflarla insanhgm iktisada 

mecbur olmas1yla ispat etti. 
/ / b / / 

s~1 ~\ ~\ ~q i:::Jc ~ ']~ 6 ~ '1 .it~ 

"Yiyin, i<;;in fakat israf etmeyin." (A'raf sO.resi, 7/31). 
Benzer ifadeler i<;;in bkz. ibni Kayyim, et-T1bbu'n-Nebevf s. 448. 
HA$iYE Yani, vucuda en zararh §ey, dart-be§ saat ara vermeden yemek yemek veyahut 

lezzet almak i<;;in <;;e§itli yemekleri birbiri ustune mideye doldurmaktir. 

1935 y1h. 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 

bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32). 
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-ev kema kal- hadis-i §erifi, ihlasm islamiyet'te ne kadar muhim 

bir esas oldugunu gosteriyor. ihlas meselesinin say1s1z nuktesinden 

yalmzca be§ "nokta"y1 k1saca beyan edecegiz. 

Bir Hatirlatma: ~u mubarek lsparta'nm §likre vesile olan guzel ta

lihidir ki, buradaki takva sahibi, tarikat ve ilim ehli kimselerin arasmda, 

rekabetten dogan anla§mazhklar, aynhklar -ba§ka yerlere nispeten- go

rUlmuyor. Herne kadar, gerekli olan hakiki sevgi ve ittifak bulunmasa 

da, zararh muhalefet ve rekabet de ba§ka yerlerdeki kadar yoktur. 

"Biz sana kitab1 gen;:egin ta kendisi olarak indirdik. 0 halde sen de ihlasla yalmz Allah' a 
ibadet et! iyi bilin ki, halis din, yani can-1 gonulden itaat, yalmz Allah'a yap1hr." (Zumer 
suresi, 39/2-3). ihlasla ilgili §U ayetlere de bakilabilir: A'raf stlresi, 7/29; Hier suresi, 
15/40; Zumer suresi, 39/11, 14; Mu'min suresi, 40/14. 
"insanlar helak oldu; alimler mustesna. Alimler de helak oldu; ilmiyle amel edenler 
mustesna. Amel edenler de helak oldu; ihlas sahipleri mustesna. ihlas sahiplerine gelin
ce, onlar da pek buyuk bir tehlike ile kar§l kar§iyadirlar." Bkz. el-Gazali, ihyou Ulumi'd
Dfn 3/414, 4/179, 362; el-Gazali, Meoricu'l-Kuds s. 88; el-Acluni, Keefu'l-Hafa 2/415. 
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BiRiNCi NOKTA 

Miihim ve miithi§ bir soru: 

Yalmzca dunyay1 gaye edinenler, gaflet ic_;indekiler, hatta dalalet 

yolundakiler ve munaf1klar birbirleriyle rekabet etmeden ittifak sagla

d1klan halde; hak ehli olan, ortak noktalarda bulu§an dindarlar, ilim 

ve tarikat ehli zatlar neden rekabet yuzunden ayn dii§liyor? ittifak, pek 

c_;ok ortak noktas1 bulunan muminlerin hakk1yken ve aynhk munaf1k

lara yara§trken, neden hak onlara gec_;ti ve haks1zhk bu tarafa geldi? 

Cevap: 

Dini gayret ve hassasiyet sahiplerini aglatacak bu elem verici, feci ve 

muthi§ vaziyetin pek c_;ok sebebinden yedisini bildirecegiz. 

Birinci Sebep: Hak yolundakiler arasmda meydana gelen aynhk

lar davalannm astls1z olmasmdan kaynaklanmad1g1 gibi, gaflet ehlinin 

birlik ic_;inde bulunmas1 da yollarmm hakikat olu§undan degildir. Sadece 

dunyay1 gaye edinenlerin, siyasetle ugra§anlarm ya da tahsilli kesim 

gibi toplum hayatmdaki farkh tabakalarda belli birer vazife ve hususi 

birer hizmetle me§gul olan topluluklann, cemaatlerin ve cemiyetlerin 

vazifeleri belirlenip birbirinden aynlmt§hr. 0 vazifeler kar§1hgmda ge

c_;imleri ic_;in alacaklan maddi ucret ile makam-mevki, §an-§eref nokta

smda insanlarm gosterdigi alakadan elde edecekleri1 HA~IYE manevi ucret 

belirlenmi§tir. Onlann birbirlerine s1kmh verecek, munaka§ay1 ve reka

beti doguracak kadar bir ortakhklan yoktur. Bu sebeple, her ne kadar 

fena bir yolda da gitseler birbirleriyle anla§abilirler. Dindarlann, ilim ve 

tarikat ehlinin ise vazifeleri butun insanhga bakttg1 gibi, pe§in ucretleri, 

her birinin toplumdaki makam1, insanlarm alakasmdan ve takdirlerin

den alacaklan hisse de belirlenmemi§tir. Bu sebeple, bir makama c_;ok

lan aday olur. Maddi ve manevi her ucrete pek c_;ok el uzanabilir. 0 

noktadan c_;ah§ma ve rekabet dogar; birli§i nifaka, ittifak1 aynhga c_;evirir. 

HA~IYE Bir Hatirlatma: insanlann alakas1 istenmez, belki verilir. Verilse de ondan ho§

lanmamak gerekir. insan ho§lamrsa ihlas1 kaybeder, riyaya girer. $an ve §eref arzusuyla 
insanlann alakasm1 istemek, ucret ve mukafat degil; belki ihlass1zhk yuzunden gelen bir 
tokat ve cezadir. Evet, salih amelin hayati olan ihlasa zarar veren insanlann alakas1 ve 
§an-§eref, kabir kap1sma kadar az bir gec;ici lezzete kar§1hk kabrin obur tarafmda kabir aza
b1 gibi naho§ bir §ekil ald1gmdan, insanlann alakasm1 arzu etmek degil, ondan urkmek ve 
kac;mak laz1md1r. $ohret dli§klinlerinin ve §an-§eref pe§inde ko§anlann kulaklan c;mlasm. 
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i§te bu muthi§ hastahgm ilaCl ihlashr. Yani insan, hakperestligi nefsin 

esiri olmaya tercih etmekle, hc:kkm l;atmm nefsinin ve benliginin hatmn

dan ustun tutmakla, 1~\ ~ '11 ~_;.-i 01 s1rrma mazhar olup insanlardan 
gelen madd1 ve manev1 ucrete' k~;§l go~u tok davranmakla, 2 

HA$IYE ~ ~ j 
3t*l\ ':1~ ~~y\ s1mna eri§ip hizmetinin insanlar tarafmdan kabul gbr
mesinin, onlarda guzel tesir birakmasmm ve insanlann alakasm1 kazan

manm Cenab-1 Hakk'm takdiri ve ihsam oldugunu, kendi vazifesi olan 

teblige dahil bulunmad1gm1, aynca bunlann gerekli de olmad1gm1, ken

disinin bunlarla vazifelendirilmedigini bilmekle ihlasa eri§ir. Y oksa ihlas1 

kaybeder. 

ikinci Sebep: Dalalet yolundakilerin zilletindendir ittifaklan, hi

dayet yolundakilerin izzetindendir aynhklan ... Yani gaflet ic_;inde sa

dece dunyay1 gaye edinenler ve sapkmhk yolunda gidenler, hak ve 

hakikate dayanmad1klan ic_;in zayif ve a§ag1dir, bu sebeple yard1m 

almaya muhtac;hrlar. Bu ihtiyac;tan dolay1 ba§kasmm yard1mma ve 

ba§kas1yla ittifak etme firsatma samimi bir §ekilde yap1§1rlar. Y ollan 

dalalet olsa da birliklerini bozmazlar. Adeta o haks1zhkta bir hakpe

restlik, o sapkmhkta bir ihlas, o dinsizlikte dinsizce bir bagnazhk ve 

o munafikhkta bir dayam§ma ic_;inde kahr, ba§anh olurlar. <;unku 

samimi ihlas, §erde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlasla kim ne 
isterse Allah verir. 4 HA$iYE 

"Benim mukafatim1 verecek olan yalmz Allah Teala'd1r." (YO.nus suresi, 10/72; HO.d 

suresi, 11/29; Sebe sliresi, 34/47). 
HA$IYE Sahabenin Kur'an'm ovgusune mazhar olan "isar" hasletini* kendine rehber 

edinmek. Yani: Hediye ve sadakanm kabulunde ba§kasm1 kendine tercih etmek ve 
dine hizmet kar§Ihgmda gelen maddl menfaati istemeden, kalben talep etmeden, s1rf 
Allah'm bir ihsam bilerek insanlardan dine hizmet kar§Ihgmda da minnet almamaktir. 
Dine hizmet kar§1hgmda dunyada bir §ey istenmemeli ki, ihlas kac,:masm. Gerc,:i onla
rm gec,:imlerinin temin edilmesi ummetin vazifesidir. Hatta onlar zekati da hak ederler. 
Fakat bu istenmez, belki verilir. Verildigi vakit de "Bu, hizmetimin ucretidir" denilmez. 
Mumkun oldugu kadar kanaat ic,:inde ona lay1k ve onu daha c,:ok hak eden ,ba§kalannm 

nefsini kendi nefsine tercih etmek gerekir. insan, *'G,~ ~ 0L5 Jj 
1
: § )'.\ ~ 0JJ,~j 

smma eri§mekle bu muthi§ tehlikeden kurtulup ihlas1 kazanabilir. 

Bkz. "Kendileri ihtiyac; duysalar bile o karde§lerine oncelik verir, onlara verilmesini tercih 
ederler." (Ha§ir sO.resi, 59/9). 

"Peygamberin g6revi, ac,:1kc,:a teblig etmekten ba§ka bir §ey degildir." (NO.r suresi, 24/54; 

AnkebUt suresi, 29/18). 
HA$iYE Evet, *~,i;._ j i;.. j c.lk ~ bir hakikat dusturudur. Kapsam1 geni§tir ve geni§ligi 

meslegimizi de ic,:ine alabilir. 

"Kim bir §eyi talep eder ve o istikamette ciddi bir gayret gosterirse onu elde eder." Bkz. 
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Hidayet, din, ilim ve tarikat ehli ise hak ve hakikate dayand1klan ve 

bizzat her biri yalmzca Rabbini dli§linup hak yolunda O'nun yard1m1-

na guvenerek gittikleri ic;;:in manen o yolun geregi olan bir izzetleri var

d1r. Zaaf hissettikleri vakit insanlara degil, Rabb-i Rahim'e muracaat 

eder, O'ndan yard1m isterler. Me§replerinin farkhhg1 sebebiyle, kendi 

me§replerine zit gorunenlerle yard1mla§ma ihtiyac1m tam hissetmez, 

ittifaka olan ihtiyac;;:lanm gbremezler. Hatta kalblerinde bencillik ve gu

rur varsa kendilerini hakh, ba§kalanm haks1z gorurler; ittifak ve sevgi 

yerine aynhk ve rekabet ortaya c;;:1kar. ihlas1 kac;;:mr, i§leri altust olur. 

i§te bu muthi§ sebebin dogurdugu vahim neticelere ugramamanm 

tek c;;:aresi, §U dokuz husustadir: 

1. Muspet hareket, yani kendi me§rebine duydugu sevgiyle hare

ket etmektir. Taki, ba§ka me§replerin dli§manhg1 ve onun meslegini 

kusurlu gormeleri, muminin dli§lincelerine ve ilmine tesir etmesin; 

kendisi de onlarla me§gul olmasm ... 

2. islamiyet dairesi ic;;:inde hangi me§rep olursa olsun, aralarmda 

sevgiye, karde§lige ve birlige vesile pek c;;:ok ortak bag bulundugunu 

dli§linup onlarla ittifak etmek. .. 

3. Ba§kasmm yoluna ili§memek §art1yla, hakh olan her me§rep sa

hibinin "Benim yolum haktir" ya da "daha guzeldir" demesi hakhr. Fa

kat ba§kasmm me§rebinin haks1zhgm1 veya c;;:irkinligini ima edercesine, 

"Dogru olan yalmz benim yolumdur." veya "Guzel olan sadece benim 

me§rebimdir." diyemez. i§te bu insaf dusturunu rehber edinmek. .. 

4. Hak yolundakilerle ittifak etmenin, Allah'm yard1mma vesile ve 

dine ait izzetin bir sebebi oldugunu dli§linmek. .. 

5. Haks1z olan dalalet yolundakilerin -dayam§malan sebebiyle

cemaat §eklindeki kuvvetli bir §ahs-1 manevinin dehas1yla hucumu 

zamanmda, §ahsi olan en kuvvetli kar§l koymanm bile ona maglup 

olacagm1 anlay1p hak cephesinde ittifakla bir §ahs-1 manevi meydana 

getirerek dalaletin o muthi§ saldmlanna kar§l hakk1 korumak ... 

6. Hakk1 bahlm hucumundan kurtarmak ic;;:in, 

7. Nefsini ve benligini, 

ibni.i'l-Cevzl, el-Mudhi§ s. 490; ibni Hacer, MukaddimeW Fethu'l-Borl s. 14; el-Ub§eyhl, 
el-Mustatraf 21125. 
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8. Yanh§ degerlendirdigi izzetini, 

9. Ve onernsiz, rekabeti seven hislerini terk etrnekle insan ihlas1 

kazamr, vazifesini hakk1yla yerine getirir. 1 HA$IYE 

O~iincii Sebep: Hak yolundakilerin ayn dil§rnesi, gayretsizlikten 

ve daha a§ag1 olrnalarmdan kaynaklanrnad1g1 gibi, dalalet ehlinin itti

fak1 da gayretlerinin c;ok yuksek olrnasmdan degildir. Aksine, hidayet 

yolundakilerin ayn dil§rnesi yuksek gayretlerinin kotuye kullamlrna

smdan, dalalet yolundakilerin ittifak1 ise gayretsizlikten dogan zaaf ve 

acizlikten kaynaklamr. 

Hidayet ehlini, yuksek gayretlerini kotuye kullanrnaya, dolay1s1yla 

anla§rnazhga ve rekabete sevk eden §ey, ahiret yolunda ovillrnil§ bir 

haslet sayilan sevap kazanrna hirs1 ve uhrev1 vazifelerde doyrnarnak

tir. Yani, "Bu sevab1 ben kazanay1rn, bu insanlan ben dogru yola c;ag1-

ray1rn, benirn SOZUffiU dinlesinler." diye dU§Unerek kar§lSmdaki hakiki 

karde§ine; sevgisine, yard1rnma ve karde§ligine cidden rnuhtac; oldugu 

bir insana kar§l rekabet edercesine bir tavir takm1r. "Talebelerirn ne

den onun yanma gidiyor? Nic;in onun kadar talebern yak?" diye ben

ligi bunu firsat bilip o insam kmanrnl§ bir haslet olan rnakarn sevgisine 

rneylettirir; ihlas1 oldurur, riya kap1sm1 ac;ar. 

i§te bu hatanm, bu yaranm, bu rnuthi§ ruh hastahgmm ilaCI §Udur: 

Cenab-1 Hakk'm nzas1 ihlas ile kazamhr,2 insana tabi olanlann c;ok

lugu ile ya da fazla ba§an ile degil... Onlar Cenab-1 Hakk'm takdirine 

bagh oldugu ic;in istenrnez, belki bazen verilir. 

Evet, bazen bir tek kelirne kurtulu§ sebebi ve Allah'm nzasma vesi

ledir.3 Say1ca c;oklugun onerni o kadar dikkate almrnarnah. (unku ba

zen bir tek insanm dogru yola erdirilrnesi, bin insanmki kadar, Allah'm 

HA$IYE Hatta sahih hadisle, ahirzamanda isevllerin hakiki dindarlan Kur' an ehliyle ittifak 
edip mli§terek dli§manlan olan dinsizlige kar§I dayanacaklan gibi, §U zamanda da din 
ve hakikat ehli, degil yalmz dinda§l, meslekta§l, karde§i olanlarla samimi ittifak etmek, 
belki Hiristiyanlann hakiki dindar ruhanileri ile dahi aynhga sebep olan noktalan gec;;ici 
surette munaka§a ve anla§mazhk konusu etmeyerek ortak dli§manlan olan mutecaviz 
dinsizlere kar§l ittifaka muhtac;;tirlar. 
ihlasla dunyadan aynlandan Allah Teala'nm raz1 olacagm1 bildiren hadis ic;;in bkz. ibni 
Mace, mukaddime 9; el-Hakim, el-Mustedrek 2/362. 
Bir beklentisi olmaks1zm, sirf Allah ic;;in soyledigi sozlerden dolay1 ki§inin cennetteki de
recesinin yukseltilecegine dair bkz. Buharl, rikak 81; Muslim, zuhd 6; Tirmizi, zuhd 12. 
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nzasm1 kazanmaya vesile olur. ihlas ve hakperestlik, nereden ve 

kimden gelirse gelsin Mush.imanlarm menfaatlerine taraftar olmakhr. 

"Benden ders ahp bana sevap kazandirsmlar." dli§lincesi ise nefsin ve 

benligin bir hilesidir. 

Ey sevaba hirs gosteren ve ahireti kazandiracak amellere doyma

yan insan! Oyle peygamberler gelmi§tir ki, kendilerine birkac_; ki§i

den ba§ka tabi olan bulunmad1g1 halde1 o mukaddes peygamberlik 

vazifesinin smirs1z ucretini yine de alm1§lard1r. Demek ki huner, bir 

insana c_;ok kimsenin uymasmda degil, Allah'm nzas1m kazanmak

tad1r. Sen neci oluyorsun ki, boyle hirsla "Herkes beni dinlesin." 

diyerek vazifeni unutup Cenab-1 Hakk'm i§ine kan§1yorsun? Soy

lediklerini insanlara kabul ettirmek, halk1 senin etrafma toplamak 

O'nun takdiridir. Vazifeni yap, Allah'm i§ine kan§ma. Hem hakk1, 

hakikati dinleyene ve soyleyene sevap kazandiran, yalmzca insan

lar degildir. Cenab-1 Hakk'm §Uur sahibi mahluklan, ruhaniler ve 

melekler kainah doldurmu§, her taraf1 §enlendirmi§lerdir. 2 Mad em 

c_;ok sevap istiyorsun, ihlas1 esas tut ve yalmz Allah'm nzasm1 dli§lin. 

Taki agzmdan c_;1kan mubarek kelimeler havada ihlas ile ve samimi 

niyetinle hayat bulsun, canlansm, say1s1z §Uur sahibi varhgm kulak

lanna girip onlan nurlandirsm, sana da sevap kazandirsm. (unku 

mesela, sen "Elhamdulillah" dediginde, milyonlarca buyuk-kuc_;uk 

"Elhamdulillah" kelimesi havada Allah'm izniyle yaz1hr. Her varhg1 

hikmetli nak1§larla donatan Cenab-1 Hak abes i§ yapmad1g1 ve hic_;

bir §eyi israf etmedigi ic_;in, o say1s1z mubarek kelimeyi dinleyecek 

say1s1z kulaklan da yaratm1§hr. 

Eger ihlasla, samimi niyetle havadaki o kelimeler canlansa, lezzetli 

birer meyve gibi ruhanilerin kulaklarma girer. Fakat eger Allah'm nzas1 

ve ihlas o kelimelere hayat vermezse kimse onlan dinlemez, sevap da 

yalrnz ag1zdaki kelimeyle smirh kahr. Sesleri c_;ok guzel olmad1g1 ic_;in 

dinleyenlerin azhgmdan s1kilan hafizlarm kulaklan c_;mlasm! 

Dordiincii Sebep: Hidayet yolundakilerin rekabet edercesine an

la§mazhga dli§meleri, ak1beti dli§linmemekten ve dar gorli§llilukten 

Bkz. HO.cl sO.resi, 11/40; Buharl, t1b 17, 42; Muslim, i'man 332, 374; Tirmizl, loyamet 16. 
Mesela gokyuzunun, Allah'a secde halindeki meleklerle dolu olduguna dair bkz. Tirmizi, 
zuhd 9; ibni Mace, zuhd 19. 
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kaynaklanmad1g1 gibi; dalalet yolundakilerin samimi ittifaklan da son

lanm di.i§linmelerinden ve ileri g6rli§lU olmalanndan degildir. 

Aksine, hidayet yolundakiler, hak ve hakikatin tesiriyle, nefsin kor 

hissiyatma kap1lmazlar. Kalb in ve aklm gelecek endi§esi ta§1yan meyil

lerine tabi olmakla beraber istikameti ve ihlas1 koruyamad1klarmdan o 

yuksek makamda kalamaz, aynhga dli§erler. 

Dalalet yolundakiler ise nefsin ve gec_;ici heveslerin tesiriyle, sonunu 

gormeyen ve bir dirhem haw lezzeti gelecekteki bir batman lezzete ter

cih eden k6r hissiyatm geregince, pe§in bir menfaat ve lezzet ic_;in birbir

leriyle samimi olarak kuwetli bir §ekilde ittifak ediyorlar. Evet, dunyevi, 

pe§in lezzet ve menfaatler etrafmda a§ag1, kalbsiz, nefsine di.i§klin in

sanlar samimiyetle birle§iyor. 

Hidayet yolundakiler, kalbin ve aklm yuksek dusturlanyla ahire

te ait, ileriye donuk neticelere ve kemalata yoneldikleri ic_;in esash bir 

istikamet ve tam bir ihlasla gayet fedakarca birle§ebilecekleri halde; 

benlikten s1ynlamad1klarmdan, ifrat ve tefrit yuzunden buyuk bir kuv

vet kaynag1 olan ittifak1 kaybederler. ihlas bozulur, ahirete ait vazifeler 

zedelenir. Allah'm nzas1 da kolayca elde edilemez. 

Bu muhim hastahgm merhemi ve ilaci: 

1~1 J ~\ s1rnyla: Hak yolunda gidenlere yolda§ olup onlarla if-

tihar etmek, 

Arkalanndan gitmek, 

imamhk §erefini onlara birakmak, 

Hak yolundaki bir insanm, kim olursa olsun, kendinden daha iyi 

oldugu ihtirnaliyle gururdan vazgec_;ip ihlas1 kazanmak, 

ihlas ile i§lenen bir dirhem amelin ihlass1z batmanlarca amele us

tun oldugunu bilmek, 

Ve ba§kalanna tabi olmay1, insana sorumluluk yukleyen ve tehlikeli 

"i<:;te duyulacak sevgi, Allah ic;in olmahd1r." "Allah ic;in sevme ve nefret etme" bazr 
hadislerde amellerin en faziletlisi say1lmt§, * baz1 hadislerde de bunun imanm en guc;lu 
baglanndan olduguna dikkat c;ekilmi§tir.** 

* Ebu Davud, sunnet 2; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 5/146; el-Bezzar, el-Musned 9/461. 

** et-Tayalisi, el-Musned s. 101; ibni Eb! $eybe, el-Musannef 6/170, 172, 7/80. 
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olan liderlige, idarecilige tercih etmektir. Boylece insan o hastahktan 

kurtulur, ihlas1 kazarnr ve ahirete ait vazifelerini hakk1yla yapabilir. 

Be§inci Sebep: Hidayet yolundakilerin ayn dil§mesi ve arala

nnda ittifak olmamas1 zay1fhklarmdan kaynaklanmad1g1 gibi, dalalet 

yolundakilerin saglam ittifak1 da kuvvetlerinden degildir. 

Aksine, hidayet ehli arasmda ittifak bulunmamas1, kamil iman saye

sinde bir dayanak noktalannm olmasmdan ve bunun verdigi kuvvetten 

ileri gelir. Gaflet ve dalalet yolundakilerin ittifaklan ise kalben dayanak 

noktas1 bulamamalan sebebiyle zay1fl1klanndan ve acizliklerinden kaynak

larnr. c;unku zay1flar ittifaka muhtac;tir, bu yuzden kuvvetli bir §ekilde el ele 

verirler. Kuwetliler ise bu ihtiyac1 tam hissetmediklerinden, ittifaklan zay1f

tir. Mesela aslanlar, tilkiler gibi ittifaka muhtac; olmad1klan ic;in tek ba§ma 

ya§ar. Yabanl' kec;iler ise kurtlardan korunmak ic;in suru meydana getirir. 

Demek ki, zay1flar birle§ip bir §ahs-1 manevl' meydana getirdikle

rinde kuvvet kazarnrken, 1 HN;;ivE kuvvetli olanlarm toplulugu ve §ahs-1 

manevl'si zay1fhr. 

Bu sirra ince bir i§aret olarak Kur'an zarif bir nukteyle §6yle buyu

ruyor: 2~~\ J_ ~ ~ j~ j Muenneslerin3 yani harnmlann cemaatine, 

iki kat muenn~s oldugu halde, muzekker4 fiili olan J~ buyurmas1 ve 
5~\_j\]1 sJ~ beyanmda muzekkerlerin cemaatine, muennes fiili olan 

~~ tabiriyle hitap etmesi, ince bir §ekilde §Una i§arettir: 

Zay1f ve yumu§ak huylu kadmlar bir araya gelince kuvvetlenir, 

sertlik ve §iddet kazarnp bir manada erkekle§irler. Bu, muzekker fiili 
gerektirdiginden ~~ J~j tabiri gayet uygun dil§mil§tilr. 

Erkekler ise -bilhassa Arap bedevl'leri- kuvvetlerine guvendikleri 

ic;in cemiyetleri zay1f olur, tedbirli ve yumu§ak bir vaziyet ahrlar. Bir 

c;e§it kadmhk hususiyeti takmd1klan ic;in ve bu, muennes fiili gerektir

diginden ~l_j-~I sJ~ beyanmdaki tabir c;ok yerindedir. 

HA$iYE Batt komiteleri i<;;inde en §iddetlisinin, en tesirlisinin ve bir bak1ma en kuvvet

lisinin, cins-i Iatif, zay1f ve nazik kadmlann Amerika' daki Kadm Haklan ve Hurriyeti 
T oplulugu olmas1 ve milletler i<;;inde az ve zay1f olan Ermenilerin komitesinin kuvvetli, 

fedakarca vaziyeti bu iddiam1z1 dogruluyor. 
"~ehirde birtak1m kadmlar, (Duydunuz mu?) dediler." (Yusuf sO.resi, 12/30). 
Arapc;;a gramerinde di§iligi ifade eden kahp. Di§il. 
Arap<;;a gramerinde erkekligi ifade eden kahp. Eril. 
"Bedeviler dediler." (Hucurat sO.resi, 49/14). 
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Evet, hak yolundakiler, gayet kuvvetli bir dayanak noktas1 olan 

Allah'a imandan gelen tevekkUl ve teslimle ihtiyac;lanm ba§kalarma 

arz etmez, onlann yard1m1m istemezler. isterlerse de buna s1ms1k1 ya

pl§mazlar. Sadece dunyay1 gaye edinenler ise dunya i§lerinde hakiki 

dayanak noktalanndan gafil olduklan ic;in zay1f ve aciz dli§lip yard1m

cilara §iddetle ihtiyac; duyar; samimi bir §ekilde, belki fedakarca ittifak 

ederler. 

i§te hak ehli, ittifaktaki hak kuvvetini dli§linmedikleri ve aramad1k

lan ic;in haks1z ve zararh bir netice olan aynhga dli§erler. Haks1z olan 

dalalet ehli ise acizlikleri sayesinde ittifaktaki kuvveti hissettiklerinden, 

maksatlanna ula§mak ic;in c;ok muhim bir vesile olan ittifak1 elde et

mi§lerdir. 

i§te hak yolundakilerin bu haks1z aynhk hastahgmm merhemi ve ilaCI: 
1~1 ~Jij 1) ~ ~:; 1_;jG 'ij ayetindeki §iddetli ilahl yasaga uymak, 
2'-5~\j ).1 Ji- l)jlij ayetindeki toplum hayati ic;in gayet hikmetli ilahl 

emirlere'liygun hareket etmek ve ayn dli§menin islamiyet' e ne kadar za

rarh oldugunu, dalalet yolundakilerin hak yolundakilere ustun gelmesini 

ne derece kolayla§hrd1gm1 dli§linup zay1fhgm1 ve aczini tam hissederek 

hak ehlinin kafilesine fedakarca, samimi bir §ekilde kahlmakhr. Benligini 

ve kendi menfaatini unutup riya ve yapmac1khktan kurtularak ihlas1 elde 

etmektir. 

Altmc1 Sebep: Hak yolundakilerin ayn dli§mesi namertliklerin

den, gayretsizliklerinden ve hamiyetsizliklerinden kaynaklanmad1g1 

gibi; gaflet ic;indeki ehl-i dunyanm ve sapkmlann dunya hayatma ait 

i§lerde samimi ittifaklan da mertlikten, hamiyetten ve gayretli olmala

nndan degildir. 

Aksine, hak ehli c;ogunlukla ahirete ait faydalan dli§lindugunden, 

o muhim ve c;ok say1daki meseleye dair mertlikleri, hamiyetleri, gay

retleri bolunur. Esas sermayeleri olan vakitlerini tek bir meseleye sarf 

etmedikleri ic;in yol arkada§lanyla ittifaklan guc;lenmez. <:;unku mesele 

c;ok, daire geni§tir. 

"Sakm birbirinizle ihtilaf etmeyin, soma korkuya kap1hp zaafa dli§ersiniz, ruzganrnz 
(kuwetiniz) gider." (Enfal suresi, 8/46). 
"Siz iyilik etmek, fenahktan sakmmak hususunda birbirinizle yard1mla§m." (Maide 
suresi, 5/2). 
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Gaflet ic;indeki ehl-i dunya ise yalmz dunya hayatm1 dli§linduk

lerinden, butun hisleriyle, can-1 gonlilden, §iddetli bir §ekilde dunya 

hayatma ait meselelere sanhr ve o meselelerde kendilerine yard1m 

edene s1ms1k1 yap1§1rlar. Be§ yuz lira kiymetindeki vakitlerini -divane 

olmu§ elmas tliccan bir Yahudinin be§ kuru§luk cam parc;asma be§ 

lira fiyat vermesi gibi- hakikat noktasmda be§ para etmeyen ve hak 

ehlinin on kuru§ kiymet vermedigi meselelere harcarlar. Elbette bir 

§eye bu kadar kiymet verip §iddetli bir hissiyatla sanlmak -batil yolda 

bile- samimi bir ihlas oldugundan, o meselede ba§an elde eder ve hak 

yolundakilere ustunluk saglarlar. Bu ustunluk neticesinde hak ehli zil

lete, mahkumiyete, yapmac1khga ve riyaya dli§lip ihlas1 kaybeder. 0 

namert, gayretsiz, hamiyetsiz, sadece dunyay1 gaye edinmi§ bir k1s1m 

insanlara dalkavukluk etmeye mecbur kahr. 

Ey hak yolundakiler! Ey dinin emirlerini yerine getiren, hakikat ehli 

olan, tarikat yoluna mensup hakperestler! Bu muthi§ hastahga kar§I 

birbirinizin kusurunu gom}eyip bir digerinizin ay1b1 kar§ismda gozunu

zu yumunuz! 1 ~1_;? 13~ _fll~ 13 JA 1~p Kur' an ahlak1 ile edepleniniz! 01§ 

dli§manm hucumu sirasmda kendi aramzdaki munaka§alan birak1p 

hak yolundakileri alc;almaktan ve zilletten kurtarmay1 ahirete ait birinci 

ve en muhim vazife kabul ediniz! Yuzlerce ayetin ve Resfll-u Ekrem'in 

hadislerinin §iddetle emrettigi karde§lik, 2 sevgi3 ve yard1mla§may14 ye

rine getirip yol arkada§lanmzla ve dinda§lanmzla ehl-i dunyadan daha 

§iddetli bir §ekilde, butlin hissiyatm1zla ittifak saglaym1z, aynhga dli§

meyiniz. "K1ymetli vaktimi boyle kuc;uk meseleler ic;in sarf etmektense 

zikir ve tefekkur gibi kiymetli §eylerle degerlendirecegim." deyip bir 

kenara c;ekilmek suretiyle ittifak1 zay1flatmaym1z. 

4 

"O kullar, bo§ soz ve i§lere rastlad1klannda vakarla oradan gec;;ip giderler." (Furkan 

suresi, 25/72). 
Mesela, muminlerin karde§ olduklanm beyan eden ayet ic;;in bkz. Hucurat suresi, 49/10. 
Aynca "Ey Allah'm kullan! Karde§ olunuz." anlammdaki hadis ic;;in bkz. Buhan, edeb 57, 
62; Muslim, birr 23, 24; Tirmizi, birr 24; EbU Davud, edeb 47. 
Mesela Ensar'm, kendi beldelerine hicret edenlere sevgi beslediklerini beyan eden ayet 
ic;;in bkz. Ha§ir suresi, 59/9. Aynca "Birbirinizi sevmedikc;;e gerc;;ekten iman etmi§ ola
mazsm1z." anlammdaki hadis ic;;in bkz. Muslim, fman 93; Tirmizi, k1yamet 54, isti'zan 1. 
Mesela iyilik ve takvada yard1mla§may1 emredip gunah ve du§manhkta yard1mla§may1 

yasaklayan ayet i<_;:in bkz. Maide suresi, 5/2. Aynca Mus!Uman karde§ine her frrsatta iyilikte 

bulunmay1 vurgulayan hadis ic;;in bkz. Buhan, meza/im 3, ikrah 7; Muslim, birr 58. 
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C:unku bu manevi cihadda kuc;uk zannettiginiz bir mesele c;ok bu

yuk olabilir. Bir askerin, muhim ve hususi §artlar altmdaki bir saat no

betinin bazen bir sene ibadet hukmune gec;mesi gibi, 1 hak yolundaki

lerin maglubiyeti zamamnda manevi mucahedede kuc;uk bir meseleye 

sarf ettiginiz k1ymetli bir gun, o nobet tutan askerin bir saati gibi bin 

derece k1ymet kazanabilir, bir gununuz bin gun k1ymetinde olabilir. 

Madem Allah ic;indir; o i§in kuc;uk ya da buyuk, k1ymetli ya da k1ymet

siz olu§una bakilmaz. ihlasla Allah nzas1 yolunda bir zerre, bir yild1z 

gibi olur. 2 Vesilenin mahiyetine degil, neticesine bak1hr. Madem neti

cesi Allah'm nzas1dir ve mayas1 ihlashr; o halde kuc;uk degil, buyuktur. 

Yedinci Sebep: Hak ve hakikat yolundakilerin aynhklan ve reka

betleri k1skanc;hktan ve dunya hirsmdan kaynaklanmad1g1 gibi, ehl-i 

dunyanm ve gafillerin ittifaklan da civanmertlikten ve yuksek hasletle

rinden kaynaklanmaz. 

Tam aksine, hakikat yolundakiler, hakikatten gelen yuksek has

letlerini, gayretlerini ve ovulmU§ olan hak yolunda birbirinden geri 

kalmama yan§mI3 tam koruyamad1klanndan ve aralanna ehil olma

yanlann girmesi yuzunden bunlan bir derece suiistimal etmi§lerdir. 

Bu sebeple rekabet edercesine ayn du§mU§, hem kendilerine hem de 

islam alemine bu yuk zarar vermi§lerdir. 

Gaflet ve dalalet yolundakiler ise tutkunu olduklan menfaatlerini 

elden kac_;Irmamak ve 0 menfaatler ic;in adeta tapmd1klan reislerini ve 

arkada§lanm kusturmemek ic;in zilletlerinden, namertliklerinden ve ha

miyetsizliklerinden; arkada§lanyla -alc;ak, hain ve zararh olsalar bile- sa

mimi bir §ekilde mutlaka birlik olurlar. Menfaat etrafmda toplanan ortak

lanyla ne §ekilde olursa olsun samimiyetle ittifak ederler. Samimiyetin 

neticesi olarak da bu ittifaktan faydalamrlar. 

i§te ey musibete ugramI§, ayn du§mU§ hak ve hakikat ehli! Bu 

musibet zamanmda ihlas1 kac_;Ird1gm1z ve sadece Allah'm nzasm1 gaye 

Allah yolundaki bir gi.inli.ik nbbetin, di.inyadan ve ic;:indekilerden daha haytrh olduguna 
dair bkz. Buhari, cihad 5, 73; Muslim, imare 112-115, 163; Tirmizi, fezai/U'l-cihad 26. 
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), dinde ihlash olmak kayd1yla az bir ame
lin dahi yetecegini beyan buyurmaktadir: el-Hakim, el-Mustedrek 4/341; EbU Nuaym, 
Hilyetu'l-Evliya 1/244. Aynca amelleri s1rf Allah ic;:in yapmak gerektigi, yoksa Allah 
Teala'nm kabul buyurmayacag1 hakkmda bkz. et-Taberani, el-Mu'cemu'/-Kebfr 8/140. 
Bkz. Maide suresi, 5/48; Mi.i'minun suresi, 23/61; Fattr suresi, 35/32. 
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edinmediginiz ic;in bu zillete ve magh1biyete sebebiyet verdiniz. Dine ve 

ahirete ait i§lerde rekabet, g1pta, haset ve k1skanc;hk olmamah! Zaten ha

kikat noktasmda olamaz. c;unku k1skanc;hgm ve hasedin sebebi §Udur: 

Pek c;ok elin bir tek §eye uzanmasmdan, pek c;ok gbzun bir tek makama 

dikilmesinden ve pek c;ok midenin bir tek ekmegi istemesinden ileri ge

len birbirine s1kmti verme, munaka§a ve rekabet sebebiyle once g1pta 

edilir, sonra k1skanc;hga dli§lilur. Dunyada bir tek §eyi pek c;ok ki§inin 

istemesi ve dunyanm darhg1, gec;iciligi sebebiyle insanm smirs1z arzulan 

tatmin olmaz, rekabet ortaya c;ikar. Fakat ahirette bir tek insana be§ yuz 

sene1 
HA?iYE mesafelik bir cennet ihsan edilmesi, 2 yetmi§ bin kb§k ve 

HA?iYE Miihim bir taraftan gelen kiymetli bir soru: Bir rivayette, cennette bir insana 

be§ yi.iz senelik bir cennet verilecegi buyruluyor. * Bu hakikat §U smirh akhm1zla nasil 
anla§ilabilir? 

Cevap: Nasil ki bu di.inyada herkesin di.inya kadar, hususi ve gec_;:ici bir di.inyas1 var. 
0 di.inyanm diregi o insanm hayahdir. Gori.inen-gbri.inmeyen duygulanyla o kendi 
di.inyasmdan istifade eder. "Gi.ine§ benim lambam, yild1zlar mumlanmdir." der. Ruh 
sahibi ba§ka varhklann bulunmas1, o adamm kendi di.inyasma sahip olmasma mani 
degildir, aksine, ba§ka varhklar onun hususi di.inyasm1 §enlendirir, si.isler. Aynen byle 
de, fakat bundan binlerce derece yi.iksek bir surette, her bir mi.iminin binlerce k6§
ki.in ve hurinin bulundugu has bahc_;:esinden** ba§ka, umumi cennette be§ yi.iz sene 
geni§liginde birer hususi cenneti vard1r. Derecesi nispetinde geni§leyen hissiyahyla, 
duygulanyla cennete ve ebediyete lay1k bir surette ondan istifade eder. Ba§kalannm 
da ortak olmas1 onun mi.ilki.ini.i ve istifadesini noksanla§hrmaz, hatta ona kuvvet ve
rir. Hususi ve geni§ cennetini si.isler. Evet, bu di.inyada bir insan bir saatte gbri.ilen bir 
bahc_;:eden, bir gi.inde gezilen bir seyir yerinden, bir ayhk bir memleketten ve bir sene
lik bir mesire yerinde seyahatinden agz1yla, kulag1yla, gbzi.iyle, zevkiyle, tat alma du
yusuyla ve diger duygulanyla istifade eder. Aynen byle de, bir saatlik bir bahc_;:eden 
ancak istifade eden bu fani memleketteki koku ve tat alma duyulan o baki alemde bir 
senelik bahc_;:eden aym §ekilde faydalamr. Burada bir senelik mesire yerinden ancak 
istifade edebilen gbrme ve i§itme duyusu, orada be§ yi.iz senelik mesire yerindeki 
seyahatten o ha§metli, ba§tanba§a si.isli.i memlekete lay1k bir tarzda istifade eder. Her 
mi.imin derecesine g6re ve di.inyada kazand1g1 sevaplar, yaphg1 iyilikler olc_;:i.isi.inde 
geni§leyip inki§af eden duygulanyla cennetten zevk ahr, lezzet duyar, faydalamr. 

Baz1 cennet nimetleri, "gokler ve yer kadar, yani be§ yuz senelik mesafe" §eklinde vur
gulanm1§br (Bkz. Tirmizl, cennet 8). Nitekim cennetin, gokler ve yer kadar geni§lige sa
hip oldugu, Kur'an-1 Kerlm'de de beyan edilmi§tir (Bkz. Al-i imran sO.resi, 3/133; Hadld 
suresi, 57/21). Hatta cennette en alt mertebedekilerin bile bin senelik mesafeye denk 
gelecek kadar bol nimetlere mazhar olacaklanna dair hadisler vard1r. (Bkz. Tirmizl, tefsfru 

sure (75) 2, cennet 17; Ahmed ibni Hanbel, e!-Musned 2/13, 64). 

** Adn cennetlerinde, be§ bin kap1s1 olan ve her bir kap1smda yirmi be§ bin hO.ri bulunan 
hususi cennetler olduguna dair bkz. ibni Eb! $eybe, el-Musannef 7139. Aynca her mumin 
i<;;in sbz konusu olan bu hususi cennetlerin, c;ok daha aynntih ifade edildigi hadisler i<;;in 
bkz. ibnu'l-Mubarek, ez-Zuhd s. 550. 

Yukandaki ha§iyede ac_;:1klamas1 verildi. 
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huri verilmesi1 ve cennetteki herkesin kendine di.i§en hisseden tam 

bir gonlil nzas1yla memnun olmas1 gosteriyor ki, ahirette rekabe

te yol ac;acak bir §ey yoktur ve rekabet olamaz. 2 Oyleyse ahirete 

ait salih amellerde de rekabet olmamah; o ameller k1skanc;hk sebe

bi degildir. K1skanc;hk eden ya riyakardir, salih amel bahanesiyle 

dunyev1 neticeler aramaktadir ya da tam bir cahildir, salih amellerin 

nereye bakbgm1 bilmez ve onlann ruhunun, esasmm ihlas oldugunu 

anlamaz. Rekabet yuzunden Allah'm sevgili kullanna kar§l bir tur 

dli§manhk besleyerek Cenab-1 Hakk'm engin rahmetini itham eder. 

Bu hakikati dogrulayan bir vaka: 

Eski arkada§lanm1zdan birinin, bir adama dli§manhg1 vardl. Onun 

yanmda dli§manmm salih amel i§ledigi, hatta veli oldugu anlabldL 0 

arkada§1m1z k1skanmad1, s1kilmadl. 

Sonra biri dedi ki: 

"Senin o du§manm cesurdur, kuvvetlidir." Bakhk ki, o arkada§1-

m1zda §iddetli bir k1skanc;hk ve rekabet daman uyandl. 

Ona §byle dedik: 

"Velilik ve salihlik sonsuz, ebed1 bir hayatm p1rlantas1 gibi bir 

kuvvet ve yuksekliktir. Sen onu bu yuzden k1skanmadm. Dunyev1 

kuvvet okuzde, cesaret canavarda da bulunmakla beraber, velilik 

ve salihlige k1yasla adi bir cam parc;asmm elmasa nispeti gibidir." 

0 da cevap verdi: 

"ikimiz bu dunyada gozumuzu aym noktaya, aym makama dikmi

§iz. Oraya c;1kmak ic;in basamaklanm1z da kuvvet ve cesaret gibi §ey

lerdir. Onu bu yuzden k1skand1m. Ahirette ise makamlar sonsuzdur. 

0 burada benim dli§mammken orada samimi ve sevgili bir karde§im 

olabilir." 

Ey hakikat ve tarikat ehli! Hakka hizmet, buyuk ve agir bir defineyi 

ta§imak ve korumak gibidir. 0 defineyi omzunda ta§iyanlara ne kadar 

c;ok kuvvetli el yard1ma ko§sa o kadar sevinir, memnun olurlar. Kis

kanmak §byle dursun, gayet samimi bir muhabbetle o gelenlerin, ken

dilerininkinden daha fazla olan kuvvetlerini, tesirlerini ve yard1mlanm 

Yukandaki ha§iyede a9klamas1 verildi. 

Bkz. A'raf sO.resi, 7 /43; Hier sO.resi, 15/4 7. 
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iftiharla alkt§lamalan gerekir. 1 Hal boyleyken neden o hakiki karde§lere 

ve fedakar yard1mc1lara rekabet edercesine bak1hyor ve bu yuzden ihlas 

kac;;1yor? Neden vazifenizde itham edilip dalalet yolundakilerin gozunde, 

sizden ve mesleginizden yuz derece a§ag1 olan, "din vas1tas1yla dunyay1 

kazanmak, hakikat ilmiyle gec;;imini saglamak, ac;;gozluluk ve hirs yolun

da rekabet etmek. .. " gibi muthi§ suc;;lamalara maruz kahyorsunuz? 

Bu hastahgm tek c;;aresi, nefsini itham etmek ve nefsinden degil, 

daima kar§tsmdaki <lava arkada§mdan taraf olmakhr. Alimlere gore 

adap ve munazara ilminde hakperestlik ve insaf dusturu §Udur: 

"Bir mesele munazara edilirken kendi sozunun haklzlzgm1 savu
nup haklz c;1ktigma sevinen, kar§1smdakinin haks1zligma ve yanzld1g1-
na memnun olan, insafs1zdir. "2 Hem o insan zarar eder. <;unku hakh 

c;1kti§1 vakit o munazarada bilmedigi bir §eyi ogrenemez, gurura ka

pilma ihtimaliyle zarara dD.§ebilir. Eger kar§tsmdaki hakh c;;1ksa, zarar

s1z, bilmedigi bir meseleyi ogrenip faydalarnr, nefsi gururdan kurtulur. 

Demek ki, insafh hakperest, hakkm hatm ic;;in nefsinin hatmrn kirar. 

Hakk1 dD.§manmm elinde bile gorse, yine gonul nzas1yla kabul edip 

ondan taraf olur ve halinden memnuniyet duyar. 

i§te; din, hakikat, tarikat ve ilim ehli bu dusturu kendilerine rehber 

kabul ederse ihlas1 kazarnr ve ahirete ait vazifelerinde ba§anh olurlar. 

Bu feci dD.§D.§ten ve kendilerini bekleyen musibetten Allah'm rahme

tiyle kurtulurlar. 

3~\ (~~JI ~j ~~\~:~fc ~ ~~ 0 ~ ':f d~ 

Mesela Hazreti Omer'in (radiyallohu anh) §6yle hakperestc;:e bir tavn vardtr: Bir gun, 
Osame ibni Zeyd'e (fey'den) Lie;: bin be§ yuz (dirhemlik) pay aytrd1g1 halde, kendi oglu 
ibni Omer'e Lie;: bin (dirhemlik) pay vermi§ti. Oglu, "Niye Osame'yi benden ustun tut
tun? Vallahi onun katild1g1 her sava§a ben de katild1m." diye sorunca da Hazreti Omer 
§U cevab1 vermi§ti: "Ey ogulcugum! Zeyd (radiyallohu anh), Resulullah (aleyhissataw uesse

lam) nezdinde babandan daha sevgili idi. Osame de (radiyallohu anh) Resulullah'a senden 
daha sevgilidir. Ben Resulullah'm sevgisini kendi sevgime tercih ettim." buyurmu§tu. 
(Tirmizi, menak1b 39). 
Bkz. el-Gazali, jhyau Ulumi'd-Dfn 1179-80. 

"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 
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Ey ahiret karde§lerim ve Kur'an hizmetinde arkada§larzm! Bilirsi

niz ve biliniz: Bu dunyada, bi/hassa ahirete ait hizmetlerde en muhim 

"Sakm birbirinizle ihtilaf etmeyin; sonra korkuya kap1hp zaafa du§ersiniz, n1zganmz 
(kuvvetiniz) gider." (Enfal suresi, 8/46). 
"Namazlara kalk1p hu§u ile Allah'm divanmda durun." (Bakara suresi, 2/238). 
"Nefsini madd! ve manevl kirlerden annd1ran kurtulu§a erer. Onu gunahlarla i:irten ise 
ziyana ugrar." (;;ems suresi, 91/9-10). 
"Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dunya menfaati kar§ihgmda satmaym." (Bakara suresi, 
2/41). 
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esas, en buyuk kuvvet, en makbul §efaat~i1 ve manevf dua, en sag/am 
dayanak noktas1, hakikate gotaren en k1sa yo!, maksatlara ula§tzran en 
kerametli vaszta, en yuksek has/et ve en saf kulluk ihlastir. 

Madem ihlasta bu hususiyetler gibi c;ok nur ve kuwet var. Ve ma

dem bu muthi§ zamanda, deh§etli di.i§manlar, §iddetli basktlar, hucum 

eden bid' atlar ve sapkmhklar kar§Ismda bizler c;ok az, zay1f, fakir ve kuv

vetsiz olmam1za ragmen gayet agir, buyuk, mukaddes ve butun insan

hkla alakah olan imana ve Kur'an'a hizmet vazifesi Allah'm ihsam ile 

omzumuza konulmu§tur. Elbette butun kuwetimizle ihlas1 kazanmaya 

herkesten daha c;ok mecburuz, bununla vazifeliyiz. ihlas s1rnm kalbimi

ze yerle§tirmeye son derece muhtac1z. Y oksa hem §imdiye kadar yap

tig1m1z kuts1 hizmet k1smen ziyan olur, devam etmez; hem de agir bir 

§ekilde sorumlu oluruz. 2~ GJ J ~~ \3 j.li '1 j ayetindeki §iddetli ve 

tehditkar ilahl yasag1 c;igneyip ebed1 s~adetimiz pahasma; manas1z, li.i
zumsuz, zararh, keder veren, bencilce, c;irkin, riyakarca baz1 sum hislerin 

ve kuc;uk menfaatlerin hatm ic;in ihlas1 kirmakla hem bu hizmetteki bu

tun karde§lerimizin hukukuna tecavuz, hem Kur' an hizmetine hucum, 

hem de iman hakikatlerinin kutsiyetine hurmetsizlik etmi§ oluruz. 

Ey karde§lerim! Hayir yolundaki muhim ve buyuk i§lerin c;ok zarar

h manileri olur.3 ~eytanlar bu hizmetle vazifeli olanlarla c;ok ugra§Ir. 4 0 

manilere Ve §eytanlara kar§I ihlas kuwetine dayanmak gerekir. ihlasI 

kiracak sebeplerden yilandan, akrepten c;ekindiginiz gibi c;ekininiz. 

Hazreti Yusuf'un (aleyhisselam) 5~).) ~j ~ 0~ ~~~ ~jU\/ ~\ ~~ dedigi 
gibi, nefs-i emmareye guvenilmez. Benliginiz ve nefs-i emmareniz sizi 

aldatmasm. 

ihlas1 kazanmak, korumak ve ona mani §eyleri ortadan kaldirmak 

ic;in §U "dustur"lar rehberiniz olsun. 

Allah Teala'nm, ancak ihlasla yapilan ameli kabul buyurduguna dair bkz. Nesfil, cihad 

24; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 4/126. 
"Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dunya menfaati kar§thgmda satmaym." (Bakara suresi, 
2/41). 
"Her hayrm bir engeli vard1r." anlammdaki soz i<;in bkz. el-Aclunl, Ke§fil'l-Hafo 2/89. 
insanoglunun her hayirh te§ebbusunde yoluna §eytanm <;1k1p degi§ik oyunlarla ona 
engel olmaya <;ah§ttgma dair bkz. A'ra.f suresi, 7/16-17; Nesal, cihad 19; Ahmed ibni 
Hanbel, el-Musned 3/483. 
"Rabbimin merhamet edip koruduklan hari<;, nefis daima fenahg1 ister, kotUluge sevk 
eder." (Yusuf suresi, 12/53). 
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BiRiNCi DUSTURUNUZ 

Amelinizde gaye Allah 'zn nzasz o/ma/z. 

Eger 0 raz1 olsa, butun dunya size kusse bnemi yok. Eger 0 kabul 

etse, butun insanlar sizi reddetse hukmu yok. 0 ho§nut olduktan ve 

kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti gerektirirse, sizler istemediginiz 

halde sizi insanlara da kabul ettirir, onlan da raz1 eder. 0 yuzden bu 

hizmette dogrudan dogruya, yalmzca Cenab-1 Hakk'm nzasm1 esas 

maksat yapmak gerekir. 

iKiNCi DUSTURUNUZ 

Kur'an hizmetinde bulunan karde§lerini tenkit etmemek ve kendi

ni on/arm ustCtnde, onlardan daha faziletli gostererek g1pta damarzm 

uyand1rmamakt1r. 

Nasd ki, insanm bir eli diger eliyle rekabet etmez, bir gbzu diger 

gbzunu tenkit etmez, dili kulagma itiraz etmez, kalb ruhun ay1b1-

m gbrmez ... Hatta hepsi birbirinin noksamm tamamlar, kusurunu 

brter, ihtiyacm1 kar§1lamasma, vazifesini yapmasma yard1m eder. 1 

Yoksa insanm hayah saner, ruhu gider, cismi de dag1hr. 

Hem nasil ki, bir fabrikanm ~arklan birbiriyle rekabet edercesine 

ugra§maz, biri digerinin bnune ge~ip ona hukmetmez; birbirlerinin 

kusurunu gbrup tenkit ederek ~ah§ma §evkini kirmaz ve birbirlerini 

miskinlige dli§lirmezler. Belki butun kabiliyetleriyle, hareketlerini asil 

maksatlanna ybneltmek i~in birbirlerine yard1m eder, boylece hakiki 

bir dayam§ma ve ittifakla varolu§ gayelerine yururler. Eger birbirlerine 

zerre kadar saldmp hukmetseler o fabrika kan§ir, yapilan i§ler neticesiz 

kahr. Sahibi de o fabrikay1 tamamen y1k1p dag1hr. 

i§te, ey Risale-i Nur talebeleri ve Kur'an'm hizmetkarlan! Sizler ve 

"Birbirlerini sevmede, birbirlerine kar§l merhamet ve §efkatte muminler tek bir vucut 
gibidir. Bir uzuv rahats1z olsa diger uzuvlar uykusuzluk ve a§m ate§ gibi durumlarda he .. 
men onun yard1mma ko§ar." anlammdaki hadis ic;:in bkz. Buharl, edeb 27; Muslim, birr 
66, 67; Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 4/270, 276. Aynca "Kim karde§inin ihtiyacmt 
gorurse Allah da onun ihtiyac1m g6rur. Kim bir Muslumam bir s1kmtidan kurtanrsa Allah 
da o sebeple onu kiyamet gununun s1kmhsmdan kurtanr. Kim bir Muslumanm ac;:1klanm 
kapatirsa Allah da k1yamet gunu onun ac;:1klanm kapatir." anlammdaki hadis ic;:in bkz. 
BuhM, mezdlim 3; Muslim, birr 59, zikir 38. 
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bizler, insan-1 kamil ismine lay1k ayle bir §ahs-1 manevinin uzuvlan1 

ve ebedi hayatta sonsuz saadeti getirecek ayle bir fabrikamn c;arklan 

htikmtindeyiz. Rabbimizin, timmet-i Muhammed'i (aleyhissalata vesse

lam) kurtulu§ sahili olan "Daru's-selam"a2 c;1karacak bir gemisinde c;a

l1§an hizmetkarlanz. Elbette, dart ferde bin ytiz on bir ferdin manevi 

kuwetini veren ihlas s1rnm kazanarak dayam§maya ve hakiki birlige 

muhtac1z, mecburuz.3 

Evet, ayn ayn tic; tane bir rakammm tic; k1ymeti vardir. Fakat yan 

yana gelince ytiz on bir k1ymetini ahrlar. Ayn ayn dart tane dardtin on 

alh k1ymeti var. Eger karde§lik s1rnyla, birle§mek maksad1yla ve vazi

fede ittifak niyetiyle bulu§UP bir c;izgi tistilnde omuz omuza verseler, 

dart bin dart ytiz kirk dart kuwetinde ve k1ymetinde olurlar. Aynen 

bunun gibi, hakiki ihlas s1rnyla on alh fedakar karde§in k1ymetinin ve 

manevi kuwetinin dart bin insanm kuwetini gec;tigine4 tarihteki pek 

c;ok hadise delildir. 

Bu sirdaki incelik §Udur: Hakiki, samimi bir ittifakta her bir §ah1s, 

karde§lerinin gaztiyle de bakabilir, onlarm kulag1yla da i§itebilir. Gerc;ek 

manada birlik ic;inde bulunan on insanm adeta her biri yirmi gazle ba

k1yor, on ak1lla dti§tintiyor, yirmi kulakla i§itiyor, yirmi elle c;ah§1yor gibi 

manevi bir k1ymetleri ve kuwetleri olur. 5 HA$iYE 

Muminlerin, ta§lan kenetlenmi§ bir bina gibi birbirine bagh olmalan gerektigine dair bkz. 
Saf sO.resi, 61/4; Buhari, salot 88, edeb 36, mezolim 5; Muslim, birr 65. 
Cennet anlammda "Daru's-selam" ifadesi ic;:in bkz. En'am sO.resi, 6/127; YO.nus sO.resi, 

10/25. 
Mesela, "Kim karde§inin ihtiyacm1 gbrurse Allah da onun ihtiyacm1 gorur. Kim bir Mus
lumam bir s1kmtidan kurtanrsa Allah da o sebeple onu k1yamet gununun s1kmtismdan 

kurtanr. Kim bir Muslumanm a9klanm kapatirsa Allah da k1yamet gunu onun ac;:1klanm 

kapatir." anlammdaki hadis ic;:in bkz. Buhari, mezfl/im 3; Muslim, birr 59, zikir 38. 
Bkz. "Nice kuc;:uk topluluk vardir ki, Allah'm izniyle, buyuk cemaatlere kar§l galip gel

mi§tir." (Bakara sO.resi, 2/249) 
HA$iYE Evet, ihlas sirr1yla samimi dayam§ma ve birlik, say1s12 faydaya vesile oldugu gibi, 

korkulara hatta olume kar§I en muhim siper ve dayanak noktas1dir. (unku alum bir 
ruhu ahr. Hakiki karde§lik sm1yla Allah'm nzas1 yolunda, ahirete ait i§lerde bir mumi
nin karde§leri say1smca ruhu bulundugundan, biri olse, "Diger ruhlanm saglam kalsm, 
c;:unku onlar bana her vakit sevap kazandirarak hayatim1 manen devam ettirdiklerinden 
ben aslmda olmuyorum." der,* olumu gulerek kar§ilar. "O ruhlar vas1tas1yla sevap ka
zanmaya devam ederek ya§1yorum, yalmzca gunahlanm bak1mmdan oluyorum." der, 

kabre rahatc;:a girer. 

Muminlerin birbirlerine surekli dua ederek sevap kazandirmaya c;:ah§tiklanna dair bkz. 

ibrahim suresi, 14/41; Nuh suresi, 71/28. Aynca, "Birbirlerini sevmede, birbirlerine kar§I 
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U<;UNCU DUSTURUNUZ 

Butun kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. 

Evet, kuwet hakta ve ihlastadir. Haks1zlar dahi haks1zhklan ic;inde 

gosterdikleri ihlas ve samimiyet sayesinde kuvvet kazamyorlar. 

Evet, kuwetin hakta ve ihlasta oldugunun bir delili, §U hizmeti

mizdir. Hizmetimizde bir parc;a ihlas, bu davay1 ispat eder ve kendi-· 

ne delil olur. (unku burada sizinle yedi-sekiz senede yaphg1m1z ilm1 

ve din! hizmetten ahnan netice, kendi memleketimde ve istanbul' da 

yirmi seneden uzun bir surede ald1g1m1zdan yuz derece fazlad1r. Hal

buki memleketimde ve istanbul' da, burada benimle c;ah§an karde§le

rimden yuz, belki bin kat daha fazla yard1mc1m vardi. Burada yalmz, 

kimsesiz, garip, yan umml bir vaziyette; insafs1z memurlann gbz hapsi 

ve baskilan altmda oldugum halde sizinle yedi-sekiz senede yaptig1m1z 

hizmeti, o eski hizmetten yuz derece daha ba§anh kilan manevl kuwe

tin, sizlerdeki ihlastan geldigine katiyen §i.iphem kalmadi. 

Hem itiraf ediyorum ki, samimi ihlasm1zla beni, §an ve §eref perde

si altmda nefsimi ok§ayan riyadan bir derece kurtardm1z. in§allah tam 

ihlas1 kazamr, beni de tam ihlasa ula§hnrsm1z. 

Bilirsiniz ki, Hazreti Ali (radiyallahu anh) o mucizevl kerametiyle ve 

Hazreti Gavs-1 Azam (kuddise sirruh) o harika gaybl kerametiyle, sizlere 

bu ihlas s1rn sebebiyle iltifat ediyor ve himaye edercesine teselli verip 

hizmetinizi manen alki§hyorlar. 1 Evet, onlann iltifatlanmn ihlas1mz se

bebiyle geldiginden hie; §ilpheniz olmasm. Eger bilerek bu ihlas1 bozar

samz o zatlann tokadm1 yersiniz. Onuncu Lem' a' daki §efkat tokatlanm 

hahrlaym1z. 

Boyle manevl kahr~m~nlan arkamzda yard1mc1, ba§1mzda ustad 

bulmak isterseniz 2

1
;"!, ~~\ ~ i)J~~j s1rnyla tam ihlas1 kazammz. 

merhamet ve §efkatte muminler tek bir beden gibidir. Bir uzuv rahats1z olsa, diger uzuvlar 
uykusuzluk ve a§m ate§ gibi durumlarda hemen onun yard1mma ko§ar." anlammdaki 

hadis i<;;in bkz. Buharl, edeb 27; Muslim, birr 66, 67; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 

4/270, 276. 

Bkz. Bedii.izzaman, Sikke-i Tasdfk-i Gaybfs. 95-116 (Sekizinci $ua) s. 117-138 (Sekizin
ci Lem' a), (On Sekizinci Lem' a), (Yirmi Sekizinci Lem' a' nm ikinci Keramet-i Aleviye'si). 

"(Hatta kendileri ihtiyac; duysalar bile) o karde§lerine oncelik verir, onlara verilmesini 
tercih ederler." (Ha§ir suresi, 59/9) 
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~erefte, makamda, insanlann size gosterdigi alakada, hatta maddf 

menfaatler gibi nefsin ho§una giden §eylerde karde§lerinizi nefsinize 

tercih ediniz. 1 Mesela, nefsinize bir bencillik gelmemesi ic;in, ~ok tath 

ve guzel bir iman hakikatini muhtac; bir mumine bildirmenin bile -ki 

bu, en masum ve zarars1z menfaatlerdendir- mumkunse bunu iste

meyen bir arkada§ tarafmdan yapilmas1 ho§unuza gitsin. Eger "Ben 

sevap kazanay1m, bu guzel meseleyi ben soyleyeyim." diye bir arzu

nuz varsa, gerc;i bunda bir gunah ve sakmca yoktur; fakat aramzdaki 

ihlas smma zarar gelebilir. 

DORDUNCU DUSTURUNUZ 

Karde§lerinizin meziyetlerini ve faziletlerini kendinizdeymi§ gibi 

kabul edip on/arm §erefleriyle §ilkrederek iftihar etmektir. 

Tasawuftafenafi'§-§eyh, fenafi'r-resu/2 tabirleri vardir. Ben sufi degi

lim. Fakat tasawuf ehlinin bu dusturu, bizim yolumuzda Jena fi'l-ihvan 3 

§eklinde guzel bir dusturdur. Karde§ler arasmda buna tefanf denir, yani 

birbirinde fani olmak. .. Kendi nefsanl hislerini unutup karde§lerinin me

ziyetlerini ve hislerini dil§ilnerek ya§amak. . . Zaten meslegimizin esas1 

karde§liktir. Bu, baba ile evlat, §eyh ile murit arasmdaki munasebet de

gildir; hakiki karde§lik bag1dir. Araya olsa olsa ustadhk girer. 

Meslegimiz Ha/f/iye4 oldugu ic;in me§rebimiz h1/lettir.5 Bu me§rep, 

en yakm dost, en fedakar arkada§, en guzel takdir edici yolda§ ve en 

civanmert karde§ olmay1 gerektirir. Bunun temel §arh samimi ihlashr. 

Samimi ihlas1 kiran, hakiki karde§ligin gayet yuksek kulesinin ba§m

dan dil§er. Derin bir c;ukura dil§me ihtimali var. Ortada tutunacak yer 

bulamaz. 

Evet, iki yo/ gorunuyor. 6 Kur' an 'm geni§ caddesi olan §U hizmetimizden 

"Hic;biriniz kendisi ic;in istedigini karde§i ic;in de istemedikc;e gerc;ekten iman etmi§ 
olamaz." anlammdaki hadis ic;in bkz. Buhari, fmon 7; Muslim, fmon 71, 72; Tirmizi, 
k1yomet 59. 
$eyhte fani alma, peygamberde fani alma. 
Karde§te fani alma. 
Samimi dostluk, karde§lik. 
Can-1 gonulden arkada§ltk. 
Bkz. "$ukur" ya da "kCtfUr" yolu (Dehr suresi, 76/3); "iki yo! (hayir ve §er yolu)" (Beled 
st1resi, 90/10); "kotU!Ctk" ya da "takva" yolu ($ems suresi, 91/8); Mahrn Allah yolunda 
harcay1p O'na sayg1 duyarak haramdan sakman, o en gCtzel kelimeyi (kelime-i tevhidi) 
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§imdi aynlanlann, bize dil§man dinsizlik kuvvetine bilmeden yard1m 
etme ihtimalleri var. in§allah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-1 Mucizu'l

Beyan'm kutsi dairesine girenler, daima nura, ihlasa, imana kuwet ve

recek ve oyle c;ukurlara dii§meyeceklerdir. 

Ey Kur'an hizmetindeki arkada§lanm! ihlas1 kazanmanm ve koru

manm en tesirli yollarmdan biri, rab1ta-y1 mevt, yani olumu hie; akil

dan c;1karmamaktir. Evet, ihlas1 zedeleyen ve insam riyaya, dunyaya 

sevk eden, hie; olmeyecekmi§ gibi dunyaya dahp emellerinin pe§inden 

gitmek oldugu gibi; insam riyadan nefret ettiren ve ona ihlas1 kazand1-

ran da rab1ta-y1 mevttir. Olecegini ve dunyanm fani oldugunu akildan 

c;1karmay1p nefsin hilelerinden kurtulmakhr. Evet, varhgm hakikatini 

bilen tarikat ehli zatlar, Kur'an-1 Hakim'in 
0 ) / ::::- o,,, ~ Q / ;;; Vt / ::;; 

20 °/I\ ~\~ ·· J5, , \.J :>,-'•\/~&I 
/ .r-- / ~ Y-::4 ~!:3 :, '.: 

gibi ayetlerinden ald1klan dersle, hep olumu dii§iinmeyi yollanmn 

esas1 kabul etmi§, sonsuz arzularm kaynag1 olan ebediyet kuruntusunu 

o bag ile ortadan kaldirm1§lardir. 

Onlar hayali bir §ekilde kendilerini olmii§, y1kamyor ve kabre konu

yor farz edip oyle dii§iindukc;e nefs-i emmareleri o hayalin ve dii§iince

nin tesiriyle sonu gelmez emellerinden bir derece vazgec;er. Olumle boy

le bag kurmanm pek c;ok faydas1 vard1r. Hadis, 3~\Thl r,~lft }~ 13 ,r51-ev 

kema kal- yani "Lezzetleri bozup acila§hran oliimu c;ok zikrediniz!" be

yamyla bunu ders veriyor. Fakat meslegimiz tarikat degil hakikat oldugu 

ic;in olumu tarikat ehli gibi farazi ve hayali bir §ekilde dii§iinmek zorunda 

degiliz. Hem bu, hakikat meslegine uygun dii§mez. Bizimki ak1beti dii§ii

nerek gelecegi §imdiki zamana getirmek degil, hakikat noktasmda §imdi

ki zamandan gelecege fikren gitmek ve oyle bakmak §eklinde olmahdir. 

Evet, hie; hayale, varsay1ma gerek kalmadan insan bu klsa omur 

agacmm ba§mdaki tek meyve olan kendi cenazesine bakabilir. Bu 

tasdik eden kimsenin eri§ecegi "en kolay yo!" ya da cimri davranan, bir de kendini guc;
lu samp Allah'tan mustagni gbren, o en guzel kelimeyi (kelime-i tevhidi) yalan sayanm 
sardmlacag1 "en guc; yo!" (Ley! suresi, 92/5-10). 
"Hie; §U.phe yak ki sen de oleceksin, onlar da olecekler." (Zumer suresi, 39/30). 
"Her canh her an olumu tatmaktad1r." (Al-i imran suresi, 3/185). 
Tirmizl, k1yomet 26, zuhd 4; Nesal, cenoiz 3; ibni Mace, zuhd 31; Ahmed ibni Hanbel, 
el-Musned 2/292, 
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§ekilde yalmz kendi olumunu gbrdugu gibi, bir pan;a obur tarafa gitse 

asrmm olUmunu de gorur. Biraz daha gitse dunyanm olUmunu seyre

der, tam ihlasa giden yolu ac;ar. 

ihtas1 kazanmanm ve korumanm ikinci yolu: Tahkik ve delil

lerle elde edilen imanm kuvvetiyle ve Yarahc1'y1 bilmeyi netice veren, 

varhklardaki sanah gosteren imani tefekkurun panlhlanyla O'nun hu

zurundaym1§ gibi bir §UUr kazamp Hahk-1 Rahim'in her yerde haw ve 

naw oldugunu dll§llnmek, O'ndan ba§kasmm alakasm1 aramamakhr. 

Boylece insan, O'nun huzurunda ba§kalanna bakmanm, ba§kalarm

dan medet ummanm o huzurun edebine aykm oldugunu dll§llnerek 

riyadan kurtulur, ihlas1 kazamr. Her neyse ... Bunun pek c_;ok derecesi, 

mertebesi var. Herkes kendi hissesine gore ne kadar istifade edebilirse 

kardir. Risale-i Nur'da insam riyadan kurtaracak, ona ihlas1 kazandira

cak pek c;ok hakikat anlahld1gmdan burada k1sa kesiyoruz. 

ihlas1 kiran ve insam riyaya goturen pek c;ok sebepten lie; tanesini 

k1saca beyan edecegiz: 

Birinci Sebep: Maddi menfaatler yuzunden ortaya c;1kan rekabet, 

yava§ yava§ ihlas1 kirar. Hizmetin neticesini zedeler. 0 maddi menfa

atlerin de elden kac_;masma sebep olur. 

Evet, bu millet hakikat ve ahiret ic_;in c;ah§anlara daima hurmet ve yar

d1m arzusu beslemi§tir. Onlann hakiki ihlaslanna ve sadakatli hizmetle

rine bir yonden bilfiil kahlmak niyetiyle maddi ihtiyac_;lanm kar§ilamakla 

me§gul olmu§, vakitlerini ziyan etmemeleri ic_;in sadaka ve hediye gibi 

maddi desteklerle kendilerine yard1m edip hurmet gostermi§tir. Fakat bu 

yard1m ve hurmet istenmez, belki verilir. Hatta kalben arzu edip hal di

liyle dahi beklenmez, belki umulmad1g1 halde verilir. Yoksa ihlas1 zedeler 

ve insan 1~ ~ ~~~ 13µ 'ij ayetinin yasaklad1g1 hususa yakla§ir, 

ameli k1smen yanar. 

i§te bu maddi menfaat beklentisi neticesinde ve bencilligi yuzun

den nefs-i emmare, o menfaati ba§kasma kaphrmamak ic_;in hakiki 

bir karde§ine ve o hususi hizmette arkada§ma kar§I rekabet damanm 

uyandmr. ihlas zedelenir, hizmette kutsiyet kaybolur. insan, hakikat 

"Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dunya menfaati kar§1hgmda satmaym." (Bakara suresi, 
2/41). 
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yolundakilerin nazarmda c;irkin bir hale dli§er; maddi menfaatini de 

kaybeder. Her neyse ... Bu hamur c;ok su goturur, kisa kesip yalmz 

hakiki karde§lerim arasmda ihlas s1rnm ve samimi ittifak1 kuvvetlendi

recek iki misal soyleyecegim. 

Birinci misal: Ehl-i dunya, hatta bir kis1m siyasetc;iler, toplum ha

yatmm onde gelenleri ve komiteler, buyuk bir servet ve §iddetli bir 

kuvvet elde etmek ic;in mallarda ortakhk dusturunu kendilerine reh

ber edinmi§lerdir. Boylece onlar, butun suiistimallere ve zararlanna 

ragmen, muthi§ bir kuvvet ve menfaat elde ederler. Halbuki birc;ok 

zaranmn yanmda, ortakhkta mallann mahiyeti degi§mez. Gerc;i bir ba

k1ma, gorunli§te her biri mallann tamamma sahiptir, fakat onlardan 

istifade edemezler. Her neyse ... Bu ortakhk dusturu, ahireti kazanmak 

ic;in yapilan amellere uygulansa, zarars1z ve buyuk bir menfaate vesile 

olur. (unku bu tun amellerin sevab1, onlara ortak olan her bir ferdin 

eline tamamen gec;er, bu s1rn ta§ir. 

Nasil ki dart-be§ adamdan -ortak olmak niyetiyle- biri gazyag1, 

biri fitil, biri lamba, biri §i§e, biri de kibrit getirip bir lambay1 yaksa, her 

biri l§Iga tam sahip olur. 0 ortaklardan her birinin duvarda buyuk bir 

aynas1 varsa, l§Ik o aynalann hepsine odayla beraber noksans1z bir 

§ekilde, bolunmeden akseder. 

Aynen oyle de, ahiret ic;in i§lenen amellerde ihlas s1rnyla ortakhk

tan, karde§lik s1rnyla dayam§madan ve birlik s1rnyla mesai ortakhgm

dan elde edilen butun sevap ve nurun, o i§e katilanlann her birinin 

amel defterine eksiksiz yazilacagma hakikat ehli §ahittir. Bu bir haki

kattir, Cenab-1 Hakk'm engin rahmetinin ve kereminin geregidir. 

i§te, ey karde§lerim! Maddi menfaatler in§allah sizi rekabete sevk 

etmeyecek. Fakat ahirete ait menfaatler noktasmda bir kis1m tarikat 

ehli aldand1g1 gibi, sizin de aldanmamz mumkundur. Oysa §ahsi, az 

bir sevap nerede; verilen misaldeki gibi amellerde ortakhk vesilesiyle 

kazamlan sevap ve nur nerede? 

ikinci misal: Zanaatkarlar, ugra§lannm neticesini arttirmak ic;in 

ortakla§a, mtihim bir servet elde ederler. Mesela, diki§ igneleri yapan 

on adam, ayn ayn yapmaya c;ah§ffil§lar. 0 §ahsi c;ah§manm ve ugra§m 

meyvesi gi.inde yalmzca lie; igne olmu§. Sonra ortak c;ah§ma dusturuyla 
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on adam birle§mi§. Biri demir getirmi§, biri ocag1 yakm1§, biri delik ac_;

ffil§, biri demiri ocaga sokmu§, biri ucunu sivriltmi§ vesaire ... Her biri 

igne yapma mesleginde yalmzca basit bir i§le me§gul oldugundan vakit 

ziyan olmam1§, o ugra§ta beceri kazanarak i§lerini c_;abucak gbrmli§ler. 

Sonra o ortak mesai ve i§bblumu sayesinde ortaya c_;1kan neticeyi arala

rmda bblli§tlirmli§ler. Her birine tek gunde uc_; igneye bedel uc_; yuz igne 

dli§tligunu gbrmli§ler. Bu hadise, ehl-i dunyanm zanaatkarlanm ortak 

c_;ah§maya sevk etmek ic_;in dilden dile aktarilmi§tlr. 

i§te, ey karde§lerim! Madem dunya i§lerinde, kesif maddelerde bile 

birlik ve ittifak boyle neticeler, buyuk faydalar veriyor. Uhrev1 ve nuran1, 

bolunmeye muhtac_; olmayan bir §ekilde, Allah'm lutfu ile her ortagm 

aynasma nurun tamammm aksetmesinin ve her birinin, digerlerinin ka

zand1g1 sevab1 da elde etmesinin1 ne kadar buyuk bir kar oldugunu k1-

yaslayabilirsiniz. Bu buyuk kazanc_;, rekabetle ve ihlass1zhkla kac_;mlmaz! 

ihlasr Krran ikinci Sebep: Makam sevgisinden gelen §bhret 

dli§kunlugu sebebiyle, §an-§eref perdesi altmda insanlann alakasm1 

kazanmak ve dikkatleri kendine c_;ekerek benligi ok§amak, nefs-i em

mareye bir makam vermektir. Bu, en muhim ruh hastahklanndan biri 

oldugu gibi "gizli §irk" tabir edilen riyakarhga,2 kendini begenmi§lige 

kap1 ac_;ar, ihlas1 zedeler. 

Karde§lerim! Kur'an-1 Hak1m'in hizmetindeki meslegimiz hakikat 
ve karde§lik, bunun s1rn da §ahsiyetini karde§leri ic;inde Jani kzhp3 

HA$iYE 

on/arm nefislerini kendi nefsine tercih etmek oldugundan, aram1zda 

makam sevgisinden kaynaklanan bu tur rekabetin tesirinin bulunma

mas1 gerekir. (unku meslegimize tamamen z1ttir. Madem karde§lerin 

§erefi umumiyetle her §ahsa ait olabilir; o buyuk manev1 §erefi, §ahs1, 

kendini begenmi§c_;esine, rekabet edercesine basit bir §erefe ve §bhre

te feda etmenin, Risale-i Nur talebelerinden yuz derece uzak oldugu 

umidindeyim. 

"Kim hidayete davette bulunursa, ona uyanlann sevaplannm bir misli ona gelir. Aynca 
bu durum, onlann i.icretlerinden de hic;;bir §ey eksiltmez." anlammdaki hadis ic;;in bkz. 
Muslim, i/im 16; Tirmizl, i/im 15; EbU Davud, sunnet 6; Nesal, zekat 64. 
Riyakarhgm, "gizli §irk" olduguna dair bkz. ibni Mace, zuhd 21; Ahmed ibni Hanbel, 
el-Musned 3/30; el-Hakim, el-Mustedrek 4/365; el-Beyhakl, $uabu'I-iman 5/334. 
HA$IYE Evet, bahtiyar odur ki, Kur' an kevserinden si.izi.ilen tath, bi.iyi.ik bir havuzu kazan

mak ic;;in bir buz parc;;as1 gibi olan §ahsiyetini ve benligini o havuzun ic;;ine atip eritsin. 
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Evet, Risale-i Nur talebelerinin kalbi, akh ve ruhu boyle a§ag1, 

zararh, sufll §eylere tenezzul etmez. Fakat nefs-i emmare herkeste 

bulunur. Bazen nefsani hisler damarlara kan§ir; kalbe, akla ve ruha 

ragmen hukmunu bir derece yerine getirir. Sizlerin kalbini, ruhunu 

ve akhm itham etmem. Risale-i Nur'un tesirine dayanarak size gu

veniyorum. Fakat nefis, gec_;ici hevesler, hisler ve kuruntular kimi 

zaman insam aldabyor. Onun ic_;in bazen §iddetli ikaz ediliyorsunuz. 

Bu §iddet nefse, gec_;ici heveslere, hislere ve kuruntulara yoneliktir; 

tedbirli davranm1z. 

Evet, eger meslegimiz §eyhlik olsayd1, bir tek makam veyahut 

belli makamlar bulunurdu. 0 makamlara farkh kabiliyetler aday 

olurdu. Gipta sebebiyle bencillik ortaya c;1kabilirdi. Fakat meslegi

miz karde§liktir. Karde§ karde§e baba olamaz, rehber tavn takma

maz. Karde§likte makam geni§tir; gipta yuzunden birbirine s1kmti 

vermenin yeri yoktur. Olsa olsa, karde§ karde§e yard1m eder, onun 

hizmetini tamamlar. Bir baba ya da rehber tavn takmilan me§rep

lerde, giptanm sebep oldugu sevap hirs1 ve daha c;ok gayret gos

terme istegi yuzunden c;ok zararh ve tehlikeli neticelerin meydana 

geldigine delil, tarikat ehlinin o kadar muhim ve buyuk kemalatma 

ve faydalarma ragmen aynhklann ve rekabetin dogurdugu vahim 

neticelerdir. Onlann o bu yuk, kutsi kuvvetleri bid' at ruzgarlarma 

dayanam1yor. 

U~iincii Sebep: Korku ve ac;gozlUluktur. Bu, ba§ka bir kis1m 

manilerle beraber Hucumat-1 Sitte' de1 tamamen izah edildigi ic_;in ona 

havale edip rnerhametlilerin en merhametlisi olan Cenab-1 Hak'tan 

butun guzel isimlerini §efaatc;i yaparak bizleri tam ihlasa eri§tirmesini 

diliyoruz. Amin ... 

2 " \ -: \ -: ~l.:_!t\ -: ~l.:_!t\ ibLY ~ d.;_;_1 -)A;.'11 ~-- E~t1\ 
~ ~ ~ ~ ,,.,, ~ . (..)"f' ; ~ \t"'-

/ / b / / 

3~\ ~I~\&~ (:0c ~ :]~ 6 ~ :i .it~ 

Mektubat'ta Yirmi Dokuzuncu Mektup'un Altmc1 K1sm1'dir. 
"Allah'1m! ihlas sC1resinin hakk1 ic:;in bizi (butun davram§lannda) ihlas1 hedefleyen ve 
ihlasa erdirilmi§ kullanndan eyle, amin, amin." 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakkiyla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 
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BAZI KARDE~LERiME HUSUSi BiR MEKTUPTUR 

Risaleleri yazmaktan usanan ve ibadet aylan olan Oc:; Aylar' da 

ba§ka evrad1, be§ yonden ibadet sayilan1 
HA$iYE Risale-i Nur'u yaz

maya tercih eden karde§lerime iki hadis-i §erifin bir ni.iktesini soy

leyecegim. 

Birinci Hadis 

2~1~1 ~~"\ ~L<l;J1 ;1~ ~j~ -ev kema kal. Yani: "Mah§erde hakikat 

yolundaki olimlerin sarf ettikleri murekkep, §ehitlerin kanzyla beraber 

tartzlabilir; o k1ymette olur." 

ikinci Hadis 
/ ) 

3~ ~~ _?.-\ ili ~\ ~G ~ ~ ~l "~ ~ -ev kema kal. Yani: 
"Bid'atlar ve sapkmhk her yeri ku§athg1 zaman si.innet-i seniyyeye ve 

Kur'an hakikatlerine s1ms1k1 sanhp hizmet eden, yi.iz §ehit sevab1 ka

zanabilir." 

Ey tembellik damanyla Risale-i Nur'u yazmaktan usananlar ve ey 

tasavvuf yolunda giden karde§ler! Bu iki hadis gosteriyor ki, boyle bir 

zamanda iman hakikatlerine, §eriatm s1rlarma ve si.innet-i seniyyeye 

hizmet eden mi.ibarek, halis kalemlerden akan siyah nurun, ab-1 hayat 

hi.ikmi.indeki mi.irekkebin bir damlas1, size mah§er gi.ini.inde §ehitlerin 

yi.iz damla kam gibi fayda verebilir. Oyleyse onu kazanmaya c:;ah§mlz. 

Eger derseniz ki: Hadiste "alim" tabiri var, bir k1sm1m1z yalmzca 

katibiz. 

HA$IYE Bu k1ymetli mektupta Ostad1m1zm i§aret ettigi be§ c;e§it ibadetin kendilerinden 
izahm1 talep ettik. Ald1g1m1z izah a§ag1dad1r. 

1. En muhim bir mucahede olan dalalet ehline kar§l manen cihad etmektir. 

2. Ostadma hakikatlerin yay1lmas1 ic;in yard1m suretiyle hizmet etmektir. 

3. Muslumanlara iman hususunda hizmet etmektir. 

4. Kalemle ilim tahsil etmektir. 

5. Bazen bir saati bir sene ibadet hukmune gec;en tefekkur ibadetini yapmaktir. 

Rii§dii, Husrev, Re'fet 
Bkz. el-Gazali, ihyou Ulumi'd-dfn 116, 8; ibni Hacer, Lisonu'l-Mfzon 5/225; el-Munavi, 
Feyzu'l-Kadfr 6/466. 
et-Taberanl, el-Mu'cemu'l-Evsat 5/315; ibni Adiyy, el-Komil 2/327; el-Beyhaki, ez
Zuhd s. 118. 
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Cevap: Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak, kabul ede

rek okuyan, bu zamanm muhim, hakiki bir alimi olabilir. Anlamasa 

bile, madem Risale-i Nur talebelerinin bir §ahs-1 manevlsi var, §UP

hesiz o §ahs-1 manevl bu zamanm bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o 

§ahs-1 manevlnin parmakland1r. Kendimce liyakatsiz oldugum halde, 

haydi husn-u zanmmza dayanarak, bu fakire bir ustadhk ve tabi olma 

noktasmda bir alimlik makam1 verip baglanm1§sm1z. Ben umml oldu

gumdan ve yazma bilmedigimden sizin kalemleriniz benim kalemim 

say1hr, hadiste mujdelenen sevab1 ahrs1mz. 

Said Nursf 



Isparta'rnn adil valisine, adliyesine ve emniyet te§kilatma, 

En yakm, en has ve halis karde§lerim ic_;in yirmi iki sene once 

lsparta' nm Baria nahiyesindeyken yazd1g1m bu gayet mahrem risa

lecigimi, lsparta halk1yla ve idarecileriyle alakah oldugundan, takdim 

ediyorum. Eger uygun gorUlurse yeni ya da eski harflerle daktiloda 

birkac_; nusha yazilsm ki, yirmi be§-otuz senedir sirlanm1 arayan ve beni 

gbz hapsinde tutanlar, hic_;bir gizli i§imizin olmad1gm1 anlasmlar. En 

gizli sirlanm1zdan biri i§te bu risaledir, bilsinler! 

Said Nursf 

Ur; i~aret 
On Yedinci Lem'a'nm On Yedinci Nota'smm uc_;uncu meselesiy

ken, ic_;indeki sorulann §iddeti ve ku§ahc1hg1, cevaplann kuweti ve 

parlakhg1 sebebiyle Otuz Birinci Mektup'un Yirmi ikinci Lem'as1 ola

rak Lem'alar'a dahil oldu. Lem'alar bu risaleye yer vermelidir. Mah

remdir, en has, halis ve sad1k karde§lerimize mahsustur. 

~j\~j\~\~ 

Bu mesele lie_; "i§aret"tir. 

Her turlu noksan s1fattan uzak olan Allah'm ad1yla. 

"Allah'a dayamp guvenene Allah kafidir. Allah buyrugunu elbette yerine getirir. Ger

<;ekten Allah her §ey i<;in bir bl<;u, her i§ i<;in bir vade belirlemi§tir." (Talak suresi, 65/3). 
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BiRiNCi i~ARET 

;;ahs1m ve Risale-i Nur hakkmda muhim bir soru. 

<;;oklari diyor ki: Sen, sadece dunyay1 gaye edinenlerin dunya

sma kan§mad1gm halde, neden onlar her firsatta senin ahiretine kan

§tyorlar? Halbuki hic;bir devletin kanunu, dunyay1 terk eden munze

vilere ili§mez. 

Cevap: Yeni Said'in bu soruya cevab1 susmakhr. 0, "Benim ceva

b1m1 kader versin." der. Bununla beraber, mecburen, emanet olarak 

bdunc; ald1g1 Eski Said'in kafas1 diyor ki: 

Bu soruya cevap vermesi gereken, lsparta vilayetinin idarecileri 

ve halk1dir. <;unku bu sorunun altmdaki mana ile benden c;ok on

lar alakahd1r. Madem binlerce mensubu bulunan bir hukumet ve yuz 

binlerce ferdi bulunan bir halk benim yerime du§linmeye ve beni mu

dafaa etmeye mecburdur; neden bu iddianm sahipleriyle luzumsuz 

yere konU§UP kendimi savunay1m? <;unku ben dokuz senedir bu §e

hirdeyim; gittikc;e dunyalanna daha c;ok s1rt c;eviriyorum. Hic;bir halim 

onlardan sakh kalmamt§. En gizli, en mahrem risalelerim dahi huku

metin ve baz1 vekillerin eline gec;mi§. Eger ehl-i dunyay1 tela§a ve en

di§eye du§lirecek §ekilde dunyayla ilgili i§lerine kan§ma te§ebbusum, 

niyetim ve boyle bir tavnm olsayd1, bu vilayetteki ve kazalanndaki 

hukumet gbrevlileri, dokuz senedir dikkatle ara§hrd1klan ve ben de 

yamma gelenlere c;ekinmeden s1rlanm1 bildirdigim halde, bana sessiz 

kalmaz, ili§irlerdi. Eger milletin ve vatanm huzuruna ve gelecegine za

rar verecek bir hatam varsa, dokuz seneden beri valisinden koy kara

kol kumandanma kadar onlan sorumlu yapar. Kendileri sorumluluk

tan kurtulmak ic;in hakk1mda habbeyi kubbe yapanlara kar§l kubbeyi 

habbe yap1p beni mudafaa etmeye mecburdur. Oyleyse bu sorunun 

cevabm1 onlara havale ediyorum. 

Bu §ehrin halkmm buyuk k1smmm beni benden daha fazla mu

dafaa etme mecburiyetlerinin sebebi ise §Udur: Dokuz senedir hem 

karde§, hem dost, hem mubarek olan bu halkm ebedi hayah, ima

mnm kuvvetlenmesi ve saadeti ic;in tesirini bilfiil ve maddi olarak 

gbsteren yuzlerce risale vas1tas1yla c;ah§hk. 0 risaleler yuzunden hie; 

kimseye yersiz s1kmh ve zarar gelmemi§, onlarda hic;bir kotu niyetli 
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siyas1 ve dunyev1 menfaat emaresi gbrulmemi§tir. Allah'a hamdol

sun, §U lsparta §ehri, Risale-i Nur sayesinde eski zamanm §erefli $am 

§ehrinin ve islam aleminin umumi medresesi olan M1sir'm el-Ezher 

Oniversitesi'nin mubarekligi gibi, iman kuvveti ve dint cesaret, meta

net ve sebat hususunda mubarek bir makam kazanmt§hr. Bu §ehirde, 

imamn kuvveti kay1ts1zhga, ibadet arzusu haram zevklere dli§klinlu

ge ustun geldiginden ve Risale-i Nur lsparta'ya butUn vilayetlerin us

tllnde bir dindarhk meziyeti kazandird1gmdan, elbette buradaki her 

insan, hatta farz edelim ki dinsiz bile olsa, beni ve Risale-i Nur'u 

savunmaya mecburdur. Onlann bu c;ok muhim mudafaa haklannm 

yanmda, benim gibi vazifesini bitirmi§ ve -Allah'a hamdolsun- bin

lerce talebesi kendisinin yerine c;ah§an bir acizin muhim olmayan 

az1c1k hakk1, beni mudafaaya sevk etmiyor. Boyle binlerce avukatt 

bulunan bir adam, kendi davasm1 kendisi savunamaz. 

iKiNCi i~ARET 

T enkit edercesine sorulan bir soruya cevaptir. 

Ehl-i diinya tarafmdan deniliyor ki: Sen neden bize kustlln? 

Bir defa olsun bize muracaat etmeyip sustun? Bizden §iddetle §ikayet 

edip "Bana zulmediyorsunuz!" diyorsun. Halbuki bizim de bir pren

sibimiz, bu asnn geregi olan belli dusturlanm1z var. Bunlan yerine 

getirmeyi kabul etmiyorsun. Kanunu uygulayan zalim olmaz, fakat 

kabul etmeyen isyanc1 olur. Mesela, bu hurriyet asnnda ve yeni ba§

lad1g1m1z cumhuriyet devrinde, e§itlik esas1 uzerine, tahakkum ve 

zorbahg1 kaldirmak bizim temel bir kanunumuz oldugu halde, sen 

kah hocahk kah zahitlik suretinde insanlann alakasm1 kazanarak dik

katleri kendine c;ekiyorsun. $imdiki haline ve eski hayatma bakm

ca hukumetin nufuzu dt§mda bir kuvvet, toplumda bir makam elde 

etmeye c;ah§hgm anla§thyor. Bu ise -§imdiki tabirle- burjuvalann 

zorbaca tahakkumleri altmda ho§ gbrulebilir. Fakat halk tabakasmm 

uyam§tyla ve hakimiyeti ele gec_;irmesiyle ortaya c;1kan tam sosyalizm 

ve bol§evizm prensipleri bizim daha c;ok i§imize yarad1g1 ic_;in onlan 

kabul ettigimizden, senin vaziyetin bize agir geliyor, kanunlanm1za 

ters dli§liyor. Bu sebeple sana verdigimiz s1kmttdan §ikayet etmeye 

ve kusmeye hakkm yoktur. 
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Cevap: Toplumlann hayatznda c;zgzr ac;anlar, eger kainattaki yara
d1/i§ kanunlanna uygun hareket etmezlerse hayzrlz i§lerde ve ilerleme
de ba§anlz olamazlar. Batun hareketleri §er ve tahrip hukmune gec;er. 
Madem yaradth§ kanunlanna uygun hareket etme mecburiyeti var; 

elbette mutlak e§itlik ancak insanm f1tratm1 degi§tirmekle ve yarahlma

smdaki esas hikmeti ortadan kaldirmakla uygulanabilir. 

Evet, ben soyca ve ya§ayt§tmla halk tabakasmdamm. Me§rep ve 

fikir bak1mmdan "haklann e§itligi" prensibini kabul edenlerdenim. 

~efkat ve islamiyet'ten gelen adalet s1rn ile burjuva denilen list ta

bakanm bask1 ve tahakkumune kar§t eskiden beri muhalefet ederek 

c;ah§anlardamm. Onun ic;in butun kuwetimle tam adaletin yanmda; 

zulum, zorbahk, tahakkum ve baskmm kar§1smday1m. 

Fakat insamn yaradth§t ve hikmet s1rn, mutlak e§itlik kanununa z1t

hr. <;unku Hakim Yarahc1, kusursuz kudretini ve hikmetini gostermek 

ic;in az bir §eyden c;ok mahsul aldmr, bir sayfaya pek c;ok kitab1 s1gdmr 

ve tek bir §eye c;ok vazife yaptmr. Aynen bunun gibi, insanogluna da 

binlerce varhk turunun vazifelerini gordurur. 

i§te bu buyuk sirdandir ki, Cenab-1 Hak insam binlerce c;e§it varhk 

kadar sumblil verecek ve hayvanlarm binlerce cinsi kadar tabakalara 

sahip bir mahiyette yaratmt§hr. Onun latifelerine ve duygulanna diger 

canhlar gibi smir koyulmamt§; insan serbest birak1hp kendisine smirs1z 

makamlarda gezecek kabiliyet verildiginden, tek bir tur iken binlerce tur 

hukmune gec;mi§tir. Bu sebeple yeryuzunun halifesi, 1 kainatm neticesi 

ve canhlann sultam olmu§tur. 

i§te insanm mahiyetindeki c;e§itliligin en muhim mayas1 ve zem

beregi imtihan ve imanla beraber bulunan hakiki fazilettir. Bu fazileti 

kaldirmak ancak insanm mahiyetini degi§tirmekle, akhm sondurmek

le, kalbini oldurmekle, ruhunu yok etmekle mumkun olabilir. 

Ne mumkun zu/Um ile, bfdad ile imha-y1 harriyet! 

(:alz§ idraki kaldzr, muktedirsen 6.demiyetten!2 

Evet, hurriyet perdesi altmda muthi§ bir zulmu saklayan §U as

rm gaddar yuzune c;arptlmaya lay1kken, yanh§ bir §ekilde o tokada 

Bkz. Bakara suresi, 2/30. 
Nam1k Kemal, Hi.irriyet Kasidesi. 
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mi.istahak olmayan gayet mi.ihim bir zata kar§I savrulan §U kamil m1s

ralarm yerine, bu asnn yi.izi.ine c;arpmak ic;in ben de derim ki: 

Ne mumkiln zu!Umle, adaletsizlikle imha-y1 hakikat! 

<;alz§, kalbi kaldzr, gilciln yeterse insanlzktan! 

Veyahut 

Ne mumkun zu/Umle, adaletsizlikle imha-y1 fazi/et! 

<;alz§, vicdanz kaldzr, gilciln yeterse insanlzktan! 

Evet, imanla beraber bulunan fazilet, tahakki.im ve bask1 sebebi 

olamaz. Bask1 ve zorbahk, faziletsizliktir. Bilhassa fazilet sahiplerinin 

en mi.ihim me§rebi acz, fakr ve tevazu ile toplum hayatma kan§makhr. 

Allah' a hamdolsun, hayahm1z bu tarz i.izere gitmi§ ve gidiyor. Ben 

kendimde fazilet oldugunu iddia edip ovi.inmek ic;in soylemiyorum, 

fakat Cenab-1 Hakk'zn verdigi nimeti §ilkrederek di/e getirmek suretin

de, §ilkur niyetiyle diyorum ki: Cenab-1 Hak ihsan ve keremiyle, bana 

iman ve Kur' an i/imlerine <;;alz§ma, on/an an lama faziletini bag1§lam1§

tzr. Allah'm bu ihsamm hayahm boyunca -O'na hamd olsun- O'nun 

yard1m1yla §U islam milletinin menfaati ve saadeti ic;in sarf ettim, hic;bir 

zaman tahakki.im ve zorbahk vas1tas1 yapmad1m. Gafillerin c;ogu ta

rafmdan istenilen, insanlann alakas1 ve halkm takdiri dahi mi.ihim bir 

sirdan dolay1 benim nefret ettigim §eylerdir; onlardan kac;1yorum. Eski 

hayatimda yirmi seneyi ziyan ettigi ic;in onlan kendime zararh gori.i

yorum. Fakat insanlann Risale-i Nur'u begenmelerine bir i§aret kabul 

ettigimden insanlan ki.isti.irmi.iyorum. 

i§te, ey her §eyleri di.inyadan ibaret olanlar! Di.inyamza hie; kan§

mad1g1m ve prensiplerinizle hic;bir §ekilde temas1m bulunmad1g1 hal

de, dokuz senelik bu esaret hayahmm gosterdigi gibi, yeniden di.inya

ya kan§maya hie; niyetim ve arzum yokken, bana eski bir zorba, daima 

firsat bekleyen, bask1 ve tahakki.im fikri ta§iyan bir adamml§lm gibi 

uygulanan bunca goz hapsi ve verdiginiz s1kmtilar hangi kanuna go

redir? Hangi fayda ic;indir? Di.inyada hic;bir hi.iki.imet boyle kanunlar 

i.isti.i ve kimsenin uygun gormeyecegi bir muameleye mi.isaade etme

digi halde, bana yap1lan bu kadar koti.i muameleye, degil yalmz ben, 

eger bilse belki insanhk, hatta kainat ki.iser! 
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U<:UNCUi~ARET 

Aldahc1, divanece bir soru. 

Bir k1s1m idareciler diyor ki: Madem sen bu memlekette ya

§Iyorsun; burada cumhuriyet kanunlanna boyun egmen gerekirken, 

neden inziva perdesi altmda kendini o kanunlann di§mda tutuyorsun? 

Mesela, vazife haricinde bir meziyeti, bir fazileti kendine yak1§hnp 

onunla milletin bir k1smma hilkmederek nilfuzunu kullanmak, §imdiki 

hukilmetin kanunlarma ve e§itlik esasma dayanan cumhuriyetin bu 

ilkesine z1tt1r. Bir vazifen bulunmad1g1 halde nic;in elini optilrilyorsun? 

Neden halk beni dinlesin diye kendini begenmi§c;esine bir tavir tak1-

myorsun? 

Cevap: Kanunu koyanlar ona once kendileri uyduktan sonra ba§

kasma da uygulayabilirler. Siz, uymad1gm1z bir kanuna ba§kasm1 tabi 

olmaya zorlamakla dilsturunuzu, kanununuzu herkesten once kendi

niz bozuyor ve ona kar§l geliyorsunuz. <:;unkil mutlak e§itlik kanunu

nun bana uygulanmasm1 istiyorsunuz. Ben de derim ki: 

Ne zaman bir asker, bir rnare§alin toplumdaki makamma c;1kar 

ve milletin o mare§ale kar§l gosterdigi hilrrnet ve alakaya ortak 

olursa, onun gibi teveccilh ve hilrmet gbrilrse, veyahut o mare§al, 

bir asker gibi basitle§ir ve askerin sonilk vaziyetini ahrsa, mare

§alin, vazifesi d1§mda hic;bir k1ymeti kalmazsa ve eger c;ok zeki ve 

bir ordunun zafer kazanrnasm1 saglayacak bir ba§kumandan, in

sanlarm teveccilhilnde, hilrmet ve sevgisinde en aptal askerle e§it 

olursa; i§te o zaman bu e§itlik kanununuz geregince bana §oyle 

diyebilirsiniz: "Kendine hoca deme! Sana hilrmet gosterilrnesini 

kabul etme! Faziletini inkar et! Hizmetc;ine hizrnet et! Dilencilerle 

arkada§ ol!" 

Eger derseniz ki: Bu hilrmet, makam ve alaka, vazife ba§mda 

olunan vakte ve vazifelilere hashr. Sen vazifesi bulunmayan bir insan

sm, vazifesi olanlar gibi milletin hilrmetini kabul edemezsin. 

Cevap: Eger insan yalmz bedenden ibaret olsayd1, dilnyada son

suza kadar kalsayd1, kabir kap1s1 kapansayd1 ve olilm oldurillseydi, 

vazife yalmz askerlik ve idare memurlarma mahsus kalsayd1 o zaman 

bu sozilnilzde bir mana olurdu. 
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Fakat madem insan yalmz bedenden ibaret degil. Onu beslemek 

i~in kalb, dil, akil, dimag kopanhp bedene yedirilmez. Onlar yak edi

lemez; idare edilmek ister. 

Hem madem kabir kap1s1 kapanm1yor ve kabrin obur taraf1yla 

alakah gelecek endi§esi her insanm en muhim meselesidir. Elbette 

milletin itaat edip hurmet gosterdigi vazifeler, yalmz dunya hayatma 

ait toplum, siyaset ve askerlikle ilgili olanlarla s1mrh degildir. 

Evet, yolculara seyahat i~in bilet vermek bir vazife oldugu gibi, 

ebediyet tarafma giden yolculann da bir bilet ve o karanhk yol i~in nur 

kazanmasm1 saglamak oyle bir vazifedir ki, hi~bir vazife onun kadar 

muhim degildir. Boyle bir vazife ancak olumu reddetmekle ve her gun 
1 J;. 0 j.J\ hakikatini, cenazelerinin muhruyle imzalayan otuz bin §ahi

din §ehadetini yalanlamakla inkar edilebilir. 

Madem zaruri manevi ihtiya~lardan kaynaklanan manevi vazi

feler var ve o vazifelerin en muhimi ebediyet yolunda seyahat i~in 

pasaport, berzah karanhgmda kalbin cep feneri ve ebedi saadetin 

anahtan olan imandir, imanm ders verilmesi ve takviyesidir. Elbette 

o vazifeyi goren, Allah'm marifetine ermi§ kimseler nankorluk ede

rek kendilerine verilen ilahi nimetleri ve iman faziletini hi~e say1p 

haram zevklerin pe§inden giden gunahkarlann derecesine dli§me

yeceklerdir. Kendilerini, a§ag1 insanlann bid'atlanna, yasak zevkle

rine bula§hrmayacaklardir. i§te begenmediginiz ve e§itsizlik zannet

tiginiz inziva bunun i~indir. 

Bu hakikati soylemekle beraber, beni i§kenceyle cezalandiran 

sizin gibi bencillikte, ~ahm satmakta ve §U e§itlik kanununu ihlal 

etmekte firavunluk derecesine ula§ffil§ kibirlilere seslenmiyorum. 

<;unku kibirli olana kar§I tevazu al~alma zannedildiginden, tevazu 

gostermemek gerekir. Belki insaf sahibi, mutevaz1 ve adil olanlan

mza derim ki: 

Allah'a hamdolsun ben, kendi kusurumu, acizligimi biliyorum; 

degil kibirli bir §ekilde MuslUmanlann ustunde bir hurmet makam1 

"Olum kesin bir gen;:ektir." (Bkz. et-Taberanl, el-Mu'cemi/l-Kebfr 3/180. Aynca, alum 
gen;egini ifade eden ayet-i kerimeler ic;in bkz. Bakara suresi, 2/28; Al-i imran suresi, 
3/185; Hae suresi, 22/66; Casiye suresi, 45/26; Kaf suresi, 50/19; Cum'a suresi, 62/8; 
Mulk suresi, 67/2). 
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beklemek, belki her vakit say1s1z kusurlanm1, hi<;ligimi gorup istigfar 

ile teselli buluyor, insanlardan hurmet degil, dua istiyorum. Zanne

derim ki, bu tavnm1 butun arkada§lanm biliyor. Yalmz §U kadar var 

ki, Kur'an-1 Hakim'e hizmet ve iman hakikatlerini ders verme esna

smda o hakikatler adma ve Kur' an §erefine §U makamm gerektirdigi 

izzet ve ilimden gelen vakan koruyup ba§1m1 dalalet yolundakilere 

egmemek ic;in o izzetli tavn gec;ici olarak takm1yorum. Zannederim 

ki, bu noktalara kar§l c;1kabilmek ehl-i dunyanm kanunlannm haddi 

degildir! 

Hayret Verici Bir Muamele ~ekli: 

Malumdur ki, her yerde ilim irfan sahibi kimseler, marifet ve ilim 

noktasmda hukum verir. Nerede ve kimde marifet ve ilim gorseler, 

meslek itibanyla ona dostluk ve hurmet beslerler. Hatta dU.§man bir 

devletten bir profesor bu memlekete gelse, ilim c;evreleri ilmine ve 

bilgisine sayg1yla onu ziyaret eder, ona hurmet gosterir. Halbuki in

gilizlerin en yuksek ilim meclisi, $eyhUlislamhk makamma sordugu 

alb sorunun cevabm1 alb yuz kelime ile istedigi zaman, buradaki ilim 

c;evrelerinin hurmetsizligine ugrad1g1 halde o alb soruya alb kelime 

ile takdire mazhar olmu§ bir cevap veren, yabancilann en muhim 

ve felsefecilerin en esash dusturlanna hakiki ilim ve marifetle kar§l 

koyup ustun gelen, Kur'an'dan ald1g1 marifet kuvvetine ve ilme da

yanarak Avrupah felsefecilere meydan okuyan, hurriyetten alb ay 

once istanbul' da alimleri ve tahsil gbrmU.§ kimseleri munazaraya da

vet edip kendisi hie; soru sormadan sorulanlara eksiksiz olarak dog

ru cevap veren, 1 
HA;;ivE bu tun hayatm1 bu milletin saadetine adayan, 

yuzlerce risaleyi bu milletin diliyle, Turkc;e olarak ne§redip milleti 

nurlandiran hem vatanda§, hem dinda§, hem dost, hem karde§ bir 

marifet ehline en c;ok, egitim camiasma mensup olanlann bir kism1 

ve resmi hocalardan bazilan s1kmb vermi§, ona dU.§manhk beslemi§ 

ve belki hurmetsizlik etmi§ti. 

HA$iYE Yeni Said diyor ki: Bu makamda Eski Said'in iftihar edercesine soyledigi §U soz
lere ben katrlm1yorum. Bu risalede sozi.i ona verdigim ic;in susturam1yorum. Kibirlilere 
kar§l bir parc;a gurur gostersin diye susuyorum. 
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i§te gel, buna ne diyeceksin? Bu, medeniyet midir? ilme k1ymet 

vermek midir? Vatanseverlik midir? Milliyetc;ilik midir? Cumhuriyeti 

sevmek midir? Ha§a! Ha§a! Hic;;biri, hic;bir §ey degil. .. Belki kaderin 

takdiridir. Allah'm koydugu o kader kanunu, o marifet ehli adamm 

dostluk Omit ettigi yerden dli§manhk gosterdi ki, hurmet yuzunden 

ilmiyle riyaya girmesin ve ihlas1 kazansm. 

SONSOZ 

Kendimce hayret verici ve §iikran vesilesi olan bir sald1n: 

~u fevkalade gururlu ehl-i dunya bu meselede o kadar hassas ki, 

eger bu §Uurlu bir §ekilde olsayd1, keramet veyahut buyuk bir deha 

derecesinde bir muamele olurdu. 0 muamele §Udur: Kendi nefsimin 

ve akhmm bende hissetmedigi bir parc;;a riyakarca gurur vaziyetini on

lar kendi benliklerinin hassasiyet terazisiyle hissediyormu§ gibi, §iddet

li bir §ekilde, hissetmedigim benligimin kar§Isma c;;1k1yorlar. ~u sekiz

dokuz senede sekiz-dokuz tecrubem var ki, onlann zalimce muamele

lerinden soma, kader-i ilahlyi dli§linup "Nic;;in bunlan bana musallat 

etti?" diye nefsimin hilelerini anyordum. Anhyordum ki, her defasmda 

ya nefsim gurura §Uursuz ve f1trl olarak meyletmi§ veyahut beni bile

rek aldatm1§. 0 vakit, "Kader, o zalimlerin zulmuyle hakk1mda adil 

hukum vermi§." diyordum. 

Mesela, bu yaz arkada§lanm beni guzel bir ata bindirdiler. Bir 

yere dola§maya gittim. ~uursuz olarak nefsimde kendimi begen

mi§c;;esine bir keyif arzusu uyanmca ehl-i dunya o §iddetli arzumun 

kar§isma oyle bir c;;1kh ki, yalmz o gizli arzuyu degil, ba§ka pek c;;ok 

i§tah1m1 kesti. Hatta mesela, bu defa ramazandan soma, eski zama

nm gayet buyuk, kutsl bir imammm bize gaybl kerametiyle iltifah

nm ardmdan karde§lerimin takva ve ihlaslan, ziyaretc;;ilerin hurmet 

ve husn-u zanlan sebebiyle -ben farkmda olmadan- nefsim iftihar 

edercesine, guya §likur perdesi altmda riyakarca bir gurur vaziye

ti takmmak istedi. Birden sadece dunyay1 gaye edinen bu insanlar 

a§m hassasiyetle, hatta riyakarhgm zerrelerini de hissedebiliyor gibi, 

bana ili§tiler. Cenab-1 Hakk'a §likrediyorum ki, onlann zulmu beni 

ihlasa ula§hran bir vas1ta oldu. 
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"Sen de ki: Yarabbi! $eytanlann vesveselerinden, onlann yammda bulunmalanndan 
Sana s1gmmm!" (Mi.l'minun suresi, 23/97-98). 
Ey Hafiz ve Hafiz olan ve muhafaza edenlerin en hayirhs1 olan Allah'1m! Beni, bu ri
salelerin na§irini ve arkada§lanm1 nefsin ve §eytanm §errinden, cinlerin ve insanlann 
§errinden, dalalete di.l§mi.l§ ve azgmhk yapanlann §errinden muhafaza et, amin, amin, 
amin ... 
"Si.lbhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 



Tabiat Risalesi 

On Yedinci Lem'a'nm On Altmc1 Nota's1 iken oneminden dolay1 

Yirmi Oc;unci.i Lem'a olmu§tur. Bu risale tabiata dayandmlan Allah'1 

inkar di.i§i.incesini bir daha dirilmeyecek §ekilde olduruyor, kufrun te

mel ta§ml yerle bir ediyor. 

Bir ihtar 

Bu risalede, Allah'1 inkar eden tabiatc;ilann gittikleri yolun i<; yu

zi.inun ne kadar akildan uzak, c;irkin ve hurafe oldugu, en az doksan 

imkans1zhg1 ic;eren dokuz maddede gosterilmi§tir. Bu akil d1§1hklar ba§

ka risalelerde k1smen izah edildiginden burada gayet k1saca anlatil

mt§, baz1 basamaklar atlanmt§tlr. 0 yi.izden bu kadar ac;1k bir hurafeyi 

me§hur ve zeki filozoflann nasil kabul etmi§ oldugu, neden o yoldan 

gittikleri sorusu birdenbire akla geliyor. 

Evet, onlar yollannm i<; yi.izi.ini.i gorememi§ler. ~uphesi olanlara, 

burada yazilan her bir imkans1zhgm sonunda beyan edilen c;irkin, 

tiksinti verici ve akil dt§l1 
HA$iYE misallerin, onlann mezheplerinin ozu, 

gittikleri yolun zorunlu geregi oldugunu c;ok ac;1k ve kesin delillerle 

etrafl1ca anlatmaya ve ispatlamaya hazmm. 

HA$IYE Bu risalenin telif sebebi, gayet saldirgan ve c;irkin bir tarzda iman hakikatlerini 
kuc;uk g6rup bozulmu§ akhnm yeti§medigi §eye hurafe diyenlerin dinsizliklerini tabiata 
baglayarak Kur' an' a hucum etmeleridir. 0 hucum, kalbe (kaleme) §iddetli bir ofke verdi 

ki, o dinsizlere ve haktan yuz c;:eviren batil mezheplilere §U §iddetli ve galiz tokatlan att1. 

Yoksa Risale-i Nur'un yolu, nezih ve nazik bir §ekilde yumu§ak soz soylemektir. 
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~u ayet-i kerime, olumsuz bir soru cumlesiyle "Cenab-1 Hakk'm 

varhgma <lair §Uphe olmaz ve olmamah." diyerek O'nun varhgmm, 

birliginin ve benzersizliginin apac_;1k oldugunu gosteriyor. 

Bu strn izah etmeden once bir hattrlatma 

1338'de Ankara'ya gittim. 2 Gayet muthi§ bir inanc_;s1zhk fikrinin, 

islam ordusunun Yunan kar§1smdaki zaferiyle ne§elenen muminle

rin kuvvetli fikirlerinin ic_;ine girmek, onlan bozmak ve zehirlemek 

uzere aldatic1 bir §ekilde c_;ah§bgm1 gordum. "Eyvah," dedim, "bu 

ejderha imanm esaslanna ili§ecek!" 0 zaman, §U ayet-i kerime 

Cenab-1 Hakk'm varhgm1 ve birligini apac_;1k bildirdigi ic_;in ondan 

yard1m dileyip Kur'an-1 Hakim'den alman, §U dinsizlik fikrinin ba

§lm ezecek derecede kuvvetli bir delili Arapc_;a bir Nur risalesinde 

yazd1m. Onu Ankara'da, Yeni Gun Matbaas1'nda bastirm1§bm. Fa

kat maalesef Arapc_;a bilen az ve o risaleye onem vererek bakan da 

nadir oldugundan, gayet klsa ve ozet bir §ekildeki o kuvvetli delil 

tesirini gostermedi. Ne yaz1k ki, o dinsizlik fikri hem yayild1 hem de 

kuvvet buldu. Mecburen o delilin bir klsmm1 Turkc_;e olarak beyan 

edecegim. Onun baz1 parc_;alan baz1 risalelerde tam izah edildigin

den burada klsaca yazilacaktir. Ba§ka risalelerdeki farkh yerlerde 

beyan edilmi§ c_;e§itli deliller, bu risalede klsmen birle§iyor; onlann 

her biri bunun bir parc_;as1 hukmune gec_;iyor. 

MUKADDiME 

Ey insan! Bil ki, ag1zdan c_;1kan ve dinsizligi ima eden deh§etli keli

meler var. Muminler de onlan bilmeden kullamyor. Muhimlerinden De_; 

tanesini beyan edecegiz: 

Birincisi: "Evcedethu'l-esbab". Yani "Bu §eyi sebepler yarabyor." 

"Peygamberleri onlara: Hie;: gokleri ve yeri yaratan Yi.ice Yaratic1 hakkmda §i.iphe edile
bilir mi? dedi." (ibrahim sO.resi, 14/10). 
1922 y1h. 
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ikincisi: "Te§ekkele binefsihf". Yani "Kendi kendine meydana 

geliyor, olup bitiyor." 

lh;iinciisii: "iktezathu't-tabiat". Yani "Tabiatm eseridir, tabiat 

onu gerektiriyor ve yarahyor." 

Evet, madem mevcudat var ve inkar edilemez. Hem her varhk, 

sanath ve hikmetli bir §ekilde yarahhyor. Hem madem hic;bir §ey ezeli 

degil, her §ey sonradan oluyor. Ey dinsiz! Herhalde, bir varhg1, mesela 

§U hayvam ya alemdeki sebepler yarahyor diyeceksin, yani 0 varhgm, 

sebeplerin bir araya gelmesiyle ortaya c;1ktigm1 soyleyeceksin, ya ken

di kendine oluyor diyeceksin, ya tabiatm geregi olarak, onun tesiriy

le vDcuda geliyor diyeceksin veyahut da onun bir Kadir-i ZDlcelal'in 

kudretiyle yarahld1gm1 kabul edeceksin. Madem, aklen bu dart yoldan 

ba§ka yol yoktur. ilk De; yolun akil d1§1, hDkDmsDz ve imkans1z oldugu 

ac;1kc;a ispat edilirse zorunlu olarak, apac;1k bir §ekilde ve §Dphesiz dor

dDncD yol olan tevhid yolunun dogrulugu kesinle§ir. 

BiRiNCi YOL 

E§yay1 ve varhklann, alemdeki sebeplerin bir araya gelmesiyle or

taya c;1ktigm1 kabul etmektir. Bunun imkans1zhg1m gosteren pek c;ok 

noktadan yalmzca De; tanesini sayacag1z. 

Birincisi 

Mesela, bir eczanede c;ok c;e§itli maddelerle dolu yDzlerce cam 

kavanoz bulunuyor. Onlarm ic;indeki maddelerden hayat sahibi bir 

macun haz1rlanmas1 istendi. Hayat veren, harika bir ilac; yapilmas1 

gerekti. Biz de geldik, eczanede o canh macunun, hayat veren ilacm 

c;ok say1daki unsurlanm, maddelerini gordDk. 0 macunlann her birini 

inceledik. 

Anlad1k ki, o cam kavanozlann hepsinden hususi bir olc;Dyle, bir-iki 

damla bundan, Dc;-dort damla otekinden, alt1-yedi damla ba§kasmdan 

ve bunun gibi c;e§itli miktarlarda ornekler ahnm1§. Eger birinden bir 

damla eksik veya fazla almsa o macun canh olmaz, hususiyetini kay

beder. 0 hayat veren ilaci da inceledik. Her bir kavanozdan hususi bir 

olc;uyle birer madde almm1§; zerre kadar eksik veya fazla olsa ilac;hk 



256 Lem' alar 

hususiyeti kalmaz. Elliden fazla kavanozun her birinden ayn bir olc;uy

le farkh miktarlarda maddeler almmt§. 

Acaba o §i§elerden alman farkh miktarlarm; §i§elerin garip bir tesa

duf veya f1rtmah bir havanm devirmesi neticesinde bir araya gelmesine 

hic;bir §ekilde imkan ve ihtimal var m1? Her birinden yalmzca alman 

miktar kadar akmas1, o maddelerin toplamp o macunu meydana getir

mesi hie; mumkun mu? Acaba bundan daha hurafe, akil d1§1, batil bir 

§ey olabilir mi? E§ek katmerli bir e§eklige girse, sonra insan olsa "Bu 

fikri kabul etmem!" deyip kac;acaktir. 

i§te bu misaldeki gibi her bir canh, elbette hayat sahibi bir macun

dur ve her bir bitki, hayat veren bir ilac; gibidir. Onlar ~ok c;e§itli ve 

gayet hassas bir olc;uyle alman maddelerden yapilmt§hr. 

Eger sebeplere, toprak, hava, su gibi unsurlara dayandmlsa ve 

"~u canhy1 sebepler yaratti" denilse, bu, aynen eczanedeki macunun 

§i§elerin devrilmesiyle meydana geldigini soylemek gibi, yuz derece 

akildan uzak, imkans1z ve batil bir iddia olur. 

K1sacas1: ~u buyuk alem eczanesinde Hak1m-i Ezell'nin kaza ve 

kader olc;usuyle alman, hayat ic;in gerekli maddeler smirs1z bir hikmet, 

ilim ve her §eyi ku§atan bir irade ile meydana gelebilir. "Bunlar kor, 

sagir, smirs1z, sel gibi akan, her yerde bulunan unsurlann, tabiatm ve 

sebeplerin i§idir." diyen bedbaht, "O hayret verici ilac;, §i§elerin dev

rilmesiyle ken di kendine olmu§tur." di ye akils1zca, sac;ma sapan ko

nu§an sarho§ bir ahmaktan daha ahmaktir. Evet, bu kufUr ahmakc;a, 

sarho§c;a, divanece bir hezeyand1r. 

ikincisi 

Eger her §ey, Vahid ve Ehad Kad1r-i Zulcelal'e verilmeyip sebeplere 

dayandmlsa, alemdeki pek c;ok unsurun ve sebebin, her bir canlmm 

varhgma mudahalesini kabul etmek gerekir. Halbuki sinek gibi kuc;uk 

bir varhgm vucudunda c;e§itli ve birbirine zit sebeplerin kusursuz bir in

tizam, gayet hassas bir olc;u ve tam bir ittifak ile bir araya gelmesi, o 

kadar ac;1k bir §ekilde imkans1zdir ki, sinek kanad1 kadar §Uuru bulunan, 

"Bu, akil dt§tdir, olamaz!" diyecektir. Evet, bir sinegin kuc;ucuk cismi, 

kainattaki c;ogu unsurla ve sebeple alakahdir, hatta onlarm bir ozetidir. 
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Eger o sinegin yarahh§I Kadlr-i Ezell'ye verilmezse maddl sebeplerin 

onun yarahh§mda bizzat haZir bulunmas1, kuc;ucuk cismine girmesi ge

rekir. Hatta cisminin kuc;uk bir misali olan gozundeki bir hucrecige gir

meleri laz1mdir. Cunku sebep maddl ise neticesinin yanmda ve ic_;inde 

bulunmas1 §artt1r. $u halde, iki sinegin igne ucu gibi parmaklannm s1g

mad1g1 o hucrecikte alemdeki temel unsurlann ve tabiatm maddl olarak 

bulunup usta gibi c;ah§hgm1 kabul etmek gerekir. 

Sofistlerin en ahmaklan bile boyle bir iddiadan utamr. 

O~iinciisii 

1~1)1 l}- '11 )~ '1 ~1)\ yani, "Bir varhk bir butunse, elbette bir 

tek elden ortaya c;1km1§ olabilir." cumlesi, dogrulanml§ bir kaidedir. 

Bilhassa o varhk, gayet mukemmel bir intizama ve hassas bir olc;uye 

sahipse, her §eyle irtibah bulunan bir hayata mazhar ise bu ac;1kc;a, 

onun aynhk ve kan§ikhk sebebi olan farkh ellerden c;1kmad1gm1, kudret 

ve hikmet sahibi bir tek el tarafmdan yarahld1gm1 gosterir. 0 halde, o 

muntazam, olc;ulu ve tek varhg1; say1s1z, cans1z, cahil, smirlanm a§an, 

§Uursuz, karmakan§ikhk ic_;inde, kor ve sagir tabil sebeplerin karmaka

fl§Ik ellerine -say1s1z imkan yollan ic_;inde bir araya gelip birbirine ka

n§hgmda ile o sebeplerin korlugu, sagirhg1 arthg1 halde- isnat etmek, 

yuz imkans1zhg1 birden kabul etmek kadar akildan uzaktir. 

Haydi, bu imkans1zhg1 gormezden gelelim, fakat maddl sebep

lerin tesiri elbette dogrudan temasla olur. Halbuki o tabil sebepler, 

canh varhklann cismiyle, di§ yuzuyle temas eder. Fakat gbruyoruz 

ki, maddl sebeplerin elinin yeti§emedigi ve temas edemedikleri o 

canlmm ic; yuzu, di§mdan on kat daha muntazam, daha guzel, sanat

c;a daha mukemmeldir. Maddi sebeplerin elleri ve aletleriyle hic;bir 

§ekilde s1gamayacaklan, belki di§ yuzune de tam temas edemedik

leri kuc;ucuk bir canh, kuc;uk hayvanc1klar, en buyuk varhklardan 

sanatc;a daha hayret verici, yaradd1§ bak1mmdan benzersiz olduklan 

halde, onlan cans1z, cahil, kaba, uzak, buyuk ve birbirine zit sagir ve 

kbr sebeplere dayandirmak ancak yuz derece kbr, bin derece sagir 

olmakla mumkundur! 

Bkz. e§-$ehristani, el-Mile/ ve'n-Nihal 2/124; el-Id, Kitabu'l-Mevok1f 2/589. 
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iKiNCi VOL 

"Te§ekkele binefsihi", yani her §ey kendi kendine meydana geli

yor. Bu cumlede de bin;ok imkans1zhk var; her yonden batildir, akil 

d1§1d1r. brnek olarak bunlarm uc; tanesini gosterecegiz: 

Birincisi 

Ey inat eden inkarc1! Benligin, gururun seni o kadar ahmakla§

tirmt§ ki, yuz imkans1zhg1 birden mumkun gbrmeyi bir derece kabul 

ediyorsun. Fakat sen canh bir varhksm; basit, cans1z ve degi§mez bir 

madde degilsin. Daima yenilenmeye dogru giden, gayet muntazam 

bir makine, harika, surekli degi§en bir saray gibisin. Bedeninde her 

an zerreler c;ah§1yor. Senin bedenin kainatla bilhassa nzkm ve tllru

nun devam1 yonunden alakahdir, onunla ah§veri§ halindedir. Bede

ninde c;ah§an zerreler, o munasebeti ve alakay1 bozmamak ic;in dikkat 

ediyorlar. Ad1mlanm tedbirle ahyorlar. Adeta butun kainata bak1yor, 

senin munasebetlerini kainatta gorup oyle vaziyet ahyorlar. Sen go

runen ve gorunmeyen duygularmla, dunyadan o zerrelerin §U harika 

vaziyetine gbre istifade edersin. Eger bedenindeki zerrelerin, Kadir-i 

Ezeli'nin kanunuyla hareket eden kuc;ucuk memurlar, O'nun bir or

dusu, kader kaleminin uc;lan (her zerre bir kalem ucu) veya kudret 

kaleminin noktalan (her zerre bir nokta) oldugunu kabul etmezsen; 

bedeninin her tarafiyla beraber senin sadece gozunde c;ah§an her 

bir zerrede, munasebetli oldugun butun kainah gorecek birer goz ve 

butun gec;mi§ini, gelecegini, neslini, ashm, bedenindeki maddelerin 

kaynaklanm ve nzkmm madenlerini bilecek, tamyacak yuz dahi kadar 

ak1l bulundugunu farz etmen gerekir. Bu meselelerde zerre kadar akh 

olmayan senin gibi birinin bir zerresine bin Eflatun kadar ilim ve §UUr 

vermek, bin derece katmerli, akils1zca bir hurafeciliktir! 

ikincisi 

Senin vucudun bin kubbeli harika bir saraya benzer. 0 saraym her 

kubbesinde ta§lar, direksiz olarak ba§ ba§a vermi§, bo§lukta durdurul

mu§tur. Hatta vucudun, bu saraydan bin defa daha hayret vericidir. 

<;unku o beden saray1, kusursuz bir duzenle daima yenilenmektedir. 



Yirmi Oc;uncu Lem'a 259 

Gayet harika olan ruhu, kalbi ve manev1 latifeleri gormezden gelsek bi

le, yalmz bedenindeki her uzuv, kubbeli birer menzil gibidir. Zerreler, o 

kubbedeki ta§lar misali birbirleriyle kusursuz bir denge ve duzen ic;inde 

ba§ ba§a verip harika bir bina meydana getiriyor, fevkalade bir sanat, 

gbz ve dil gibi hayret verici birer kudret mucizesi gosteriyorlar. Eger 

o zerrelerin, §U alemin Ustasmm emrine uyan birer memur oldugunu 

kabul etmezsen, her birinin, gayet smirh ve mutlak bir surette olmakla 

beraber, bedenin butun zerrelerine hem mutlak hakim, hem mutlak 

mahkum, hem onlarm benzeri, hem hakimiyet noktasmda z1dd1, hem 

yalmz Vacibu'l-Vucud'a mahsus c;ogu s1fatm kaynag1 oldugunu kabul 

etmen gerekir. Zerre kadar §Uuru bulunan, birlik s1myla yalmz Vahid 

ve Ehad bir Zat' m eseri olabilecek c;ok muntazam, sanath bir varhg1 o 

say1s1z zerrelere isnat etmenin pek ac;1k bir §ekilde imkans1z, hatta yi.iz 

derece imkans1z oldugunu anlar. 

U~iinciisii 

Eger vucudunun, Vahid ve Ehad Kadir-i Ezell'nin kaleminden c;1k

m1§ bir mektup oldugunu kabul etmez ve onu tabiata, sebeplere bagh 

matbu bir kitap farz edersen, bedenindeki tek bir hucreden ba§layarak 

birbiri ic;inde daireler gibi, binlerce birle§ik madde adedince tabiat ka

hplannm bulunmas1 gerekir. (unku mesela bu elimizdeki kitap eger 

bir mektup olsa bir tek kalem, katibinin ilmine dayanarak onun ta

mamm1 yazar. Eger bunun bir mektup oldugu kabul edilmez, §U kitap 

katibinin kalemine verilmez, kendi kendine olmu§ denilir ya da tabiata 

atfedilirse o zaman matbu bir kitap gibi, her bir harfi ic;in ayn ayn birer 

demir kalem laz1mdir ki, bastlabilsin. 

Nastl ki bir matbaada, alfabedeki harfler adedince demir harf bulu

nur ve boylece kitap bas1hr. i§te o vakit, bir tek kaleme bedel, o harfler 

say1smca kalemler bulunmas1 gerekir. Hatta bazen oldugu gibi, bu yuk 

bir harfin ic;ine kuc;uk bir kalemle, ince hatla bir sayfa yaztlmt§sa o bir 

tek harf ic;in binlerce kalem laz1m gelir. Belki harfler birbirinin ic;ine 

girip senin bedenin gibi muntazamca §ekil ahyorsa o vakit her bir da

irede, her bir parc;as1 ic;in o birle§ik maddeler miktannca kahp gerekir. 

Haydi, diyelim ki ic;inde yuz muhal bulunan bu ihtimali mumkun ka

bul etsen bile bu muntazam sanath demir harfleri, mi.ikemmel kahplan 
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ve kalemleri yapmak ic;in yine -bir tek katibe verilmezse- onlann sa

y1smca kalem, kahp ve harf laz1md1r. c;unku onlar da muntazam bir 

sanatla yapilm1§br. Ve boy le zincirleme gittikc;e gider. .. 

i§te sen de anla, bu oyle bir fikirdir ki, ic;inde senin zerrelerin say1-

smca imkans1zhk ve hurafe bulunuyor. Ey inat eden inkarci! Utan ve 

bu dalaletten vazgec;! 

0<;0NCU YOL 

"iktezathu't-tabiat". Yani, tabiat gerektiriyor ve yap1yor. Bu hu

kumde de pek c;ok imkans1zhk var. Ornek olarak uc;unu gosterecegiz. 

Birincisi 

Eger varhklarm, bilhassa canhlarm her §eyi goren bir kudret 

tarafmdan hikmetle ve sanatla yaratilI§l $ems-i Ezeli'nin kader ve 

kudret kalemine verilmeyip k6r, sagir, dli§Dncesiz olan tabiata ve 

kuvvete isnat edilirse; tabiatm, yaratmak ic;in her §eye, g6runmeyen 

say1s1z makine ve matbaa yerle§tirdigini veyahut her §eyde kainah 

yarahp idare edecek bir kudret ve hikmet bulundugunu kabul et

mek gerekir. 

Nasil ki, gune§in cilveleri ve akisleri, yeryuzundeki zerre kadar 

cam parc;alannda ve damlalarda gorunuyor. Eger o misali ve yan

s1yan gune§<;ikler, gokteki gune§e isnat edilmezse; bir kibrit c;opunun 

ucunun s1gmad1g1 bir zerrecik cam parc;asmda tabii, f1tri ve gune§in 

hususiyetlerine sahip, gorunli§te kuc;uk, manen c;ok derin bir gune§in 

bag1ms1z varhgm1 kabul etmek, cam1 meydana getiren zerreler ade

dince gune§ler bulundugunu farz etmek gerekir. Aynen bu misaldeki 

gibi, varhklar ve canhlar dogrudan dogruya Ezell' Gune§leri Cenab-1 

Hakk' m isimlerinin cilvelerine verilmezse her bir varhkta, bilhassa her 

bir canhda smirs1z bir kudret ve irade, sonsuz bir ilim ve hikmet ta§iyan 

bir tabiat, bir kuvvet, adeta bir ilah bulundugunu kabul etmek laz1m 

gelir. Boyle bir dD§Dnce ise kainattaki muhallerin en batih, en hura

fesidir. Kainatm Yarabc1smm sanatm1 farazi, onemsiz, §UUrsuz tabiata 

veren insan, elbette, hayvandan yuz kat daha hayvan, daha §UUrsuz 

oldugunu gosterir. 
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ikincisi 

Eger §U gayet duzenli, dengeli, sanath ve hikmetli varhklar sonsuz 

kudret ve hikmet sahibi bir Zat' a verilmeyip tabiata isnat edilirse, tabi

atm, her bir parc;a toprakta Avrupa'nm butun matbaalan ve fabrikalan 

say1smca makinelerinin, matbaalanmn bulundugunu kabul etmek ge

rekir. Ancak o zaman o toprak parc;as1, yuva ve tezgah oldugu say1-

s1z c_;ic;ek ve meyvenin yeti§mesini ve meydana gelmesini saglayabilir. 

(unku saks1hk vazifesi garen bir kase topragm, ic_;ine tohumlan sirayla 

atilan buti.in c_;ic;eklerin birbirinden c;ok farkh §ekil ve mahiyetlerini or

taya c;1karma ve tasvir etme kabiliyetine sahip oldugu, bilfiil goruluyor. 

Eger Kadir-i Zulcelal' e verilmezse, o saks1daki toprakta her bir c;ic;ek 

ic_;in gorunmez, ayn ayn, tabii birer makine bulunmas1 gerekir, yoksa 

bu hal meydana gelemez. 

(unku nutfeler ve yumurtalar gibi tohumlann da maddeleri ortak

hr. Yani hidrojen, oksijen, karbon ve azotun duzensiz, §ekilsiz, hamur 

gibi kan§1mmdan ibaret olmakla beraber; hava, su, s1cakhk, l§lk dahi 

basit ve §Uursuz bir §ekilde, her §eye kar§l sel gibi gittiginden, o say1s1z 

c_;ic;eklerin o topraktan ayn ayn, gayet muntazam ve sanath bir surette 

c;ikmas1, o saks1daki toprakta Avrupa kadar garunmez ve kuc;uk ol

c;ekte matbaalar ve fabrikalar bulunmasm1 ac;1kc;a ve zorunlu olarak 

gerektiriyor. Taki, bu kadar canh kuma§l ve ayn ayn naki§h binlerce 

dokumay1 yapabilsinler. 

i§te her §eyi tabiata baglayanlann Allah'1 inkar di.i§lincesi, akil dai

resinin ne kadar d1§ma sapml§hr, k1yasla. Ve tabiah yarahc1 zanneden 

insan suretindeki ahmak sarho§lann "ilim sahibi ve akilhy1z" diye id

dia ettikleri halde akildan ve fenden ne kadar uzak di.i§ti.iklerini, hic_;bir 

§ekilde mumkun olmayan bir hurafeyi kendilerine meslek edindikleri

ni gar, gul ve tukur! 

Eger dersen ki: Varhklar tabiata isnat edilirse boyle hayret veri

ci derecede akil d1§1 ihtimaller, gerc;ekle§mesi mumkun olmayan zor

luklar ortaya c;1k1yor. Acaba Ehad ve Samed Zat' a verildigi zaman o 

zorluklar nasil ortadan kalk1yor? 0 imkans1zhklar, kolay olan vucuba1 

nas1l donli§liyor? 

Zorunlu, vacip, kendinden alma. 
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Cevap: Birinci muhalde nasil ki, gune§in aksinin cilvesi tam bir 

kolayhk ic;inde, zahmetsizce en kuc;uk cans1z zerrecikten en buyuk de

nizin yuzune kadar feyzini ve tesirini misali gune§c;iklerle gosterdigi 

halde, eger gune§le bag1 kesilse her bir zerrecikte bizzat tabii bir gu

ne§in imkans1zhk derecesinde zor olan varhg1m kabul etmek gerektigi 

soylendi. Aynen oyle de, her bir varhk dogrudan dogruya Ehad ve 

Samed Yaratic1ya verilirse vucub derecesinde bir kolayhkla, bag ve 

tecelliyle bir varhga gereken her §ey ona yeti§tirilebilir. 

Eger o bag kesilse, o memuriyet ba§ibozukluga donse, her bir 

varhk kendi ba§ma kalsa ya da tabiata birakilsa; o zaman imkans1zhk 

derecesinde yuz bin zorlukla sinek gibi bir canhmn, kainatm kuc;uk 

bir fihristi olan harika vucut makinesini kendisinin yarathgm1, ic;in

deki kor tabiatm, kainah yaratacak ve idare edecek bir kudret ve 

hikmet sahibi oldugunu farz etmek gerekir. Bu ise bir degil, binlerce 

muhaldir. 

K1sacas1: Nasil ki Vacibu'l-Vucud'un ortagmm ve benzerinin 

olmas1 imkans1zdir, akil d1§1d1r. O'nun rububiyetine ve e§yanm ya

rahh§ma ba§kalannm mudahalesi de aym §ekilde imkans1z ve akil 

dI§Idir. 

ikinci muhaldeki zorluk ise §Udur: Farkh risalelerde ispat edil

digi gibi, eger Vahid ve Ehad Cenab-1 Hakk'a verilirse butun e§yanm 

yarahh§mI izah etmek, sadece birinin yarahh§mI izah etmek gibi kolay 

olur. Eger sebeplere ve tabiata verilirse bir tek §eyin yarahh§mI izah 

etmenin butt.in e§ya kadar zor oldugu, kesin ve c;e§itli delillerle ispat

lanmI§hr. Bir delilin ozeti §Udur: 

Nas1l ki bir adam, askerlik veya memuriyet unvamyla bir padi§aha 

baglansa o bagm verdigi kuvvetle §ahsi kuvvetinin yuz bin kat ustiln

deki i§leri yapabilir. Padi§ah1 adma bazen bir §ah1 esir edebilir. (unku 

gbrdugu i§ler ve yaphg1 eserler ic;in gerekli olan §eyleri ve kuvvetini 

kendisi ta§1m1yor, ta§Imaya mecbur olmuyor. 0 kuvveti ve tec;hiza

h, kendisiyle bag1 sebebiyle padi§ahm hazineleri ve arkasmdaki da

yand1g1 guc; olan ordu ta§iyor. Demek ki, o askerin gbrdugu i§ler, bir 

padi§ahm i§i gibi §ahane; gosterdigi eserler ise bir ordunun eseri gibi 

harika olabilir. 
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Nasil ki karmca, o memuriyet sayesinde Firavun'un saraym1 y1k

m1§hr. Sinek o bag ile Nemrut'u oldurmil§tilr. 1 Ve bugday tanesi gibi 

bir c;;am c;;ekirdegi, o sayede koca bir c;;am agacmm butiln programm1 

saklar.2 HA$iYE Eger o bag kesilir, o asker terhis edilirse, yapacag1 i§ler 

ic;;in gerekli §eyleri ve kuwetini, sirtmda ve elinde ta§1maya mecbur

dur. i§te o zaman, ancak elindeki o kuc;;ucuk kuwet ve s1rtmdaki cep

hane kadar i§ gbrebilir. Onceki vaziyetinde gayet kolay yaphg1 i§ler 

ondan istense, elbette, elinde bir ordunun kuwetini ve sirtmda bir 

padi§ahm sava§ tec;;hizatmm fabrikasm1 ta§1mas1 gerekir. insanlan gul

durmek ic;;in tuhaf hurafeler ve masallar anlatan maskaralar bile bu 

hayalden utamrlar! 

Soziin Ozii: Her varhgm yarahh§1m Vacibu'l-Vucud'a atfetmenin 

vucubiyet3 derecesinde bir kolayhg1 var. Tabiata yarahc1hk vermek ise 

imkans1zhk derecesinde zorlugu kabul etmek ve ak1l dairesinin di§ma 

c;;1kmakhr. 

U~iinciisii 

Baz1 risalelerde anlatilan, bu imkans1zhg1 izah edecek iki misal: 

Birinci Misal 

Iss1z bir c;;olde, medeniyetin meydana getirdigi butun eserlerle do

nahhp suslenen bir saraya c;;ok vah§i bir adam girmi§, ic;;eriye bakm1§. 

Kusursuz bir sanatla yapilan binlerce e§yay1 gormil§. Vah§iliginden ve 

ahmakhgmdan, "Di§andan kimse mudahale etmeden, bu saray1 her 

§eyiyle, ic;;eriden biri yapml§hr" diyerek incelemeye ba§lamI§. Neye 

baksa o s1g akh bile bunlan ic;;eriden birinin yapabilecegini mumkun 

gormemi§. 

Bkz. ibni Keslr, el-Bidaye 1/149. 
HA$iYE Evet, eger o bag olursa, o c;:ekirdek Allah'm koydugu kader kanunundan bir emir 

ahr, o harika i§leri yapabilir. Eger o bag kesilirse, o c;:ekirdegin yaratlh§l, koca c;:am agac1-
nm yarattl1§mdan daha c;:ok donarnm, kudret ve sanat gerektirir. <:;:unku dagdaki kudret 
eseri olan buyuk bir c;:am agacmm butun dallanyla, meyveleriyle ve donarnm1yla o c;:e
kirdekteki kader eseri olan manevl agac;:ta mevcut bulunmas1 la21m gelir. <:;:unku o koca 

agacm fabrikas1 o c;:ekirdektir. ic;:indeki kaderin takdir ettigi agac;: kudretle ortaya c;:ikar, 

bir c;:am agac1 olur. 
Zorunlu, vacip, kendinden alma. 
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Soma o saraym yap1h§ programmm, ic;indekilerin fihristinin ve idare ka

nunlannm yaz1h oldugu bir defter gormll§. Gerc;i o elsiz, gozsuz ve c;ekic;siz 

defterin de §U saray1 yapmak ve suslemek ic;in ic;erideki ba§ka §eyler gibi 

hic;bir kabiliyeti yokmu§, fakat adam c;aresiz kalarak, mecburen diger §eyle

re nispeten ilmi kanunlann bir unvam olmas1 yonuyle, saray1 tamamen bu 

defterle munasebetli g6rdugunden, "Bu saray1 in§a eden, duzenleyen ve 

susleyen, bu e§yay1 yapan ve yerle§tiren i§te §U defterdir." diyerek ilkelligini 

ahmaklann, sarho§lann sac;ma sapan konu§malanna c;evirmi§. 

i§te aynen bunun gibi, misaldeki saraydan sonsuz derece daha mun

tazam, mukemmel ve her taraf1 mucizevi hikmetlerle dolu §U alem sara

ymm ic;ine, Cenab-1 Hakk'm uluhiyetini inkar yolunda giden "tabiatc;1hk" 

fikrini ta§1yan vah§i bir insan girer. Onun, mumkinat dairesi d1§mdaki 

Vacibu'l-Vucud Zat'm sanatmm eseri oldugunu dll§llnmez. O'ndan yuz 

c;evirerek mumkinat dairesi ic;inde ilahi kader kanununun yazboz levhas1 

hukmundeki, ilahi kudretin icraat kanunlannm degi§en ve yenilenen bir 

defteri olan, pek yanh§ ve hatah bir §ekilde "tabiat" ad1 verilen bir ilahi 

kanunlar mecmuas1, bir Rabbani sanat fihristi gorur. Der ki: 

"Madem bu e§ya bir sebep ister; hic;bir §eyin onlarla bu defter gibi 

bir munasebeti gorunmuyor. Gerc;i bu gozsuz, §Uursuz, kudretsiz defte

rin, mutlak rububiyetin i§i olan ve smirs1z bir kudreti gerektiren yaratma 

fiilini gerc;ekle§tirmesini hic;bir §ekilde ak1l kabul etmez. F akat mad em 

Ezeli Yarahc1'y1 kabul etmiyorum, oyleyse en iyisi '$u alemi bu defter 

yapm1§hr ve yap1yor' diyeyim." 

Biz de deriz ki: "Ey ahmakhgm1 ahmaklann en ahmagmdan 

alm1§ sarho§ ahmak! Ba§ml tabiat batakhgmdan c;1kar, etrafma bak! 

Zerrelerden gezegenlere kadar butUn varhklarm, ayn ayn dillerle §e

hadet ettikleri ve parmaklanyla gosterdikleri Sani-i Zulcelal'i gor! 0 

saray1 yapan ve o deftere saraym programm1 yazan Nakka§-1 Ezeli'nin 

cilvesini tam, fermanma bak, Kur'an'm1 dinle, boyle sac;ma sapan ko

nu§maktan kurtul! .. " 

ikinci Misal 

Vah§i bir adam muhte§em bir k1§laya girer. (ok duzenli bir ordu

nun topluca, beraberce talimlerini, muntazam hareketlerini seyreder. 
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Bir kumandamn i§aretiyle bir taburun, bir alaym, bir tUmenin kalk

hgm1, oturdugunu, harekete gec_;tigini, bir emirle ate§ ettigini gori.ir. 

Onun s1g ve ilkel akh, devletin koydugu di.izenle ve padi§ahm kanu

nuyla bir kumandanm bir orduyu idaresini anlamay1p inkar ettigin

den, o askerlerin iplerle birbirlerine bagh olduklanm hayal eder. 0 

hayali iplerin ne kadar harika oldugunu di.i§i.ini.ip hayret ic_;inde kahr. 

Soma bir cuma gi.ini.i Ayasofya gibi gayet bi.iyi.ik bir camiye 

gider, cemaate kahhr. 0 Mi.isli.iman cemaatin, bir imamm sesiyle 

beraberce kalkhgm1, egildigini, secde ettigini, oturdugunu gori.ir. 

Manevi ve semavi kanunlar bi.iti.ini.i olan §eriah ve $eriat Sahibi'nin 

emirlerinden gelen manevi di.isturlan anlamad1gmdan, o cemaatin 

maddi iplerle birbirine bagh oldugunu ve o hayret verici iplerin on

lan esir edip oynathgm1 zanneder. En vah§i, insan suretindeki cana

var hayvanlan dahi gi.ildi.irecek derecede insam maskara eden bir 

fikirle c_;1kar gider. 

i§te aynen bu misaldeki gibi, Ezel ve Ebed Sultam'nm say1s1z aske

rinin muhte§em bir k1§las1 olan §U aleme ve o Ezeli Mabud'un kusur

suz bir mescidi olan §U kainata, tam bir ilkellik suretindeki inkarc1 ta

biat fikrini ta§tyan bir adam girer. Fakat o Ezeli Sultan'm hikmetinden 

gelen, kainattaki di.izenin manevi kanunlanm maddi kabul etmek.. 

rububiyet saltanatmm gori.inmez kaidelerini, o Ezeli Mabud'un bi.iyi.ik 

yarahh§ kanunlarmm manevi ve yalmz ilimle sabit bulunan hi.iki.imle

rini ve di.isturlanm birer maddi varhk farz etmek.. ilahi kudretin yerine, 

ilim ve kelamdan gelen ve yalmz ilim yoluyla sabit olan o kanunlan 

ikame etmek.. onlara yaratma kudreti atfetmek, soma da "tabiat" ad1-

m vermek ve Rabbani kudretin yalmzca bir cilvesi olan kuvveti, kudret 

sahibi ve mi.istakil bir gi.ic_; sahibi kabul etmek, misaldekinden bin defa 

daha a§ag1 bir vah§ettir! 

K1sacas1: Her §eyi tabiata baglayanlann tabiat dedikleri vehme

dilen ve hakikati bulunmayan §ey, eger harid bir hakikate sahip ise 

olsa olsa, 

• Bir sanat olabilir, yarahc1 ve sanatm sahibi olamaz. 

• Bir nakt§ olabilir, nakka§ olamaz. 

• Bir hi.iki.imler butUni.i olabilir, hakim olamaz. 
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• Bir yarahh§ kanunu olabilir, kanun koyucu olamaz. 

• Yarahlm1§ bir izzet perdesi olabilir, var eden olamaz. 

• Di§ tesirle meydana gelmi§ bir varhk olabilir, yarahc1 bir fail ola

maz. 

• Kanundur, kudret degil; kadir olamaz. 

• Vas1ta ve arac;tir, kaynak olamaz. 

Netice: Madem mevcudat var ve madem On Altmc1 Nota'nm ba

§mda denildigi gibi bir §eyin varhgma, aklen dart yoldan ba§ka yol 

dU.§U.nulemez. 0 dart yoldan uc;unun -her birinin uc; apac;1k muhal ile

batil oldugu kesin bir §ekilde ispat edildi. Elbette, zorunlu olarak ve 

ac;ikc;a dorduncu yol olan tevhid yolunun dogrulugu, kati bir surette 

gorunuyor. Bu dorduncu yol, ba§taki 1 ~)~1j ~1_µ1 ):~JG ~I JJ 
ayetiyle, Zat-1 Vacibu'l-VucO.d'un ulO.hiyetini, her §eyin clogrudan do§

ruya O'nun kudret elinden c;1khgm1, goklerin ve yeryuzunun tasarrufu 

altmda bulundugunu §eksiz ve §U.phesiz, apac;1k §ekilde gosteriyor. 

Ey her §eyi sebeplere baglayan ve tabiata tapan bic;are insan! Ma

dem her §ey gibi tabiat da yaratilm1§hr; c;unku sanathdir ve surekli 

yenileniyor. Madem her sebebin neticesi gibi g6runU.§teki sebebi de 

sanath bir §ekilde yaratilm1§hr. Ve madem bir §eyin varhg1, pek c;ok 

§eye ve §arta baghd1r. 0 halde, tabiah ve o sebebi yaratan bir Kadir-i 

Mutlak var. O'nun ne ihtiyac1 var ki, aciz vas1talan rubO.biyetine ve 

yarahc1hgma ortak etsin? Ha§a! 0, dogrudan dogruya sebebin neti

cesini sebep ile beraber yaratarak isimlerinin cilvelerini ve hikmetini 

gostermek ic;in bir tertip ve duzenle sebeple netice arasma g6runU.§te 

bir yakmhk koymu§tur. E§yanm gorunU.§teki kusurlanna, merhamet

sizliklere ve noksanhklara merci olmas1 ic;in sebepleri ve tabiah kudret 

eline perde yapml§, izzetini o suretle korumu§tur. 

Acaba bir saat ustasmm, once saatin c;arklanm yap1p soma onlan 

duzenlemesi mi; yoksa o c;arklann ic;inde harika bir makine yap1p soma 

saat haline gelmeleri ic;in onlan bu makinenin cans1z ellerine vermesi mi 

daha kolaydir? Acaba §U ikinci ihtimal, imkan di§mda degil midir? Hay

di, o insafs1z aklmla sen soyle, sen hukum ver! 

"Hie; gokleri ve yeri yaratan Yuce YaratIC1 hakkmda §ilphe edilebilir mi?" (ibrahim 
suresi, 14/10}. 
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Veyahut bir katip murekkep, kalem ve kag1t getirse onlarla bir ki

tab1 bizzat yazmas1 m1 daha kolaydir; yoksa o kag1dm, murekkebin ve 

kalemin ic;inde o kitaptan daha sanath, daha zahmetli, yalmz o kitaba 

mahsus bir yaz1 makinesi icat etmesi, soma da o §Uursuz makineye 
"Haydi sen yaz" deyip kendisi kan§madan onun yazmasm1 beklemesi 

mi daha kolaydir? Acaba bu ikinci §lk, kitab1 yazmaktan yuz defa daha 
zor degil midir? 

Eger dersen ki: Evet, bir kitab1 yazan makinenin icad1, o kitab1 

yazmaktan yuz defa daha zordur. Fakat o makine, aym kitabm birc;ok 

nushasmm yazilmasma vas1ta oldugundan belki bunda bir kolayhk 

vardir? 

Cevap: Nakka§-1 Ezeli, smirs1z kudretiyle isimlerinin sonsuz cilvele

rini her an tazeleyerek ayn ayn §ekillerde gostermek ic;in e§yay1 ve hu

susi simalan oyle bir Surette yaratml§hr ki, 0 Samed Yarahcmm birer 

mektubu ve kitab1 hukmundeki eserlerinin hic;biri, digerlerinin ayms1 

olmaz. $uphesiz her bir varhgm simas1, ayn manalan ifade etmek ic;in 
farkh olacakhr. 

Eger gozun varsa insanm simasma bak! Hazreti Adem'den bu

gune, belki ebediyete kadar, bu kuc;uk simada esas uzuvlar aym ol

makla beraber, her birinin diger butun simalara kar§l ayirt edici birer 
alametinin kesinlikle sabit oldugunu gar. Bu sebeple her yuz ayn bir 

kitaphr. Yalmz sanatm tanzimi ic;in ayn bir yaz1 tak1m1, ayn bir tertip ve 

telif gerektirir. Ve maddelerini bir araya getirmek, vucuda laz1m olan 

her §eyi yerle§tirmek ic;in butun butun ba§ka bir tezgah ister. 

Haydi, farz-1 muhal, tabiata bir matbaaym1§ gibi bakahm. Fakat bir 

matbaa, gerekli dizgi ve basma i§inden, yani harfleri belli bir duzende 

kahba sokmaktan ba§ka, yarahlmalan o i§ten yuz derece daha zor 

olan maddeleri alemin her tarafmdan hususi bir olc;uyle ve duzenle 

getirmek, yaratmak ve matbaanm eline vermek ic;in yine o matbaa

y1 yaratan Kadir-i Mutlak'm kudretine ve iradesine muhtac;hr. Demek 

ki, tabiatm matbaa olma ihtimali ve varsay1m1, tamamen manas1z bir 

hurafedir. 

i§te bu saat ve kitap orneklerindeki gibi, her §eyi benzersiz bir sa

natla yaratan, her §eye gucu yeten sonsuz kudret sahibi Yuce Allah, 

sebepleri nasil var ettiyse onlann neticelerini de yarahyor. Hikmetiyle, 
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neticeleri sebeplere baghyor. Cenab-1 Hak, kainattaki hareketleri du

zenleyen yuce yarahh§ kanunlannm bir cilvesini ve e§yadaki o cilveye 

yalmzca bir ayna olan e§yamn tabiahm, iradesiyle tayin etmi§tir. Ve o 

tabiatm harici varhga mazhar olan yonunu kudretiyle var etmi§, e§yay1 

o tabiat uzere yaratm1§, birbirine kan§hrm1§hr. Acaba akla son derece 

uygun ve say1s1z delilin neticesi olan bu hakikatin kabulu mu kolaydir; 

yoksa cans1z, §Uursuz, yaratilm1§, sanatla yapilm1§, basit olan o sebep 

ve tabiat dediginiz maddelere, her bir §eyin varhg1 ic;in gereken smirs1z 

donammm verilip onlarm yaphklan i§leri her §eyi g6rerek, hikmetli 

bir §ekilde kendi kendilerine yaphklanm kabul etmek mi daha kolay

dir? Birinci §lk vucub derecesinde gerekli degil midir? Ve ikinci §lk 

imkans1zhk derecesinde, akil d1§1 degil midir? Bunu, senin o insafs1z 

aklmm insafma havale ediyoruz. 

Her §eyi tabiata veren inkarc1 diyor ki: 

Madem beni insafa davet ediyorsun. Ben de §imdiye kadar gittigi

miz yolun yanh§, yuz derece akil d1§1, gayet zararh ve son derece c;ir

kin oldugunu itiraf ediyorum. Zerre kadar §UUru bulunan, daha once 

ortaya koydugunuz delillerden anlayacakhr ki, sebeplere ve tabiata 

yarahc1hk atfetmek imkan ve akil d1§1dir. Her §eyi dogrudan dogruya 

Vacibu'l-Vucud'a vermek vaciptir, zorunludur. \Jl~ . .)1 J:i- h ~\de-
, / 

yip iman ediyorum. 

Yalmz bir §iiphem var: Cenab-1 Hakk'm Yarahci oldugunu ka

bul ediyorum, fakat baz1 kuc;uk sebeplerin onemsiz §eylerde yaratma

ya mudahalesi ve bir parc;a ovguye mazhar olmalan, rububiyet salta

natma ne zarar verir? O'nun saltanatmdan bir §ey azahr m1? 

Cevap: Baz1 risalelerde ac;1kc;a ispat ettigimiz gibi, hO.kimiyetin ge

regi, mudahaleyi reddetmektir. Hatta basit bir hukumdar ya da bir 

idareci, hakimiyeti dairesinde oglunun bile mudahalesini kabul etmez. 

Hatta baz1 dindar padi§ahlann, hakimiyetlerine kan§acaklan zanmyla, 

halife olduklan halde masum evlatlanm katletmeleri, bu "mudahaleyi 

ret kanunu"nun hakimiyette ne kadar esash bir §ekilde hukmettigini 

gosteriyor. Bir nahiyede iki mudurden tut bir memlekette iki padi

§aha kadar, hakimiyetteki bag1ms1zhgm gerektirdigi "ortakhg1 kabul 

iman nimetini lutfeden Allah' a sonsuz §likurler olsun. 
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etmeme kanunu" insanhk tarihinde c;ok hayret verici kan§1khklarla 

kuvvetini gostermi§tir. 

i§te aciz ve yard1mla§maya muhtac; insanlardaki amirlik ve 

hakimiyetin bir golgesinin, ba§kasmm mudahalesini ne derece reddet

tigini ve yasaklad1gm1, hakimiyetinde nasil ortak kabul etmedigini ve 

makammdaki tek ba§mahgm1 son derece tutucu bir §ekilde korumaya 

c;ah§hgm1 gor! Sonra mutlak hakimiyete rububiyet derecesinde, mut

lak amirlige uluhiyet derecesinde, mutlak birlige ehadiyet derecesinde 

ve mutlak istignaya mutlak kudret derecesinde sahip olan bir Zat-1 

Zulcelal'in, bu mudahaleyi reddetmesinin ve sebepleri ortakhktan 

men etmesinin o hakimiyetin ne kadar zaruri ve vacip bir geregi oldu

gunu k1yaslayabilirsen k1yasla ... 

ikinci §iiphe: Baz1 sebepler, baz1 basit varhklann kulluguna bir 

parc;a merci olsa, zerrelerden gezegenlere kadar, Mabud-u Mutlak 

olan Vacibu'l-Vucud Zat'a bakan varhklann kulluklarma ne zarar 

gelir? 

Cevap: Bu kainatm sonsuz hikmet sahibi Hahk'1 kainah bir agac; huk

munde yarahp onun en mukemmel meyvesini §Uur sahipleri; §UUr sa

hiplerinin ic;inde en ku§ahc1 meyveyi ise insan yapmI§hr. 0 mutlak, hic;

bir §eye bagh olmayan Hakim ve Amir, kendini sevdirmek ve tamtmak 

ic;in kainah yaratan o Vahid ve Ehad, butun kainatm meyvesi insam ve 

insanm en muhim neticesi, hatta yarahh§mm gayesi ve hayatmm seme

resi olan §likur ve ibadeti hie; ba§ka ellere verir mi? Hikmetine tamamen 

zit bir §ekilde, yarahh§m neticesini ve kainatm meyvesini abes kilar m1? 

Ha§a ve kella! .. 

Hem hikmetini ve rububiyetini inkar ettirecek bir tarzda mahlukatm 

ba§kalanna ibadet etmesine nza gosterir mi, buna hie; izin verir mi? 

Kendini icraahyla sonsuz derecede sevdirdigi ve tamthg1 halde, en 

mukemmel mahluklannm §likur ve minnettarhklanm, kendilerini sev

dirmeye c;ah§malanm ve kulluklanm sebeplere vermekle Zat'm1 unut

turup kainattaki yuce maksatlanm inkar ettirir mi? Ey her §eyi tabiatm 

yarattig1 iddiasmdan vazgec;en arkada§! Haydi, sen soyle! 

0 adam diyor ki: "Elhamdulillah, bu iki §liphem de yak oldu. 

Cenab-1 Hakk'm birligine ve hakk1yla ibadete lay1k zatm 0 olduguna, 
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O'ndan ba§kasmm ibadete lay1k olmad1gma dair o kadar parlak ve 

kuvvetli iki delil gosterdin ki, onlan inkar etmek, gune§i ve gunduzu 

inkar etmek gibi bir buyukluk taslamak olur." 

SONSOZ 

Allah'1 inkara dayanan tabiat fikrini terk edip imana gelen adam 

diyor ki: "Elhamdillillah, §ilphem kalmad1, yalmz cevabm1 merak etti

gim birkac; soru var." 

Birinci Som 

Pek c;ok tembelin ve namaz1 terk etmi§ olanlarm §byle dediklerini 

i§itiyoruz: 

"Cenab-1 Hakk'm bizim ibadetimize ne ihtiyac1 var ki, Kur'an'da c;ok 

§iddetle ve lsrarla ibadeti terk etmeyi yasaklay1p terk edenleri cehennem 

gibi deh§etli bir cezayla tehdit ediyor. 1 Onemsiz, kuc;uk bir ha ta ya kar§l 

sonsuz bir §iddet gostermek, olc;ulu, dosdogru ve adaletli olan Kur'an'm 

ifadelerine nasil yak1§ir?" 

Cevap: Evet, Cenab-1 Hak senin ibadetine de ba§ka bir §eye de 

muhtac; degildir. Fakat sen ibadete muhtac;sm, manen hastasm. iba

detin manev'i yaralara ilac; oldugunu birc;ok risalede ispat ettik. Bir 

hastanm, hastahg1 hakkmda, kendisine faydah ilac;lan ic;irmekteki 

lsranna kar§1hk §efkatli bir hekime, "Senin ne ihtiyacm var ki, ba

na boy le lSrar ediyorsun ?" demesinin ne kadar manas1z oldugunu 

anlarsm. 

Kur'an'm, ibadeti terk hakkmdaki §iddetli tehditlerine ve vaat 

ettigi deh§etli cezalara gelince ... Nasil ki bir padi§ah, idaresi altmda

kilerin hukukunu gozetmek ic;in basit bir adam1, onlann hukukuna 

zarar veren hatasma gbre §iddetli cezaya c;arptmr. Aynen oyle de, 

ibadeti ve namaz1 terk eden insan, Ezel ve Ebed Sultam'nm raiye

ti hukmundeki varhklann hukukuna muhim bir tecavuz ve manen 

zulmetmi§ olur. (:unkii varlzklarzn kemoli, Yaratzczlanna bakan yiiz

lerinde tesbih ve ibadetle ortaya <;1kar. ibadeti terk eden, varlzklann 

ibadetini gormez, goremez, belki de inkor eder. 0 zaman, ibadet 

Bkz. Mu' min suresi, 40/60; Muddessir suresi, 74/42-43. 
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ve tesbih noktasmda yuksek makamda bulunan ve her biri Samed 

Yarahcmm birer mektubu, isimlerinin birer aynas1 olan varhklan, 

yuce makamlanndan indirmi§ olur. Onlan onemsiz, vazifesiz, can

s1z, peri§an olarak kabul ettiginden hor gbrur, mukemmelliklerini 

inkar ederek haddini a§ar. 

Evet, herkes kainah kendi aynasmdan gorur. Cenab-1 Hak insam 

kainat ic;in bir olc;ek, bir terazi suretinde yaratm1§hr. Her insana bu 

alemden hususi bir alem vermi§tir, 0 alemin rengini insanm kalbin

deki in an ca gore gosterir. Mesela gay et umitsiz ve yash bir §ekilde 

aglayan insan, etrafmdaki varhklan da umitsiz bir halde aglar gibi 

gorur. Sevinc;li, ne§eli, mujde alm1§ ve co§kun ne§esinden gUlen bir 

insan ise kainah ne§eli, gUler bir vaziyette bulur. Aynen bunun gibi, 

tefekkur eden, ibadet ve tesbih vazifesini ciddi bir §ekilde yerine 

getiren insan, varhklann gerc;ekten mevcut ve muhakkak olan iba

det ve tesbihlerini bir derece ke§feder, gorur. Gafletle veya inkarla 

ibadeti terk eden ise varhklan, mukemmel yarahld1klan hakikati

ne tamamen zit ve yanh§ bir surette hayal eder, onlarm hukukuna 

manen tecavuz etmi§ olur. 

Hem namaz1 terk eden insan, kendi kendine malik bulunmad1gm

dan Malik' inin bir kulu olan nefsine de zulmeder. Malik' i, o kulunun 

hakk1m nefs-i emmaresinden almak ic;in onu deh§etli tehdit eder. in

san, yarahh§mm neticesi ve gayesi olan ibadeti terk ettiginden, bu, 

Cenab-1 Hakk'm hikmetine ve dilemesine kar§I bir tecavuz hukmune 

gec;er. Bu yuzden insan cezaya c;arptmhr. 

K1sacas1: ibadeti terk eden, hem kendi nefsine zulmeder -oysa nefsi 

Cenob-1 Hakk'zn kulu ve kolesidir- hem de bu, koinattaki mukemmel 

hukuka kar§l bir tecavuz, bir zu!Umdur. Evet, naszl ki kufur, varlzklan 

hor gormedir; ibadeti terk etmek de koinatzn kemolotznz inkordzr. Hem 

ilahf hikmete kar§l bir haddi a§ma oldugundan, insan deh§etli tehdide, 

§iddetli cezaya mustahak hale gelir. 

i§te insanm cezay1 hak edi§ini ve zikredilen hakikati ifade etmek 

ic;in Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan, mucizev1 bir §ekilde o §iddetli ifade tar

z1yla belagatin geregi olarak halin geregine tam tamma uygun beyan

da bulunuyor. 
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ikinci Som 

Tabiattan vazgec;en ve imana gelen zat diyor ki: 

Her varhgm her yonden, her i§inde, her fiilinde ve her §eyiyle 

Allah'm dilemesine ve kudretine tabi olmas1 c;ok buyuk bir hakikattir. 

Buyuklugu sebebiyle dar zihinlerimize s1gm1yor. Halbuki gozumuzle 

gordugumuz bu son derece bolluk, onceki delillerde gosterilen tevhid 

yolunda e§yanm yarahh§mdaki son derece kolayhk ve Kur'an'm ac;1k 

ve kesin hukmu ile 

10~\ / ~~< :11 ~<~~~ ':i / ~<~\.:_ Ll , / J ~ ~ ,~-: J ,~ 

2~.::/~1 /fa ·t /~;l\ -~k ~\ ~L:J\ . ·t ~/ 
.rYJ~~-- ~/ Y J 

gibi ayetlerin ac;1kc;a i§aret ettigi s1mrs1z kolayhk, o buyuk hakikatin c;ok 

makbul ve akla uygun bir mesele oldugunu gosteriyor. Bu kolayhgm 

s1m ve hikmeti nedir? 

Cevap: Yirminci Mektup'un Onuncu Kelime'si olan JS ~ ~j 
3~~ ~~ yuce beyanmda, bu sir gayet ac;1k, kesin ve ikna edici bir 

§ekilde bildirilmi§tir. Bilhassa o mektubun ilavesinde daha ac;1kc;a is

patlanmt§hr ki, butUn varhklar tek bir Yarahc1ya isnat edildigi zaman, 

onlarm yarabh§mt izah etmek bir tek varhgmkini izah etmek gibi kolay

la§tr. Eger Vahid ve Ehad Zat'a verilmezse bir tek varhgm yarahh§tm 

izah etmek, butun varhklarmki kadar zorla§tr ve bir c;ekirdegin yarahh

§1, bir agacmki kadar zor olur. 

Eger hakiki Yarahc1sma verilse, kainat bir agac; kadar, agac; bir c;e

kirdek kadar, cennet bir bahar kadar ve bahar bir c;ic;ek kadar kolay

la§tr. Ac;1kc;a gbrUlen smirs1z bolluk ve ucuzlugun, her varhk turunun 

say1s1z ferdinin ve muntazam, sanath, k1ymetli varhklann tam bir ko

layhk ve suratle vucuda gelmesinin s1rlanm ve hikmetlerini gosteren 

yuzlerce delilden, ba§ka risalelerde etrafhca anlahlan bir-ikisine kisaca 

i§aret edecegiz. 

"Sizin hepinizi yaratmak da, olumunuzun ardmdan (ahirette) hepinizi diriltmek de, 

(O'nun ic;in) ancak bir ki§iyi yaratmak ve diriltmek gibidir." (Lokman sO.resi, 31/28). 
"K1yametin olu§ i§i ise ba§ka degil, ancak goz ac;1p kapama yahut daha da k1sa bir anda 

olup biter." (Nahl sO.resi, 16/77). 
"Allah her §eye kadirdir." (Maide sO.resi, 5/120; HO.cl sO.resi, 11/4; RO.m sO.resi, 30/50). 
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Mesela, nasil ki yuz askerin bir subaym idaresine verilmesi, bir as

kerin yuz subaym idaresine verilmesinden yuz derece daha kolayd1r. 

Aynen bunun gibi, bir ordudaki askerlerin tec;hizah bir merkezden, bir 

kanunla, bir fabrikadan ve bir padi§ahm emriyle verildigi vakit, adeta 

nicelik olarak bir askerin tec;hizah kadar kolayla§Ir. T ek bir askerin tec;

hizah c;e§itli merkezlere, fabrikalara, farkh kumandanlara verildiginde 

ise onu haz1rlamak adeta bir ordunun tec;hizahm hazirlamak kadar zor 

olur. (unku bir tek askerin tec;hizahm yapmak ic;in butun orduya laz1m 

olan fabrikalann bulunmas1 gerekir. 

Hem bir agacm ya§amas1 ic;in gerekli maddeler birlik s1rn ile bir 

kokten, bir merkezden, bir kanun ile verildiginden, binlerce meyve 

veren o agacm yarabh§mm bir meyveninki kadar kolay oldugu ac;ikc;a 

gorulur. 

Eger birlikten c;okluga gidilse, her bir meyveye gereken madde

lerin ba§ka yerden verildigi kabul edilse, bir meyvenin meydana 

gelmesi bir agac; kadar zorla§tr. Belki agacm bir ornegi ve fihristi 

hukmundeki bir tek c;ekirdegin varhg1 dahi o agac; kadar zor olur. 

c;unku agacm ya§amas1 ic;in gereken butun maddeler, bir c;ekirdek 

ic;in de gereklidir. 

i§te bunlar gibi yuzlerce misal gosteriyor ki, Allah'm birligi kabul 

edildiginde son derece kolay vucuda gelen binlerce varhgm yara

tih§mI izah etmek, §irk ve c;okluk yolunda bir tek varhgmkini izah 

etmekten daha kolay olur. Ba§ka risalelerde bu hakikat iki kere iki 

dart eder derecesinde bir kesinlikle ispatland1gmdan onlara havale 

edip burada yalmzca bu kolayhgm ilim ve Cenab-1 Hakk'm koydu

gu kader kanunu ile kudreti noktasmdan gayet muhim bir s1rnm 

bildirecegiz. ;;ayle ki: 

Sen bir varhksm. Eger kendini Kadlr-i Ezell'ye atfedersen, 0, bir 

kibrit c;akar gibi seni hic;ten, yoktan, bir emirle, smirs1z kudretiyle bir 

anda yarabr. Eger kendini O'na vermez, belki maddl sebeplere ve 

tabiata dayandmrsan, kainatm muntazam bir ozu, meyvesi, kuc;uk 

bir fihristi ve listesi oldugundan, o vakit seni yaratmak ic;in kainab 

ve butiln unsurlan ince bir elekle eleyip hassas olc;Ulerle alemin her 

tarafmdan vucudun ic;in luzumlu maddeleri toplamak gerekir. (unku 

madd1 sebepler yalmz terkip eder, toplar. Kendilerinde bulunmayam 
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hic;ten, yoktan yapamad1klan, butun akil sahiplerince dogrulanmi§tir. 

Oyleyse kuc;uk bir canlmm varhg1 ic_;in gereken maddeleri alemin her 

tarafmdan toplamaya mecbur kahrlar. 

i§te tevhid yolunda ne kadar kolayhk, §irkte ve dalalette ne kadar 

zorluk bulundugunu anla! 

ikinci Delil: ilim noktasmda smirs1z bir kolayhk vard1r. $oyle ki: 

Kader, ilmin bir turudur; her §eye, manevi ve mahsus kahb1 huk

munde bir miktar tayin eder. Kaderin takdir ettigi o miktar, o §eyin var 

olmas1 ic_;in bir plan, bir model hukmune gec;er. Kudret bir §eyi yarat

hg1 vakit, kaderce takdir edilen o miktara gbre gayet kolayca yarahr. 

Eger o §ey ku§atic1, sonsuz ve ezeli bir ilmin sahibi olan Kadir-i 

Zulcelal' e verilmezse -daha once gec;tigi gibi- yalmzca binlerce zorluk 

degil, binlerce imkans1zhk da ortaya c;1kar. <;unku ilahi ilim ve kaderce 

tayin edilen o miktar olmazsa binlerce harid ve maddi kahbm, kuc;u

cuk bir hayvanm bedeninde kullamlmas1 gerekir. 

i§te tek bir Yaratic1y1 kabul etmekte sonsuz kolayh
1

k, dalalett~ ve 

§irkte ise sonsuz zorluk bulunmasmm bir s1rnm anla; .:;rl ~L.:11 _;;\ lJj 
1..:;.ij1 ~ j1 ~I~ ayetinin ne kadar dogru ve yuks~k bir hakikati 
ifade ettigini gbr!, 

U~iincii Som 

Eskiden dil§man, §imdi dost olan hidayete ermi§ adam diyor ki: 

"Bu zamanda c;ok ileri giden felsefeciler §Oyle der: Hic_;bir §ey yok

tan yarahlamaz ve yak olmaz; kainat fabrikasm1 i§leten yalmz bir ter

kip ve tahlildir." 

Cevap: E§ya ve hadiselere Kur' an nuru ile bakmayan felsefecilerin 

en ileri gidenleri, tabiat ve sebepler vas1tas1yla, varhklann olu§masm1 

ve yaratilmasm1 -daha once ispat ettigimiz §ekilde- imkans1zhk dere

cesinde zor gbrduklerinden, iki k1sma aynhrlar. 

Bir k1sm1 sofistlerdir; insana has bir hususiyet olan akildan istifa 

ederek ahmak hayvanlardan daha a§ag1 dil§mil§ler. Kainatm varhg1m, 

"K1yametin olu§ i§i ise ba§ka degil, ancak goz ac;:1p kapama yahut daha da k1sa bir anda 
olup biter." (Nahl sO.resi, 16/77). 
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hatta kendi varhklanm dahi inkar etmeyi, dalalet mesleginde sebep

lerin ve tabiatm yarabc1 almasmdan daha kalay garduklerinden, hem 

kendilerini hem kainab inkar edip mutlak bir cehalete saplanmi§lar. 

ikinci kis1m ise bakm1§ ki; dalalet yalunda, sebeplerin ve tabiatm 

yarabc1 almas1 naktasmda, bir sinegin ve bir c;ekirdegin bile yara

blmasmm sansuz zorlugu var ve bu, akh a§an bir guc; gerektiriyar. 

Onun ic;in mecburen yarabh§I inkar ederek, "Bir §ey yaktan var ala

maz." demi§ ve yaklugu da muhal garmi.i§, "Var alan bir §ey yak 

alamaz." diye hukum vermi§ler. Yalmzca zerrelerin hareketleriyle, 

tesaduf ruzgarlanyla bir terkip, tahlil, dagilma ve taplanma suretin

de gbreceli bir vaziyet hayal etmi§ler. 

i§te gel, ahmakhgm ve cehaletin en a§ag1 derecesinde, kendini en 

akilh zanneden adamlan gar ve dalaletin insam ne kadar maskara, 

sum ve katmerli cahil yaptigm1 anla, ibret al! 

Acaba yeryuzunde her sene dart yuz bin canh turunu birden diril

ten, gakleri ve yeri alb gun de yaratan, 1 her bahar alb haftada, mevcut 

kainattan daha sanath, hikmetli canh bir kainab in§a eden ezeli bir 

kudretten, ezeli bir ilmin dairesinde planlan ve miktarlan belirlenen, 

Allah'm ilmi dairesindeki varhklan gaze gastermeyen bir ecza ile ya

zilm1§ gbrunmez bir yaz1y1 gastermek ic;in surulen bir ecza gibi, zahi

ren yak alan a varhklara kalayca harid vucut vermeyi uzak garmek, 

yarabh§I inkar etmek, anceki kis1m alan safistlerin yapbgmdan daha 

ahmakc;a ve cahilce degil midir? Bu talihsizler, mutlak acz ic;indeki 

ve elinde yalmzca smirh bir iradeden ba§ka bir §ey bulunmayan fira

vunla§ml§ nefisleriyle hic;bir §eyi yak edemediklerinden, hic;bir zerreyi, 

maddeyi, hic;ten, yaktan var edemediklerinden ve tabiatm elinden, 

guvendikleri sebepleri yaratmak gelmedigi ic;in ahmakhklarmdan di

yarlar ki: "Bir §ey yaktan var alamaz. Varda yak alamaz." Bu babl ve 

yanh§ hukmu Kad1r-i Mutlak'a uygulamak istiyarlar. 

Halbuki Kad1r-i Zulcelal'in iki tarzda yaratmas1 var: 

Biri, var almayan ve benzeri bulunmayan bir §eyi yaktan var et

mektir. Yani bir §eyi hic;ten, yaktan yarabr ve ana gereken her §eyi de 

hic;ten vucuda getirip eline verir. 

Bkz. A'raf suresi, 7/54; Yunus suresi, 10/3; Hud suresi, 11/7. 
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Digeri, in§a ve sanat iledir. Yani kusursuz hikmetini ve pek c;ok 

isminin cilvelerini gostermek gibi gayet ince hikmetler ic_;in kainattaki 

unsurlardan bir kis1m varhklan in§a eder; her emrine uyan zerreleri ve 

maddeleri, nz1k verme kanunuyla onlara gondedr ve onlarda c;ah§hnr. 

Evet, Kadir-i Mutlak'm iki tarzda, hem yoktan var etmek hem de 

var olanlan bir araya getirmek suretinde yaratmas1 bulunur. Van yok 

etmek ve yoku var etmek en kolay, daimi, umumi bir kanunudur. Bir 

baharda, lie; yuz bin canh turunun §ekillerini, sifatlanm, belki zerrele

rinden ba§ka butun keyfiyet ve hallerini hic_;ten var eden bir kudrete 

kar§l, "Yoku var edemez!" diyen adam, yok olmah! 

Tabiah birakan ve hakikat yoluna giren zat diyor ki: 

Cenab-1 Hakk'a yarathg1 zerreler adedince hamd u sena ve §U.kre

diyorum ki, tam imam kazand1m, vehimlerden ve sapkmhktan kurtul

dum, kafamda hic_;bir §U.phe kalmadi. 

\)~~\ J~/ ')G,~1 . ~ \;: ~ ~\ 
/ ·;: / 3~ ;: r.!-/~// 

/ 1 / / 

2~1 ~I ~i ~~(::Jc~":]~ d ~ '1 ~~ 

Bize ihsan ettigi islam dini ve tam, yuksek iman nimeti sebebiyle Rabbimize hamdolsun. 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32). 



T esettiir hakkmdadir 

On Be§inci Nota'nm ikinci ve Oc;uncil Meseleleriyken, oneminden 

dolay1 Yirmi Dorduncil Lem' a olmu§tur. 

ayeti tesettilril emrediyor. Haram zevk ve eglencelere dil§kiln bugiln

ku medeniyet ise Kur'an'm bu hukmune kar§l geliyor, tesettilril yara
dili§a uygun gormilyor, "O bir esarettir." diyor. 2 HA$iYE 

Cevap: Kur'an-1 Hakim'in bu hukmuniln tamamen f1tri, ona kar§l 

gelmenin ise yaradili§a zit olduguna i§aret eden pek c;ok "hikmet"ten 

yalmzca dordunil bildirecegiz. 

BiRiNCi HiKMET 

Tesettur, kadmlar ic;in fitridir, yaradil1§lan onu gerektiriyor. Ka

dmlar yaradil1§tan zay1f ve nazik olduklanndan, kendi hayatlanndan 

"Ey Peygamber! E§lerine, k1zlanna ve mumin kadmlara sbyle, ev d1§ma c;:1ktiklan zaman 
di§ elbiselerini uzerlerine sahversinler." (Ahzab suresi, 33/59). 
HA$IYE Mahkemeye sunulan ve mahkemeyi susturan temyiz dilekc;:esindeki mudafaalar
dan bir parc;:a: "Ben de mahkemeye derim ki: Bin uc;: yuz elli senedir, her asirda uc;: yuz 
elli milyon insanm toplum hayatmda en kutsi, hakiki ve esash bir ilahi dusturu, uc;: yuz 
elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifakma dayanarak, bin uc;: yuz elli sene boyunca gec;:mi§ 
ecdad1m1zm inanc;:Ianna uyarak tefsir eden bir insarn mahkum eden haks1z bir karan, 
yeryuzunde adalet varsa elbette reddedecek, bu hukmu bozacaktir!" 
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daha c;ok sevdikleri yavrulanm koruyup gozetecek bir erkegin himaye

sine ve yard1mma muhtac; bulunduklanndan, kendilerini sevdirmek, 

kendilerinden nefret ettirmemek ve hor gbrillmeye maruz kalmamak 

ic;in tesetture f1tri bir meyilleri var. 

Hem on kadmdan alti-yedisi ya ihtiyar ya da c;irkindir; ihtiyarhklan

m ve c;irkinliklerini herkese gostermek istemezler. Veyahut k1skanc;tirlar, 

kendilerinden daha guzel olanlann yanmda c;irkin dU.§memek veya taciz 

ve ithamlardan korkup bunlara maruz kalmamak, kocalannm gozunde 

ihanetle suc;lanmamak ic;in yaradth§lan geregi orhlnmek isterler. Hatta 

dikkat edilse, kendini en c;ok saklayanlann ihtiyarlar oldugu gbrulur. On 

kadmdan ancak iki-uc; tanesi hem gene; hem guzeldir, hem de kendini 

gostermekten s1kilmaz. 

Malumdur ki, insan sevmedigi, ho§lanmad1g1 adamlann bakt§la

nndan s1k1hr, rahats1z olur. Elbette ac;1k sac;1k bir k1yafet giyen guzel 

bir kadm, iki-uc; yabanc1 erkegin kendisine bakmasmdan ho§lansa 

bile yedi-sekizinin bakmas1 ona agir gelir. Ahlaks1zhga dU.§memi§, 

bozulmamt§ guzel bir kadm, nazik ve c;abuk tesir altmda kalan bir 

yaradth§ta oldugundan, maddi tesiri tecrube edilmi§, belki insam 

zehirleyen pis nazarlardan elbette s1k1hr. Hatta i§itiyoruz ki, ac;1k sa

c;1khgm yeri olan Avrupa' da birc;ok kadm, o bakt§lardan s1kilarak, 

"Bu alc;aklar bizi goz hapsine ahp s1k1yor." diye polislere §ikayet 

ediyormu§. Demek ki, bugunku medeniyetin tesetturu kaldirmas1, 

f1trata z1thr. Kur'an'm tesettur emri yaradth§a uygunlugunun yanm

da, o §efkat madeni ve k1ymetli birer ebedi arkada§ olabilecek ka

dmlan tesettur sayesinde, alc;almaktan, zilletten, manevi esaretten 

ve sefaletten kurtanyor. 

Hem kadmlarda, yabanc1 erkeklere kar§l yaradth§tan gelen bir kor

kakhk, bir urkeklik bulunur. Bu korku fitri olarak tesettUru gerektiriyor. 

<:;unku sekiz-dokuz dakikahk bir zevki cidden acila§hracak sekiz-dokuz 

ay agir bir c;ocuk yukunun zahmetiyle beraber, o c;ocugu sekiz-dokuz 

sene koruyucusuz bir §ekilde buyutmeye mecbur kalarak o sekiz-do

kuz dakikahk gayrime§ru zevkin belasm1 c;ekme ihtimali var. Bu c;okc;a 

gorilldugunden kadm, namahrem erkeklerden cidden, §iddetle, yara

dth§t geregi korkar ve sakmmak ister. Onun zay1f f1trah, tesettur vas1ta

s1yla, namahremlerin i§tahm1 ac;mamay1 ve tacize meydan vermemeyi 
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emreder, kadm1 kuvvetli bir §ekilde ihtar eder. Ve ortusunun, onun 

siperi ve kalesi oldugunu gosterir. 

i§ittigime gore, hukumetin merkezi olan ba§§ehirde, c_;ar§I ic_;inde, 

gunduz vakti, halkm gozleri onunde basit bir ayakkab1 boyac1s1, dun

yaca me§hur, makam sahibi, muhim bir adamm ac_;1k bacakh kansma 

bilfiil sarkmtihk etmi§. Bu, tesetture kar§l olanlann hayas1z yuzlerine 

bir §amar vuruyor! 

iKiNCi HiKMET 

Kadm-erkek arasmdaki gayet koklU ve §iddetli munasebet, sevgi ve 

alaka, yalmz dunya hayatmdaki ihtiyac_;lardan ileri gelmiyor. Evet, bir 

kadm, kocas1 ic_;in sadece dunya hayatmda bir e§ degil; ebedl alemde 

de bir hayat arkada§idir. 1 Madem ebedl hayatta da kocasma arkada§

hk edecektir; elbette kendi guzelligine, ebedl arkada§I ve dostu olan 

kocasmdan ba§kasmm nazanm c_;ekmemesi, onu danltmamas1, kis

kandirmamas1 gerekir. 

Madem iman s1myla, mumin olan kocasmm onunla alakas1, dunya 

hayatiyla s1mrh ve yalmz cismani, guzellik c_;agma mahsus gec_;ici bir 

sevgi degildir. Ebedl alemde de hayat arkada§I olacag1 ic_;in kocas1 ona 

esash ve ciddi bir sevgiyle, hurmetle baghd1r. Hem yalmz genc_;liginde 

ve guzel oldugu zaman degil, belki ihtiyarhgmda ve c_;irkin hale geldi

ginde de kocas1 kendisine o ciddi sevgiyi ve hurmeti besler. Elbette 

buna kar§ihk, kadmm da guzelligini ve sevgisini kocasma adamas1 in

sanhgmm geregidir. Yoksa pek az §ey kazamr, fakat c_;ok §ey kaybeder. 

Dinin hukmilne gore koca, kanszna denk olmalz, yani kan-koca 

birbirlerine uygun olmalzlar. Bu denkligin en milhim noktasz dindarlzk 

h ususundadzr. 

Ne mutlu o kocaya ki, hanzmznzn dindarlzgzna bakzp onu taklit eder 

ve ebedl hayatta kaybetmemek i~in dindar olur. 

Bahtiyardzr o kadzn ki, kocasznzn dindarlzgzna bakzp "Ebedf arkada

§lml kaybetmeyeyim." diyerek takvaya girer. 

Dunyada evli olan kimselerin, bu beraberliklerini cennette de devam ettireceklerine 
dair bkz. Buhari, fezailu ashab 30; Tirmizi, menakzb 62; Ma'mer ibni Ra~id, el-Cami' 
11/302. 
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Yazzklar a/sun a erkege ki, kendisine dindar ve temiz hanzmznz 

ebediyen kaybettirecek haram zevklere aldanzr. Ne bedbahttzr a ka

dzn ki, takva sahibi kacasznz taklit etmez, a mubarek ebedf arkada

§Znz kaybeder! 

Binlerce yazzklar a/sun a bedbaht karz-kacaya ki, gunahlarznz ve 

haram zevklerini taklit eder, birbirlerinin ate§e atzlmaszna yardzmcz 

alurlar! 

O<;ONCU HiKMET 

Bir ailenin saadeti, kan-koca arasmda kar§1hkh guven, samimi hur

met ve sevgiyle devam eder. T esettursuzluk ve ac;1k sac;1khk, o guveni 

kirar, kar§1hkh hurmeti ve sevgiyi azalt1r. (unku ac;1k sac;1k giyinen on 

kadmdan ancak bir tanesi, kocasmdan daha yak1§1khsm1 g6rmedigin

den kendini yabancilara sevdirmeye c;ah§maz; dokuzu ise kocasmdan 

daha iyisini g6rur. Ve yirmi adamdan ancak bir tanesi, kansmdan da

ha guzelini g6rmez. 0 vakit o samimi sevgi ve kar§1hkh hurmet orta

dan kalkmakla beraber, gayet c;irkin ve alc;akc;a bir hissin uyanmasma 

sebep olabilir. ~6yle ki: 

insan, kiz karde§i gibi mahremlerine kar§l yarad1h§1 geregi §ehvan1 

his besleyemez. (unku mahremlerin simalan, yakmhk ve mahremiyet 

bak1mmdan §efkat ve me§ru sevgi hissettirmesi dolay1s1yla nefs1, §ehvan1 

meyilleri kirar. Fakat bacaklar gibi dinin emrince mahremlere de g6s

terilmesi caiz olmayan uzuvlan ac;1k sac;1k bir §ekilde birakmak, sum ne

fislerde gayet c;irkin bir hissin uyanmasma sebebiyet verebilir. (unku 

mahremin simas1 mahremligini hahrlahr, namahreme benzemez. Fakat 

mesela ac;1k bacak, mahrem olmayandan farks1zdir. Mahremligi hatir -

Iatan ayirt edici bir i§areti bulunmad1gmdan, bir kis1m sum kimselerde 

mahremlerine kar§I hayvan1 bir heves nazan uyandirmas1 mumkundur. 

Boyle bir nazar ise insanhktan tUyler urpertici bir du§U§tlir! 

DORDUNCU HiKMET 

Malumdur ki, neslin c;oklugu herkesc;e istenen bir §eydir. Buna ta

raftar olmayan hic;bir millet ve devlet yoktur. Hatta Resul-u Ekrem 

(aleyhissalotU vesselam) §6yle buyurmu§: 
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-ev kema kal. Yani "Evleniniz, c;ogahmz. Kiyamette sizin c;oklugunuz

la iftihar edecegim." Halbuki tesetturun kaldmlmas1, evlilikleri c;ogalt

maz; aksine, c;ok azaltir. \;unku en serseri ve bu zamanm ya§ayi§ma 

uyan bir gene; bile hayat arkada§mm namuslu olmas1m, kendisi gibi 

ac;1k sac;1k giyinmemesini ister. Bu yuzden bekar kahr, belki de fuhu§ 

yoluna girer. 

Kadm ise oyle degildir, kocasm1 o derece kontrol altma alamaz. Ai

le hayatmda evin ic; i§lerine bakan bir mudur gibi kocasmm her §eyine, 

butun malma ve evladma muhafaza memuru oldugundan kadmm en 

temel hasleti sadakattir, guvendir. Ac;1k sac;1khk ise bu sadakati kirar, 

kadm kocasmm goz(mde guvenilirligini kaybeder, ona vicdan azab1 

c;ektirir. Hatta erkeklerde iki guzel haslet olan cesaret ve comertlik ka

dmlarda bulunsa, guven ve sadakate zarar verdigi ic;in bozuk ahlak ve 

kotu haslet say1hr. Kocasmm vazifesi ise kadma maliye memurlugu ve 

sadakat degil; merhamet, hurmet ve onu himaye etmektir. Bu sebeple 

erkek sm1rlanmaz, ba§ka kadmlan da nikahlayabilir.2 

Bu hususta memleketimiz Avrupa'yla kiyaslanamaz. \;unku orada 

namus, ac;1k sac;1khga ragmen duello gibi c;ok §iddetli vas1talarla bir de

rece korunabilir. izzet-i nefis sahibi birinin kansma koti.i gozle bakan, 

boynuna kefenini takar, sonra bakar. Hem soguk memleketler olan 

Avrupa ulkelerinde insan tabiati, o memleketler gibi soguk ve donuk

tur. Asya, yani islam aleminin kitas1 ise oraya kiyasla s1cak memle

ketlerden olu§ur. Malumdur ki, c;evrenin insan ahlak1 uzerinde tesiri 

vard1r. 0 soguk memleketlerde, soguk insanlarda hayvanl' hevesleri 

tahrik etmek ve i§tah1 ac;mak ic;in ac;1k sac;1khk, belki c;ok suiistimale 

ve israfa sebep olmaz. Fakat s1cak Ulkelerdeki, hemen tesir altmda 

kalan ve hassas olan insanlann §ehvanl' heveslerini surekli co§turacak 

ac;1k sac;1khk, elbette suiistimallere, israfa, neslin zay1fhgma ve kuvve

tin azalmasma yol ac;ar. Ayda veya yirmi gunde bir ortaya c;1kan fitrl' 

ihtiyaca kar§ihk, insan kendini birkac; gunde bir israfa mecbur zanne

der. 0 vakit, her ay on be§ gun kadar hay1z gibi mazeretler sebebiyle 

Abdurrezzak, el-Musannef 6/173; el-Ac!O.ni, Ke§fU'l-Hafa 11380. 
Bkz. Nisa sO.resi, 4/3. 
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hammmdan uzak durmaya mecbur oldugundan, nefsine maglup ise 

fuh§a da meyleder. 

$ehirliler koylulere ve goc;ebe insanlara bak1p tesetturu kaldtramaz. 

<;unku koylerde, goc;ebe topluluklarda gec;im derdiyle ve bedenen c;a

h§IP yorulmalan sebebiyle §ehirlilere nispeten az dikkati c;eken masum 

i§<;i ve bir derece kaba kadmlann k1smen ac;1k olmas1, nefsani heves

lerin uyanmasma yol ac;mad1g1 gibi, koylerde serseri ve i§siz adamlar 

az bulundugundan, onlarda §ehirdeki fesathklann onda biri bile gbrul

mez. Oyleyse §ehirliler onlarla k1yaslanamaz. 

*** 

AHiRET KARDE~LERiM OLAN MUMiN KADINLARLA 
BiRKONU~MA 

Baz1 §ehirlerde kadmlann samimi ve hararetli bir §ekilde Nurlara 

kar§I alakasm1 gordugum, Nurlara ait derslerime haddimin c;ok us

tunde itimat ettiklerini ogrendigim stralarda, mubarek Isparta'ya ve 

manevi Medresetu'z-Zehra'ya uc;uncu defa geldigim zaman i§ittim ki, 

ahiret karde§lerim olan 0 mubarek hammlar benden birders bekliyor

ffiU§. Guya camide onlara vaaz suretinde bir dersim olacakmt§. Oysa 

ben dbrt-be§ yonden hasta, peri§an, hatta konu§maya ve dli§linmeye 

gucu yetmez bir haldeydim. Fakat bu gece §iddetli bir ihtar ile kalbi

me §U mana geldi: "On be§ sene once genc;lerin istegiyle onlar ic;in 

Genc;lik Rehberi'ni yazdm ve c;ok istifade edildi. Halbuki bu zamanda 

hammlar, oyle bir rehbere genc;lerden daha fazla muhtac;hr." Ben de 

bu ihtar kar§tsmda, gayet peri§an, zay1f ve aciz oldugum halde, baz1 

luzumlu maddeleri o mubarek hamm karde§lerime ve manevi gene; 

evlatlanma uc; "nukte" ile k1saca beyan ediyorum. 

Birinci Niikte 

Risale-i Nur'un en muhim esaslanndan biri §efkat oldugundan, ka

dmlar §efkat kahramanlan olmalan yonuyle Risale-i Nur'Ia yaradil1§la

n geregi daha c;ok alakahd1rlar. Ve -Allah'a hamdolsun- bu f1tri alaka 

Her turlu noksan s1fattan uzak Allah'm ad1yla. 
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pek c;ok yerde hissediliyor. 0 §efkatteki fedakarhk, hakiki bir ihlas1 ve 

kar§1hks1z bir fedakarhk manasm1 ifade ettiginden §imdi, bu zamanda 

c;ok muhimdir. 

Evet, bir annenin evladm1 tehlikeden kurtarmak ic;in hic;bir kar§l

hk beklemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlasla, yaradih§tan 

gelen vazifesi geregi kendini evlad1 ic;in kurban etmesi, hammlarda 

c;ok yuksek bir kahramanhk bulundugunu gosteriyor. Bu kahraman

hgm ac;1ga c;1kmas1yla hem dunyalanm hem de ebedi hayatlanm kur

tarabilirler. Fakat baz1 fena cereyanlar yuzunden, yaradih§tan gelen o 

kuvvetli ve k1ymetli hususiyet ortaya c;1kmaz veyahut kotuye kullamhr. 

Bunun yuzlerce orneginden kuc;uk bir tanesi §Udur: 

~efkatli bir anne, c;ocugunun dunya hayatmda tehlikelere girme

mesi, hep fayda gormesi ic;in her fedakarhg1 gaze ahr, onu oyle terbiye 

eder. "Oglum pa§a olsun!" diyerek butun mahm verir, onu hafiz mek

tebinden ahr, Avrupa'ya gonderir. Fakat o c;ocugun ebedi hayatmm 

tehlikeye girdigini dil§ilnmez, dunyada hapisten kurtarmaya c;ah§irken 

onun cehennem hapsine dil§mesini dikkate almaz. Yaradih§tan gelen 

§efkatinin tam z1dd1 bir §ekilde, ahirette §efaatc;i olmas1 gereken o ma

sum c;ocugunu kendisine davac1 yapar. 0 c;ocuk, "Nic;in benim imam

m1 kuvvetlendirmeyip helak olmama sebebiyet verdin?" diye §ikayet 

edecektir. Dunyada da islam terbiyesini tam almad1g1 ic;in annesinin 

harika §efkatine hakk1yla kar§ihk veremez, belki de c;ok kusur eder. 

Eger o hakiki §efkati kotuye kullanmadan, o §efkat s1m ile bic;are ev

ladm1 ebedi hapis olan cehennemden ve ebedi idam olan dalalet ic;in

de olmekten kurtarmaya c;ah§sa, evladmm yaphg1 butun iyilikler aynen 

annesinin amel defterine de gec;eceginden, vefatmdan soma evlad1 iyi

likleriyle her vakit onun ruhuna nurlar gonderecektir. Ahirette de degil 

davac1 olmak, can-1 gonulden bir §efaatc;i hukmune gec;ip ebedi hayatta 

ona mubarek bir evlat olacakhr. 

Evet, insanm ilk ustad1 ve en tesirli ogretmeni, annesidir. Bu muna

sebetle ben §ahs1mda ac;1kc;a ve daima hissettigim bir hakikati beyan 

ediyorum: 

~u seksen sene omrumde, seksen bin zattan bir §eyler ogrendigim 

halde, yemin ederim ki, merhum annemden ald1g1m, sanki bana her 
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vakit yeniden verdigi en koklu, sars1lmaz telkinler ve manevi dersler 

f1trahma, hatta adeta maddi varhg1ma c_;ekirdekler hukmunde yerle§

mi§. Ald1g1m ba§ka derslerin o c_;ekirdekler uzerine bina edildigini ay

nen gbruyorum. Demek, merhum annemin f1trahma ve ruhuma bir 

ya§imda nak§ettigi ders ve telkinler, §imdi seksen ya§1mda gbrdugum 

buyuk hakikatler ic_;inde birer temel c_;ekirdektir. 

Mesela, meslek ve me§rebimin dart esasmdan en muhimi olan §ef

kati, Risale-i Nur'un da en buyuk hakikati olan ac1ma hissini ve merha

meti annemin §efkatli davram§lanndan ve hallerinden, o manevi ders

lerinden ald1g1m1 yakinen gbruyorum. Evet, hakiki ihlas ve fedakarhk 

ta§iyan annelik §efkatini yanh§ yone sevk etmek suretiyle masum c_;o

cugunun elmas hazinesi k1ymetindeki ahiretini dU.§U.nmeden, onun 

masum yuzunu gec_;ici, fani §i§eler hukmundeki dunyaya c_;evirmek ve 

ona bu §ekilde §efkat gostermek, o §efkati kotuye kullanmakhr. 

Kadmlarm §efkatlerinden kaynaklanan bu kahramanhklanm hic_;bir 

ucret ve kar§Ihk beklemeden yaphklarma, ruhlanm hic_;bir §ahsi fayda 

ve gosteri§ beklentisi olmadan feda ettiklerine, o §efkatin kuc_;ucl.ik bir 

cilvesini ta§iyan tavugun, yavrusunu kurtarmak ic_;in aslana saldirmas1 

ve ruhunu feda etmesi delildir. 

Evet, islam terbiyesinde ve ahirete ait amellerde en k1ymetli, en IU

zumlu esas, ihlashr. ~efkatle yapilan boyle bir kahramanhkta o hakiki 

ihlas bulunur. 

Eger bu iki nokta o mubarek kadmlarda geli§meye ba§lasa, is

lam dairesinde pek buyuk bir saadete vesile olur. Halbuki erkeklerin 

kahramanhklan kar§1hks1z olam1yor; onlar belki yuz §ekilde kar§ihk 

bekliyorlar. Hie_; degilse §an ve §eref istiyorlar. Fakat maalesef bic_;a

re mubarek kadmlar, zalim erkeklerinin §errinden ve bask1smdan 

kurtulmak ic_;in ba§ka bir tarzda, zay1fhklanndan ve acizliklerinden 

kaynaklanan ba§ka bir c_;e§it riyakarhga giriyorlar. 

ikinci Niikte 

Bu sene inzivadayken, toplum hayatmdan c_;ekildigim halde baz1 Nur

cu karde§lerimin ve bacilanmm hatm ic_;in dunyaya bakhm. Benimle go

rU.§en c_;ogu dosttan, aile hayatlan hakkmda §ikayetler i§ittim. "Eyvah!" 
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dedim. insanm, bilhassa Muslumanm s1gmag1, bir manada cenneti ve 

kuc;uk dunyas1 aile hayatid1r. "Oda m1 bozulmaya ba§lam1§?" diye du

§lindum. Bunun sebebini arad1m. Mus!Umanlarzn ya§ayi§ma ve dolay1-

s1yla is/am dinine zarar vermek, gen~leri yoldan ~1karmak ve gen~/ik he

vesleriyle haram zevklere yoneltmek i~in bir-iki komite nasil ~ah§iyorsa, 

aynen oyle de, bi~are kadmlarzn gafi/ k1smm1 yanh§ yollara saptirmak i~in 

baz1 komitelerin tesirli bir §eki/de perde altmdan ~ah§t1g1m hissettim. Ve 

gordum ki, Mus!Umanlar o yonden deh§etli bir darbe yiyor. 

Ben de siz hamm karde§lerime ve genc;leriniz olan manevi evlatla

nma §Unu ac;1kc;a beyan ediyorum: Kadmlarzn ahiret saadeti gibi dun

ya saadetlerini kazanmalarznm ve yaradih§lanndaki yuksek seciyeleri 

bozulmaktan korumalarznm ~aresi, is/am dairesindeki dinf terbiyeden 

ba§ka bir §ey degi/dir! Rusya' da o zavalh toplulugun ne hale geldigini 

i§itiyorsunuz. 

Risale-i Nur'un bir yerinde §byle denilmi§: 

Akh ba§mda bir adam, hammma olan sevgisini be§-on senelik fani 

ve gorunli§teki guzellige baglamaz. Sevgi, kadmlann letafetinin en 

guzel ve daimi yonu olan §efkate ve kadmhga mahsus ahlak guzel

ligine bina edilmeli ki, o bic;are ihtiyarlad1kc;a kocasmm ona sevgisi 

devam etsin. Kadm, yalmz dunya hayatmda gec;ici bir yard1mc1 e§ de

gil, belki ebedi alemde de kocasma baki ve sevimli bir hayat arkada§I 

oldugundan, 1 kan-kocanm ihtiyarlad1kc;a birbirlerine hurmet ve mer

hamet ile daha c;ok sevgi gostermeleri gerekir. ;;imdiki medeni terbiye 

perdesi altmda hayvancasma gec;ici bir beraberlikten soma ebedi bir 

aynhga maruz kalan aile hayati, temelinden bozuluyor. 

Vine Risale-i Nur'un bir parc;asmda §byle denilmi§tir: 

Bahtiyardir o adam ki, ebedi hayat arkada§Im kaybetmemek ic;in 

dindar ve temiz hammm1 taklit eder, o da dinin emirlerine bagh ya§ar. 

Bahtiyardir o kadm ki, kocasm1 dindar gorur, ebedi dostunu ve 

arkada§Im kaybetmemek ic;in o da tam dindar olur; dunya saadeti 

ic;inde ahiret saadetini kazamr. 

Dunyada evli olan kimselerin bu beraberliklerini cennette de devam ettireceklerine 
dair bkz. Buharl, fezai/U ashab 30; Tirmizi, men8.k1b 62; Ma'mer ibni Ra§id, el-Comi' 
11/302. 
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Bedbahthr o adam ki, haram zevk ve eglencelere giren hammma 

uyar, onu dalaletten vazgec;irmeye c;ah§maz, kendisi de ona kahhr. 

Bedbahttir o kadm ki, kocasmm gunahlarma bakar, onu ba§ka bir 

§ekilde taklit eder. 

Yaz1klar olsun o kan-kocaya ki, ate§e ahlmak ic;in birbirlerine yar

d1mc1 olur, yani birbirlerini medeniyet fantezilerine te§vik ederler. 

i§te Risale-i Nur'un bu manadaki cumlelerinin ozu §Udur: 

Bu zamanda aile hayatmda dunya ve ahiret saadetini elde etmek 

ve kadmlarda yuksek seciyelerin geli§mesi, yalmz §eriat dairesindeki 

islam terbiyesiyle mumkun olabilir. 

Aile hayatma dair en muhim noktalardan biri §Udur: Kadm, koca

smda fenahk ve sadakatsizlik gorup ona inat kendi ailevi vazifesi olan 

sadakat ve guveni bozarsa, aynen bir orduda itaatin bozulmas1 gibi, o 

aile hayatmm c;arklan yerle bir olur. Belki o kadm, kocasmm kusuru

nu elinden geldigi kadar duzeltmeye c;ah§mahdir ki, ebedi arkada§ml 

kurtarsm. Yoksa o da, kendini ac;1k sac;ikhkla ba§kalanna gostermeye 

ve sevdirmeye c;ah§irsa her yonden zarar eder. (unku hakiki sadakati 

terk eden, bunun cezasm1 dunyada da gorur. Zira kadm, yarad1h§1 

geregi yabancilarm bak1§larmdan korkar, s1k1hr, c;ekinir. Namahrem 

yirmi erkekten on sekizinin baki§lan ona agir gelir. Erkek ise namah

rem yuz kadmdan ancak birinin bakmasmdan s1k1hr. Kadm bu yon

den azap c;ektigi gibi sadakatsizlik itham1 altma girer, zay1fhg1 sebebiyle 

hukukunu da koruyamaz. 

K1sacas1: Nasil ki kadmlar §efkatli yarad1h§lan itiban ile kahra

manhkta, ihlasta erkeklere benzemez; erkekler ise §efkat kahraman

hgmda onlara yeti§emez. Aynen oyle de, o masum hammlar haram 

zevklerde erkeklere hic;bir §ekilde ula§amazlar. Onun ic;in mizac;lanyla, 

zay1f yaradih§lanyla namahremlerden §iddetle korkar, kendilerini te

settur altmda saklanmaya mecbur bilirler. (unku erkek, sekiz dakika 

lezzet ic;in haram bir zevke girse ancak sekiz lirahk zarar eder. Fakat 

kadm sekiz dakikahk haram zevkin cezas1 olarak dunyada da, agir bir 

yuku sekiz ay karnmda ta§1d1g1 gibi, o c;ocugu sekiz sene koruyucusuz 

olarak yeti§tirmek zahmetini ustlenir. Bu sebeple haram zevklerde er

keklere yeti§emez, cezas1m yuz kat fazla c;eker. 
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Bu turden c;ok say1da hadise de gosteriyor ki, mubarek kadmlar, 

yaradih§lan geregi yuksek ahlaka meyilli olduklan gibi, dunya zevki ic;in 

gunahlara ve haram zevklere girmeye kabiliyetleri yok hukmundedir. 

Demek, onlar islam'm terbiye dairesi ic;inde mutlu bir aile hayati gec;ir

meye mahsus mubarek varhklard1r. 0 mubarekleri bozup yoldan c;1ka

ran komiteler kahrolsun! Allah bu hamm karde§lerimi de o serserilerin 

§errinden muhafaza eylesin, amin ... 

Hamm karde§lerim! Bu mahrem sozumu size soyluyorum: Gec;im 

derdiyle, serseri, ahlaks1z ve yabancilan taklit eden bir kocanm tahak

kumu altma girmektense, yarad1h§1mzdaki iktisat ve kanaatle, koylU 

masum kadmlann nafakalanm c;1karmak ic;in c;ah§malan gibi kendinizi 

idare etmeye c;ah§m1z, satmaya degil. ~ayet size uygun olmayan bir 

erkek kismet olursa, kismetinize nza gosteriniz, kanaat ediniz. in§allah 

nzamz ve kanaatinizle o da 1slah olur. 1 Y oksa §imdilerde i§ittigim gibi, 

bo§anmak ic;in mahkemelere muracaat edeceksiniz. Bu ise islam'm 

haysiyetine ve milletimizin §erefine yaki§maz. 

U~iincii Niikte 

Aziz hamm karde§lerim! Katiyen biliniz ki: 

Me§ru dairenin di§mdaki zevklerde, lezzetlerde onlardan on kat 

fazla elem ve zahmet bulunur. Risale-i Nur bunu yuzlerce kuvvetli de

lille ve hadiseyle ispat etmi§tir. Bunun uzun izah1m Risale-i Nur'da 

bulabilirsiniz. 

Mesela: Ku<;uk Sozler' den Altmc1, Yedinci, Sekizinci Sozler ve 

Gen<;lik Rehberi benim yerime sizlere bu hakikati tam gosterir. Onun 

ic;in me§ru dairedeki keyifle yetininiz. Evinizdeki masum c;ocuklanmzla 

masum bir §ekilde sohbet etmeniz, yuzlerce sinemadan daha zevklidir. 

Hem katiyen biliniz ki, bu dunya hayatmda hakiki lezzet, iman daire

sindedir, imandad1r. Ve salih amellerin her birinde manevi bir lezzet 

bulunur. Sapkmhkta ve haram zevklerde ise bu dunyada dahi gayet 

ac1 ve c;irkin elemler bulundugunu Risale-i Nur yuzlerce kesin delille 

ispat etmi§tir. Adeta imanda bir cennet tohumu, sapkmhkta ve haram 

"Onlarla ho§c;:a, guzelce gec;:inin. ~ayet onlardan ho§lanmayacak olursaniz, olabilir ki bir 

§ey sizin ho§unuza gitmez de Allah onda birc;:ok hayir takdir etmi§ bulunur." (Nisa suresi, 
4/19). Aynca bkz. Muslim, rada 61; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/329. 
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zevklerde ise bir cehennem c;ekirdegi sakh oldugunu birc;ok tecrubeyle 

ve hadiseyle bizzat gbrdum, Risale-i Nur' da bu hakikat tekrar tekrar 
yazildi. En §iddetli inatc;ilann ve itirazcilarm eline gec;tigi halde resmi 

bilirki§iler ve mahkemeler bu hakikati c;urutemedi. ~imdi sizin gibi mu

barek ve masum hamm karde§lerime ve evlatlanm hukmundeki ku

c;uklerinize, ba§ta Tesettur Risalesi, Gen<;lik Rehberi ve Ku<;uk Sozler 
benim yerime ders versin. 

i§ittim ki, benim size camide ders vermemi arzu ediyormu§sunuz. 

Peri§an halimle beraber hastahg1m ve pek c;ok sebep buna musaade 

etmiyor. Ben de sizin ic;in yazd1g1m bu dersi okuyan ve kabul eden 

butun hamm karde§lerimi, manev1 kazanc;lanma ve dualanma Nur ta

lebeleri gibi dahil etmeye karar verdim. Eger siz benim yerime Risale-i 
Nur'u kismen bulup okur veya dinlerseniz, o vakit kaidemiz geregince 

karde§leriniz olan butun Nur talebelerinin manev1 kazanc;lanna ve du

alarma ortak olursunuz. 

Daha uzun yazacakhm, fakat c;ok hasta, c;ok zay1f ve c;ok ihtiyar 

oldugumdan, tashih gibi pek c;ok vazifem bulundugundan §imdilik bu 

kadarla yetindim. 

\)01 jft J01 
Duamza muhtac; karde§iniz 

Said Nursf 

Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu gen;:ek Baki, Allah't1r. 



Yirmi be§ "deva"drr. 

Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir rec;ete olarak, bir has

ta ziyareti ve "gec;mi§ olsun" makammda yazilmI§tlr. 

Bir Hatirlatma ve Oziir 

Bu manevi rec;ete, butUn yazd1klanm1zdan daha h1zh bir §ekilde1 

HA$iYE telif edildigi gibi, hepsinin aksine, tashihe ve dikkatlice okumaya 

vakit bulamadan, gayet suratle, ancak bir defa gozden gec;irildi. Yani 

ilk musvedde gibi dagm1k kaldi. Kalbe f1tri bir §ekilde gelen manalan 

sanatla ve usluba dikkat ederek bozmamak ic;in yeniden ele almaya 

luzum g6rmedik. Okuyanlar, bilhassa hastalar baz1 ho§ olmayan ta

birlerden veyahut agir kelimelerden, ifadelerden s1k1hp gucenmesin, 

bana da dua etsinler. 

20 ,. \/ ~\ ~\/~~\IT~~~ ~w,11I1-: if\ 
~ ) /- ~ i;J / / ~ y .. / I. ,. . ~ i...)?. / 

3 . ~ / / ~ : ,. " / I-: I / . - 0 / / • ~ - L~ / ~ .:JI / 
~~~-t ~i;J®~J~.Y'~/ J 

Bu Lem'a'da, insanhgm on kismmdan birini te§kil eden musibete 

HA$IYE Bu risale dart buc;:uk saatte telif edilmi§tir. Ru§du: "Evet". Re'fet: "Evet". Husrev: 
"Evet". Said: "Evet". 
"Sabirltlar o kimselerdir ki, ba§lanna musibet geldiginde, 'Biz Allah' a aidiz ve vakti gel
diginde elbette O'na donecegiz' derler." (Bakara suresi, 2/156). 

"O'dur beni doyuran, O'dur beni ic;:iren. Hastaland1g1mda O'dur bana §ifa veren." 
($uara suresi, 26/79-80). 
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ugram1§lara ve hastalara hakiki bir teselli ve faydah bir merhem olabi

lecek yirmi be§ devay1 k1saca beyan ediyoruz. 

BiRiNCi DEVA 

Ey c_;aresiz hasta! Merak etme, sabret. Hastahgm sana dert degil, 

belki bir c_;e§it dermand1r. c_;unku omur bir sermayedir, gidiyor. Mey

vesi olmazsa bo§a gider. Hem rahat ve gaflet ic_;inde c_;ok c_;abuk gec_;er. 

Hastahk senin o sermayeni bu yuk karlarla kazanc_;h hale getiriyor. Om

run c_;abuk gec_;mesine meydan vermiyor, onu tutuyor, uzun k1hyor ki, 

meyvesini verdikten soma gitsin. i§te omrun hastahk sayesinde uza

masma i§aret olarak §U darb1mesel dilden dile dola§ml§tlr: "Musibet 

zamam c_;ok uzun, sefa zamam ise pek kisadir. 

iKiNCi DEVA 

Ey sabirs1z hasta! Sabret, hatta §i.ikret. Senin bu hastahgm, omru

nun dakikalanm birer saat ibadet hukmune gec_;irebilir. c_;unku ibadet 

iki k1s1mdzr. Biri namaz, dua gibi m6.lum olan muspet ibadetlerdir. 
Digeri ise menff k1sm1dzr; insan hastahk ve musibet vas1tas1yla aczini, 

zay1flzgm1 hisseder, Rahim Yaratic1sma s1g1rnr, yalvanr. H6.lis, riyas1z, 

manevf bir ibadete mazhar olur. 

Evet, hastahkla gec_;en bir omrun, Allah'tan §ikayet etmemek §ar

tiyla, mumin ic_;in ibadet sayild1gma dair sahih rivayetler var .1 Hatta 

sabreden ve §likreden baz1 hastalann bir dakikasmm bir saat ibadet ve 

baz1 kamil zatlarm hastahgmm bir dakikasmm bir gun ibadet hukmune 

gec_;tigi, sahih rivayetlerle ve dogruluguna §Uphe bulunmayan ke§ifler

le sabittir. Omrunun bir dakikasm1 bin dakika hukmune gec_;irip sana 

uzun bir omur kazandiran hastahktan §ikayet degil, ona te§ekkur et. 

U<;UNCU DEVA 

Ey tahammi.ilsuz hasta! Gelenlerin surekli gitmesi, genc_;lerin ihti

yarlamas1 ve daima yokluk ve aynhk ic_;inde yuvarlanmas1, insanm bu 

"Bir kimse salih amel i§lerken araya bir hastahk veya sefer girip ameline engel olursa, 
Allah ona s1hhati yerindeyken yapmakta oldugu salih amelin sevabm1 aynen yazar." 
mealindeki hadis i<;:in bkz. Buhari, cihdd 134; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 4/410; 
el-Beyhaki, $uabu'I-imcm 7/182. 
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dunyaya keyif surmek ve lezzet almak ic;in gelmediginin delilidir. Hem 

insan, canhlann en mukemmeli, donamm bak1mmdan en zengini, en 

yuksegi, hatta sultam hukmunde oldugu halde, gec;mi§ lezzetleri ve ge

lecek s1kmhlan dli§linerek hayvana nispeten en a§ag1 derecede, ancak 

kederli, zahmetli bir hayat gec;iriyor. Demek ki o, bu dunyaya yalmz 

guzel ya§amak, omrunu rahat ve sefa ile gec;irmek ic;in gelmemi§tir. 

Elinde buyuk bir sermaye bulunan insan, burada ticaretle sonsuz, 

ebedl bir hayatta saadeti elde etmeye c;ah§mak ic;in dunyaya gelmi§

tir.1 Ona verilen sermaye omurdur. 

Eger hastahk olmazsa saghk ve afiyet insana gaflet verir, dunyay1 

ho§ gosterir, ahireti unutturur. 2 insan, kabri ve olumu aklma getirmek 

istemez, gec;ici hevesler omur sermayesini bo§ yere sarf ettirir. Hastahk 

ise birden insanm gozunu ac;ar. Vucuduna der ki: "Olumsuz ve ba§I

bo§ degilsin, bir vazifen var. Gururu birak, seni Yaratam dli§lin, kabre 

gidecegini bil, ona g6re haz1rlan." 

i§te bu noktadan, hastahk insam hie; aldatmayan bir nasihatc;i ve hep 

ikaz eden bir rehberdir. Ondan §ikayet degil, belki bu yonuyle ona te§ek

kur etmek, eger c;ok agir gelirse sabir istemek gerekir. 

DORDUNCU DEVA 

Ey halinden §ikayet eden hasta! Senin hakkm §ikayet degil, §likur 

ve sabird1r. <:;unku bedenin ve uzuvlarm, kendi mUlkun degildir. Onlan 

sen yapmadm, ba§ka tezgahlardan satm almadm. Demek ki, onlar ba§

kasmm mulkudur. Onlann Malik'i, mUlkunde istedigi gibi tasarruf eder. 

Yirmi Altmc1 Soz' de denildigi gibi, mesela gayet zengin ve mahir 

bir sanatkar, guzel sanahm ve kiymetli servetini gostermek ic;in, diktigi 

gayet sanath ve kiymetli ta§larla suslenmi§ bir gomlegi, bir elbiseyi, 

modellik vazifesi gordurmek maksad1yla, bir ucret kar§ihgmda mis

kin bir adama bir saatligine giydirir. Onun ustunde i§lemeler yapar 

ve adama c;e§itli vaziyetlerde durmasm1 soyler. Sanatmm harikalanm 

gostermek ic;in elbiseyi keser, uzatir, kisaltir, degi§tirir. Acaba ucret kar

§Ihgmda modellik yapan miskin adamm, o sanatkara: "Beni zahmete 

Bu hakikati ifade eden ayet-i kerimeler i<:;in bkz. Fatir sCtresi, 35/29; Tevbe sCtresi, 9/111. 

"iki (buyuk) nimet vard1r. insanlann c;ogu onlar hususunda aldanmJ§hr: S1hhat ve bo§ 

vakit!" anlammdaki hadis i<:;in bkz. Buhar!, rikak l; Tirmizl, zuhd l. 



292 Lem' alar 

sokuyorsun, egilip kalkmak bana s1kmti veriyor, beni guzelle§tiren bu 

gomlegi kesip k1saltmakla guzelligimi bozuyorsun." demeye hakk1 var 

m1dir? "Merhametsizlik, insafs1zhk ediyorsun." diyebilir mi? i§te aynen 

bu misaldeki gibi, ey hasta, Sani-i Zulcelal sana goz, kulak, akil, kalb 

gibi nuranl duygularla suslenmi§ olarak giydirdigi beden gomlegi uze

rinde guzel isimlerinin naki§lanm gostermek ic;in seni birc;ok vaziyet 

ic;inde c;evirir ve farkh hallere sokar. Sen ac;hkla O'nun Rezzak ismini 

tamd1gm gibi, hastahgmla da ~afi ismini bil. Elemler, musibetler O'nun 

bir k1s1m isimlerinin hukumlerini gosterdigi ic;in onlarda hikmetten ve 

rahmetten panlblar, o panlblar ic;inde de pek c;ok guzellik bulunuyor. 

Eger o korktugun ve nefret ettigin hastahk perdesi ac;ilsa arkasmda 

sevimli, guzel manalar bulursun. 

BE~iNCi DEVA 

Ey hastahga tutulan karde§! Tecrubemle §Una kanaat getirdim ki, 

bu zamanda hastahk bazilanna Allah'm bir ihsam, bir hediyesidir. 

Sekiz-dokuz senedir, lay1k olmad1g1m halde, baz1 genc;ler, hasta

hklan sebebiyle dua etmem ic;in benimle gbril§tiller. Dikkat ettim, 

hangi hasta genci gorduysem, ba§ka genc;lere k1yasla ahiretini du

§ilnmeye ba§hyordu. Onlarda genc;lik sarho§lugu yoktu. Gaflet ic;in

deki hayvanl heveslerden kendilerini bir derece kurtarm1§lardi. Ben 

de bak1yor, onlarm tahammUl edilebilir derecedeki hastahklannm 

Cenab-1 Hakk'm bir ihsam oldugunu habrlabyordum. 

Diyordum ki: 

"Karde§im, senin bu hastahgmm aleyhinde degilim, hasta oldugun 

ic;in sana kar§I bir §efkat hissedip ac1m1yorum ki dua edeyim. Hastahk 

seni tam uyandmncaya kadar sabretmeye c;ah§, o vazifesini bitirdikten 

soma Rahim Yarabcm in§allah sana §ifa verir." 

Hem §byle diyordum: 

"Senin baz1 emsalin saghkh olduklan ic;in gaflete dil§ilp namaz1 terk 

ediyor, kabri dil§ilnmeyip Allah'1 unutuyor, bir saatlik dunya hayah

nm gorunil§teki keyfi ic;in sonsuz, ebedl hayatm1 sars1yor, zedeliyor, 

belki de mahvediyor. Sen hastahk gozuyle, eninde sonunda gidecegin 

bir durak olan kabri ve onun arkasmdaki ahiret menzillerini goruyor 
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ve ana gore davramyorsun. Demek ki, hastahk senin ic;in aslmda bir 

s1hhattir. Bir kis1m emsalindeki saghk ise bir hastahkhr." 

ALTINCI DEVA 

Ey elemden §ikayet eden hasta! Senden rica ediyarum, gec;mi§ 

omrunu dU.§U.n; lezzetli, safah gunleri ve s1kmtih, elemli vakitleri ha

tirla. Herhalde ya "Oh!" ya da "Ah!" diyeceksin. Yani kalbin veya 

dilin ya "Elhamdulillah, §U.kur!" ya da "Cak yaz1k, eyvahlar alsun!" 

diyecek. 

Dikkat et, sana "Oh, elhamdulillah, §U.kur" dedirten §ey, ba§mdan 

gec;mi§ elemleri ve musibetleri dU.§U.nmektir. Bu bir manevi lezzeti or

taya c;1kanr, kalbin §U.kreder. <;;unku elemin gec;ip gitmesi, lezzettir. 0 

elemler ve musibetler yak alup gitmekle ruhunda bir lezzet miras bi

rakmi§hr; dU.§U.nerek de§ilse ruhtan lezzet akar, §U.kurler damlar. 

Sana, "Eyvahlar alsun, c;ak yaz1k!" dedirten ise gec;irdigin lezzetli 

ve sefa ic;indeki vakitlerdir; yak alup gitmeleriyle ruhunda daimi bir 

elemi miras birak1rlar. Ne zaman anlan dU.§U.nsen a elem yine de§ilir, 

pi§manhk ve hasret ak1hr. 

Madem me§ru almayan bir gunlUk lezzet, bazen bir sene manevi 

elem c;ektiriyor. Ve bir gunluk gec;ici hastahkla gelen elemde birc;ak gu

nun manevi sevap lezzetiyle beraber, a hastahgm gec;ip gidecek alma

smm manevi zevki vardir. Sen §imdilik ba§mdaki bu gec;ici hastahgm 

neticesini ve i<; yuzundeki sevab1 dU.§U.n, "Bu da gec;er, ya Hu!" de, 

§ikayet etmek yerine §U.kret. 

ALTINCI DEVA1 HA$iYE 

Ey dunya zevklerini dU.§U.nup hastahktan 1zdirap c;eken karde§im! 

Eger bu dunya sansuz alsayd1, yalumuzda olUm bulunmasayd1, aynhk 

ve yakluk ruzgarlan esmeseydi ve musibetli, f1rtmah gelecekte manevi ki§ 

mevsimleri bizi beklemeseydi, ben de seninle beraber bu haline acird1m. 

Fakat madem dunya bir gun bize, "Haydi, di§an!" diyecek, feryad1m1za 

kulag1m kapayacak; a kavmadan biz bu hastahklann ikaz1yla §imdiden 

HA$IYE Bu Lem'a fitrl bir §ekilde akla geldiginden altmc1 mertebede iki deva yazild1. 

F1triligine ili§memek ic;in oylece biraktik, belki bunda bir Sir vardir diye degi§tirmedik. 



294 Lem' alar 

onun a§kmdan vazgec;meliyiz. 0 bizi terk etmeden dunyay1 kalben terk 

etmeye c;ah§mahy1z. 

Evet, hastahk bize bu manay1 hahrlahp der ki: "Senin vucudun 

ta§tan, demirden degildir. Hatta daima dagilmaya musait c;e§itli mad

delerden terkip edilmi§tir. Gururu birak, aczini anla, sahibini tam, va

zifeni bil, dun ya ya nic;in geldigini 6gren." i§te, hastahk kalbin kulagma 

boyle gizlice ihtar ediyor. 

Hem madem dunyamn zevki, lezzeti devam etmiyor. Hele me§

ru degilse hem gec;ici, hem elemli, hem gunahh oluyor. 0 zevki 

kaybettigin ic;in hastahk bahanesiyle aglama; aksine, hastahktaki 

manevi ibadeti ve ahirete ait sevap yonunu dli§lin, ondan zevk al

maya c;ah§. 

YEDiNCi DEVA 

Ey saghgmdaki lezzeti kaybeden hasta! Hastahgm, Allah'm sana 

saghgmda verdigi nimetlerin lezzetini kac;irm1yor; aksine, arttmyor, 

onlan sana tattmyor. C:unku bir §ey devamh olursa tesirini kay~ede:. 

Hatta varhgm hakikatini bilen zatlar ittifakla diyorlar ki: Jy;.j ~W\r1 ~1 
1~~1D~ Yani, "Her §ey z1dd1yla bilinir." Mesela, karanhk olmazsa l§Ik 

bilinem~z, ondan lezzet almamaz. Soguk olmazsa s1cakhk anla§ilamaz, 

onun zevkine vanlamaz. Ac;hk olmazsa yemek lezzet vermez. Midede 

hararet olmazsa su ic;menin zevki kalmaz. S1kmh olmazsa afiyet zevk

sizdir. Hastahk olmadan saghk lezzetsizdir. 

Madem Hakim Yarahc1, insana her c;e§it ihsamm hissettirmek, her 

turlu nimetini tattirmak ve onu daima §likre sevk etmek istedigini, insam 

§U kainattaki say1s1z nimeti tadacak, tamyacak derecede kabiliyetlerle 

donatarak gosteriyor. Elbette saghk ve afiyet verdigi gibi, hastahk, s1km

h, dert de verecektir. Sana soruyorum: "Ba§mda, elinde veya midende 

bu hastahk olmasayd1; sen ba§mm, elinin ve midenin saghkh halindeki 

lezzetli, tath ilahl nimeti hissedip §likreder miydin? Elbette degil §likret

mek, belki dli§linmezdin bile; o saghg1 §UUrsuzca gaflete, belki haram 

zevklere harcardm." 

et-Taber!, Camiu'l-Beyan 19/19. Aynca bkz. el-Gazall, ihyau U!Umi'd-Dfn 4/321; ibni 
Kayyim, Medaricu's-Salikfn 3/188 
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SEKiZiNCi DEVA 

Ey ahiretini dli§linen hasta! Hastahk, gunahlann kirini sabun 

gibi y1kar, temizler. Hastahgm gunahlara kefaret oldugu sahih ha

dislerle sabittir. Hadiste buyrulmu§ ki: "Bir agac1 silkmekle ermi§ 

meyveleri nasil dli§erse, imanh bir hastanm titremesi de gunahlan 

oyle doker." 1 

Gunahlar, ebedf hayatta daimf; bu dunya hayatznda ise kalb, vicdan 
ve ruh i<;in manevf hastalzklardzr. Eger sabir gosterip §ikayet etmezsen, 

§U gec_;ici hastahgm sayesinde pek c_;ok daimi hastahktan kurtulursun. 

Eger gunahlan dli§linmuyor, ahireti bilmiyor veya Allah'1 tamm1yor

san sende oyle deh§etli bir hastahk vardir ki, bu kuc_;uk hastahgmdan 

milyonlarca defa daha buyuktur. Asil onu dli§linup feryat et. c;unku 

kalbin, ruhun ve nefsin dunyadaki butt.in varhklarla alakahd1r. Aynhk ve 

yokluk ile o alakalar surekli kesilip sende say1s1z yara ac_;ar. Bilhassa, ahi

reti bilmedigin ic_;in olumu ebedi yokluk olarak hayal ettiginden adeta 

yara bere ic_;inde, hastahkl1, dunya kadar bir vucudun var. i§te ilk once, 

c_;ok yarah bu buyuk manevi vucudun say1s1z hastahklarma mutlak ilac_; 

ve §ifa verici bir deva olan imam aramak ve inancm1 duzeltmek gerekir. 

0 ilaci bulmanm en k1sa yolu, bu maddi hastahgm y1rtt1g1 gaflet perde

sinin altmda sana gosterdigi aczin ve zay1fl1gm penceresinden Kadir-i 

Zulcelal' in kudretini ve rahmetini tammaktir. 

Evet, Allah'1 tanzmayanzn ba§znda dunya do/usu be/a vardzr. Allah'1 

tanzyanzn dunyas1 ise nurla ve manevf sevin~le doludur. insan, dere
cesine gore iman kuvvetiyle bunu hisseder. Basit maddf hastalzklarzn 
e/emi, imandan gelen bu manevf sevincin, §ifanzn ve lezzetin altznda 
erir, kaybolur. 

DOKUZUNCU DEVA 

Ey Hahk' m1 tamyan hasta! Hastahklardan duyulan elem ve korku, 

hastahgm bazen olume sebep olmasmdandir. Olum, gaflet nazanyla 

ve zahiren deh§etli gbrundugunden, ona yol ac_;abilen hastahklar insa

m korkutuyor, tela§landmyor. 

Oncelikle bil ve kesinlikle iman et ki: "Ece/ mukadderdir, 

Buharl, merda 1, 2, 13, 16; Muslim, birr 14; Dariml, rikak 57. 
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degi§mez. "1 (ok agir hastalann ba§mda aglayan ve saghkh olan pek 

c;oklan olmli§, 0 agir hastalar ise §ifa bulup ya§affil§lardir. 

ikincisi: Olum, gorundugu gibi deh§etli degil. Bin;ok risalede ke

sin, §liphesiz bir §ekilde, Kur'an-1 Hakim'in verdigi nurla ispat etmi§iz 

ki: Muminler ic;in o/Um; hem hayat vazifesinin kulfetinden terhis, hem 

dunya meydanmda imtihan ve talim olan kulluktan paydos, hem ote

ki a/eme gitmi§ yuzde doksan dokuz ahbap Ve akrabaya kaVU§mak 

ic;in bir vesile, hem insanzn hakiki vatanzna ve ebedf saadet makamzna 

girmesine bir vaszta, hem dunya zindanzndan cennet bahc;elerine bir 

davet, hem de Rahim Yaratzcznzn /Utfuyla hizmetine kar§zlzk bir ucret 

alma nobetidir. Madem olumun gerc;ek mahiyeti budur; ona deh§etle 

degil, aksine, rahmet ve saadetin kap1s1 olarak bakmak gerekir. 

Allah dostlannm bir k1smmm olUmden korkmalan ise olumun deh

§etinden degil, "daha fazla hayir kazanay1m" diyerek hayat vazifesinin 

devam1yla elde edecekleri hay1rlan dli§linmeleri sebebiyledir. Evet, 

muminler ic;in o/Um, rahmet kap1s1dzr. Dalo/et yolundakiler i<;in ise 

ebedf karanlzk kuyusudur. 2 

ONUNCU DEVA 

Ey hastahgm1 luzumsuz merak eden hasta! Sen, hastahgmm agirhg1 

yuzunden meraklamyorsun. Bu merak, onu daha da ag1rla§hnr. Has

tahgmm hafiflemesini istiyorsan merak etmemeye c;ah§. Yani hastah

gm faydalanrn, sevabm1 ve c;abuk gec;ecegini dli§lin, merak1 ortadan 

kaldir, hastahgm kokunu kes. 

Evet, merak hastahg1 ikiye katlar; maddi hastahgm altmda kalbine 

manevi bir hastahk verir ve maddi olan ona dayamr, devam eder. Eger 

teslimiyetle, nzayla, hastahgm hikmetini dli§linmekle merak1 ortadan 

kaldmrsan o maddi hastahgm muhim bir koku kesilir, hastahk hafifler, 

k1smen gider. Bilhassa kuruntularla, bazen merak sebebiyle bir dirhem 

maddi hastahk on kat buyur. Merak kesildiginde ise o hastahgm onda 

Ecelin takdir edilmi§ olup bir an geri birak1lmayacagma ve one de almmayacagma dair 

bkz. A'raf sO.resi, 7/34; YO.nus sO.resi, 10/49. 

Kabrin muminler i<;;in cennet bahi;;elerinden bir bahi;;e, dalalet yolundakiler i<;;in ise ce
hennem c;ukurlanndan bir c;ukur olmas1yla ilgili bkz. Tirmizi, k1yamet 26; et-Taberani, 

el-Mu'cemu'l-Evsat 8/273; el-Beyhaki, $uabu'l-iman 1/360. 
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dokuzu gider. Merak, hastahg1 arttird1g1 gibi, Allah'm hikmetini itham, 

rahmetini tenkit ve Hahk-1 Rahim' den §ikayet hukmunde oldugu ic:,:in 

insan maksadmm z1dd1yla tokat yer, hastahg1 §iddetlenir. 

Evet, nasil ki §l.ikur nimeti arttmr, 1 aynen oyle de, §ikayet hastahg1 

ve musibeti §iddetlendirir. Merak da bir hastahkhr. Onun ilac1, has

tahgm hikmetini bilmektir. Madem hikmetini, faydasm1 ogrendin, o 

merhemi meraka sur, kurtul. "Ah!" degil "Oh!" de, "Eyvahlar olsun!" 

yerine 2 ~t;.. JS'~~~\ cumlesini soyle. 

ON BiRiNCi DEVA 

Ey sabirs1z hasta karde§! Hastahk sana pe§in bir elem verse de, on

ceki hastahgmdan bugl.ine kadar, gec:,:ip gitmesiyle manevi, sevab1yla 

da ruhi bir lezzet saghyor. Bugunden, belki bu saatten soma hastahk 

yak, elbette olmayan bir §eyden elem dogmaz; elem olmazsa uzuntu 

de olmaz. Sen kuruntu yaphgm ic:,:in yanh§ bir §ekilde sabirs1zhk gos

teriyorsun. <:;unku bugune kadarki butun hastahk zamanmm maddi 

k1sm1yla beraber elemi de gitmi§, geriye sevab1 ve gec:,:ip gitmesindeki 

lezzet kalm1§. Bu kazancm sana sevinc:,: vermesi gerekirken, elem c:,:ek

mek ve sabirs1zhk gostermek ak1ls1zhkhr. Gelecek gunler henuz gelme

mi§; var olmayan bir gunu, bir hastahg1, bir elemi kuruntu ile §imdiden 

dl.i§l.inup elem duymak ve sabirs1zhk gostererek uc:,: mertebe "yak" a 

varhk rengi vermek, divanelik degil de nedir? 

Madem bu saate kadarki hastahk zamanlan sana sevinc:,: veriyor. 

Ve madem yine bu saatten sonraki zaman henuz yoktur, hastahk yok

tur, elem yoktur. Cenab-1 Hakk'm sana verdigi sabir kuvvetini boyle 

saga sola dag1tma, ic:,:inde bulundugun saatteki eleme kar§l yogunla§

hr, "Ya Sabur!" de, dayan. 

ON iKiNCi DEVA 

Ey hastahk sebebiyle ibadetinden ve evradmdan mahrum kald1-

g1 ic:,:in uzUlen hasta! Bil ki, hadisc:,:e sabit oldugu gibi, "Takva sahibi 

"Eger §l.ikrederseniz nimetlerimi daha da artmnm" (ibrahim sO.resi, 14/7). 
"Bize uygun g6rdugu her halimizden oti.iru hamdolsun Rabbimize." Bkz. Tirmizi, 
deavat 128; Ebo. DavO.d, edeb 97, 98; ibni Mace, edeb 55, dud 2; Ahmed ibni Hanbel, 
el-Musned 2/117. 
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bir mumin, hastahk sebebiyle okuyamad1g1 surekli virdinin sevabm1 

hastahk zamanmda yine kazamr." 1 Farz ibadetlerini mumkun oldugu 

kadar yerine getiren bir hasta, sabir ve tevekki.il gosterip farzlanm yine 

eda ederse o agir hastahk, bitene kadar diger sunnetlerin yerini -hem 

de halis bir surette- tu tar. Hem hastahk insana acizligini, zay1fhgm1 

hissettirir. 0 aczin ve zay1fhgm, hal diliyle ve sozle dua ettirir. Cenab-1 

Hak, insana smirs1z bir acz ve zay1fhk vermi§tir2 ki, daima ilahl dergaha 

s1gm1p niyaz ve duada bulunsun. 

3f5'j~~ 'ij J) h \~ Ll j yani "Eger duamz olmazsa ne k1ymeti
niz var!" ayetinin s1myla, insanm yarahh§ hikmeti ve k1ymetinin sebebi 

hukmundeki samimi dua ve niyazm bir vesilesi hastahk oldugu ic_;in, 

§ikayet degil, Allah'a §i.ikretmek ve hastahgm ac_;tig1 dua muslugunu, 

saghg1 kazanarak kapamamak gerekir. 

ON U(:UNCU DEVA 

Ey hastahktan §ikayet eden c_;aresiz insan! Hastahk, bazilan ic_;in 

muhim bir define, c_;ok k1ymetli bir ilahi hediyedir. Her hasta, kendi 

hastahgm1 boy le kabul edebilir. 

Madem ecel vakti belli degil ve Cenab-1 Hak, insam mutlak umitsizlik

ten ve gafletten kurtarmak, korku ve limit arasmda dunya ve ahiret den

gesini gozetmesini saglamak ic_;in hikmetiyle eceli gizlemi§. Hem madem 

ecel her an gelebilir4 ve eger insam gaflet ic_;inde yakalarsa ebedi hayatma 

c_;ok zarar verebilir. i§te hastahk gafleti dag1tir, insana ahireti di.i§i.indurur, 

olumu hatirlatir, insan olume oylece haz1rlamr. Bazen hastahk sayesinde 

oyle bir kazanc1 olur ki, insan yirmi senede eri§emedigi mertebeye yirmi 

gun de ula§ir. 

Mesela -Allah rahmet eylesin- ilamah Sabri ve islamkoyli.i Vezir

zade Mustafa admda iki gene; arkada§1m1z vardi. Y azmay1 bilmedikleri 

halde bu iki zatm talebelerim arasmda samimiyette ve iman hizmetinde 

en ileri safta olduklanm hayretle goruyordum. Hikmetini bilemedim. 

Buharl, cihdd 134; EbO DavOd, cendiz 1; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 4/410, 418. 
insanm smirs1z bir acz ve sonsuz bir zay1fhk ic;:inde olmas1yla ilgili bkz. Nisa sOresi, 4/28; 
Fatir sOresi, 35/15; Muhammed sOresi, 47/38; Rum sliresi, 30/54; Enfal sOresi, 8/66. 
Furkan sOresi, 25/77. 
"Hie;: kimse nerede olecegini de bilemez." (Lokman sOresi, 31/34). Aynca olumun her 

an gelebilecegine dair bkz. isra sOresi, 17/68, A'raf sOresi, 7/4, 97. 
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Vefatlanndan soma anlad1m ki, her ikisinde de muhim bir hastahk var

mI§. 0 hastahgm ir§ad1yla, gafil ve farz ibadetleri terk eden genc_;lerin 

aksine, muhim bir takva ile en k1ymetli hizmette ve ahirete faydah bir 

vaziyette bulundular. in§allah iki senelik hastahk zahmeti, milyonlarca 

senelik ebedi hayatta saadetlerine vesile olmu§tur. $imdi anhyorum ki, 

benim onlarm saghg1 ic_;in bazen ettigim dua, dunya hayatlan itiban ile 

beddua olmu§. in§allah o duam, ahiret saadetleri ic_;in kabul edilmi§tir. 

Oyle inamyorum ki, o iki zat, on senelik bir takva ile kazamlabile

cek bir kar elde ettiler. Eger onlar da, bir k1s1m genc_;ler gibi saghklarma 

ve genc_;liklerine guvenip gaflete ve haram zevklere dalsalard1 ve 61Um 

onlan kollay1p tam gunahlann pisligi ic_;inde yakalasayd1, o nurlar defi

nesi yerine kabirlerini akrep ve yilanlara yuva yapacaklardi. 

Madem hastahgm boyle faydalan var; ondan §ikayet degil, ona kar§I 

tevekkUl ve sab1rla §Ukredip Allah'm rahmetine guvenmek gerekir. 

ON DORDUNCU DEVA 

Ey gozune perde inen hasta! Eger muminlerin gozune inen perde

nin ardmda nas1l bir nur ve manevi bir goz bulundugunu bilsen, "Yuz 

bin §Ukur Rahim Rabbime!" dersin. Bu merhemi tarif etmek ic_;in bir 

hadise anlatacag1m: 

Bir vakit, bana sekiz sene tam bir sadakatle, hie_; gucendirmeden 

hizmet eden Barlah Suleyman'm halasmm gozleri kapandi. 0 dindar, 

temiz kadm, bana kar§I haddimden yuz derece fazla husn-u zan bes

leyerek beni cami kap1smda yakalay1p "Gozumun ac_;1lmas1 ic_;in dua 

et." dedi. Ben de, o mubarek ve meczube kadmm dindarhgm1 duama 

§efaatc_;i yaparak, "Ya Rabbi, dinin emirlerine baghhg1 hurmetine onun 

gozunu ac_;." diye yalvard1m. ikinci gun Burdurlu bir goz hekimi geldi, 

tedavi etti. Kirk gun soma yine gozleri kapandi. Ben c_;ok uzuldum, c_;ok 

dua ettim. in§allah o dua, ahireti ic_;in kabul olmu§tur. 1 Yoksa benim 

duam, onun hakkmda gayet yanh§ bir beddua olurdu. <:;unku kirk gun 

eceli kalmi§h. Kirk gun soma -Allah rahmet eylesin- vefat etti. 

i§te o merhume, kirk gun Barla'nm huzunlu baglanna, rikkat 

BaZI dualara dunyada, bazilanna ise ahirette cevap verilecegine dair bkz. el-Buhari, e/
Edebil'l-Milfred 1/248; el-Beyhaki, $uabil'l-iman 2/47. 
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uyandiran ihtiyarhk gozuyle bakmak yerine, kabrinde kirk binlerce 

gun cennet baglanm seyretme mukafatm1 kazandi. <;unku imam kuv

vetli, dinin emirlerine baghhg1 saglamdi. 

Evet, bir mumin, gozune perde c;ekilse ve kor olarak kabre girse, 

derecesine gbre 0 nur alemini kabir ehlinden c;ok daha fazla sey

redebilir. Bu dunyada nasil ki birc;ok §eyi biz gbruyoruz, kar olan 

muminler garemiyor. Kabirde de onlar, iman ile gitmi§lerse o alemi 

kabir ehlinden o olc;ude daha fazla gorurler. En uzag1 gosteren dur

bunlerle bakar gibi kabirlerinde, derecelerine gbre, cennet baglanm 

sinema perdesindeymi§ gibi seyrederler. 

i§te boyle gayet nurlu ve toprak altmdayken goklerin ustundeki 

cenneti gbrecek, seyredecek bir gozu, gozundeki bu perdenin altmda 

§Ukur ve sab1rla bulabilirsin. 0 perdeyi gozunden kaldiracak ve seni o 

gozle baktiracak goz hekimi, Kur'an-1 Hakim'dir. 

ON BE~iNCi DEVA 

Ey ah edip inleyen hasta! Hastahgm garunu§une bak1p "Ah!" ey

leme; manasma bak, "Oh!" de. Eger manas1 guzel olmasayd1, Hahk-1 

Rahim en sevdigi kullanna hastahk ':'ermezdi. Sahih hadiste buyruluyor 

ki: J;\I~ J;\11 p ~W\11 ~* ~01 iii -ev kema kal- Yani, "Musibete ve 
zorluga en c;ok ugrayanlar, insanlann en iyileri, en kamilleridir." 1 Ba§ta 

Hazreti Eyyub (aleyhisselam), peygamberler, sonra evliya ve ardmdan 

salih kimseler, c;ektikleri hastahklara halis birer ibadet, Rahman'm birer 

hediyesi nazanyla bakm1§, sabir ic;inde §likretmi§ler. Hastahg1 Hahk-1 

Rahim'in rahmetinden gelen cerrahi bir mudahale gibi gbrmu§ler. 

Sen, ey ah edip inleyen hasta! Bu nurani kafileye katilmak istersen 

sab1rla §Ukret. ~ikayet edersen, seni aralanna almazlar. Gaflet ehlinin 

c;ukurlanna du§er, karanhk bir yolda gidersin. 

Evet, baz1 hastahklar eger 6/Umle neticelense insani manevf §e

hit kilar, §ehadet gibi bir ve/ilik derecesine yukselmeyi saglar. Me
sela c;ocuk dogurmanm yo/ ac;tig1 hastahklarla, 2 

HA$iYE kann sanc1s1yla, 

Tirmizi, zuhd 57; ibni Mace, fiten 23; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 1/172, 173, 180, 
185; 6/369. 
HA$IYE Bu hastahgm manevi §ehadeti kazand1rmas1, lohusahk zamam olan k1rk gune 
kadard1r. 
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bogularak, yanarak veya vebadan vefat eden/er manevf §ehit oldugu 

gibi, <;ok mubarek hastalzklar var ki, olUmle neticelenirse insana velilik 

makamznz kazandznr. 1 Hem hastalzk, dunya a§kznz ve alf1kaszn1 azalttz

gzndan, ehl-i dunya i<;in gayet elem verici ve acz olan vefat ile dunya

dan aynlzgzn kederini hafifletir, bazen de onu sevdirir. 

ON ALTINCI DEVA 

Ey s1kmbdan §ikayet eden hasta! Hastahk, insanlar arasmda c;ok 

muhim ve guzel olan hurmeti ve merhameti telkin eder. <:;unku in

sam, yalmzhga ve merhametsizlige sevk eden istignadan kurtanr. 

\ .. ~\ ~\) ~1 Ai' 0~~1~1 s1rnyla, saghk ve afiyet ic;inde mustagni 

bir nefs-i emmare, hurmete deger karde§liklere kar§1 hurmet his

setmez, merhamete ve §efkate lay1k olan musibete dU.§mU.§lere ve 

hastalara merhamet duymaz. Ne zaman hasta olsa, aczini ve faknm 

o zaman anlar, hurmete lay1k olan, ziyaretine gelen veya kendisi

ne yard1m eden mumin karde§lerine hurmet gosterir. Kendi cinsine 

kar§I ac1ma hissinden gelen insani §efkat ve islam' daki en muhim 

hasletlerden olan merhametle, musibete ugram1§lan nefsine k1yas

lar, onlara tam manas1yla acir, elinden gelse yard1m, hie; olmazsa 

dua eder. Keyiflerini sormak ic;in -§er'i bak1mdan sunnet olan- zi

yaretlerine gider, sevap kazamr. 3 

ON YEDiNCi DEVA 

Ey hastahk yuzunden hayir yapamamaktan §ikayet eden hasta! 

$U.kret, hastahk sana hayirlann en halisinin kap1sm1 ac;ar. Hastalzk, 

hastaya ve Allah nzasz i<;in ona bakanlara surekli sevap kazandirmakla 

beraber, 4 duanzn kabulUne en muhim vesilelerden biridir. 

~ehadete vesile olan hastahk ve musibetler i<;in bkz. Buharl, ezdn 32, cihdd 30; Muslim, 
imare 164; Ahmed ibni Hanbel, e!-Musned 2/324, 533, 5/446; el-Hakim, el-Mustedrek 

1/503. 
"Hayir! Rabbinin bunca nimetlerine ragmen kafir insan kendisini ihtiya<;s1z zannetti diye 
azar." (Alak suresi, 96/6-7). 
Hasta ziyaretinin ki§iye sevap kazandiracagma dair bkz. Muslim, birr 40; Ebu Davud, 
cenOiz 7; Tirmizl, cenoiz 2, birr 64; ibni Mace, cendiz 1, 2. 
Hastahgm gunahlara kefaret olmas1 ve hastaya sevap kazandirmas1 hakkmda bkz: 
Buhari, merda l, 14; Muslim, birr 45-53; Tirmizl, zuhd 57; Ahmed ibni Hanbel, el
Musned 2/440. 
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Evet, hastalara bakmanm muminler ic;in muhim sevab1 var. Has

tanm keyfini sormak, onu s1kmamak §arhyla ziyaret etmek sunnet-i 

seniyye1 ve gunahlara kefarettir. Hadiste buyruluyor ki: "Hastalann 

duasznz alznzz, onlarzn duasz makbuldur. "2 

Bilhassa hasta, akrabadan olursa, hele anne ya da baba olursa, 

onlara hizmet muhim bir ibadet ve sevaptzr. Kalblerini ho§nut etmek, 

onlara teselli vermek muhim bir sadaka hukmune gec;er. Bahtiyardzr 

o evlat ki, anne babasznzn hastalzgz zamanznda onlarzn c;abuk incinen 

kalblerini memnun edip hayzr dualannz alzr. 

Evet, hayatta hurmete en lay1k hakikat olan anne baba §efkatine, 

hastahklan zamanmda tam bir hurmet ve evlada yakI§Ir §efkatle kar§1hk 

veren iyi evladm vaziyetini ve insanhgmm yuceligini gosteren vefa sah

nesi kar§ismda melekler dahi "Ma§allah, Barekallah" deyip onu alki§lar. 

Hastahk zamanmda hastanm etrafmdakilerden gbrdugu §efkatte, 

ac1ma duygusunda ve merhamette, hastahk ac1sm1 hic;e indirecek ga

yet ho§ ve ferahh lezzetler var. Hastanzn duasznzn kabu!U, muhim bir 

meseledir. Ben otuz-kzrk seneden beri kulunc; denilen bir hastal1ktan 

§ifa bulmak i<;;in dua ederdim. Anlad1m ki, o hastalzk bana dua etmem 

i<;;in verilmi§. Dua duay1, yani kendi kendini ortadan kaldzrmad1gzn
dan gordum ki, duanzn neticesi ahirete aittir, 3 

HA$iYE kendisi de bir <;;e§it 

ibadettir ve insan hastahkla aczini anlay1p Cenob-1 Hakk'zn dergohzna 

s1g1nzr. Onun i<;;in otuz senedir §ifa duas1 ettigim ha/de, duam goru

nu§te kabul olmad1gzndan kalbime duay1 terk etme hissi gelmedi. Zira 

hastalzk duanzn vaktidir; §ifa duanzn neticesi degil. Sonsuz hikmet ve 

merhamet sahibi Cenob-1 Hak §ifa verirse Wtfundan verir. 

Hem dua, istedigimiz §ekilde kabul edilmezse, "Makbul olmad1" 

denilmez. Hakim Yarat1c1 daha iyi bilir, bize ne faydalz ve hayzrl1ysa 

onu Wtfeder. Bazen dunyaya ait dualanm1z1, menfaatimiz i<;;in ahireti

mize c;evirir, oyle kabul buyurur. 

Peygamber Efendimizin (salla//8.hu aleyhi ve se//em) hastalan ziyaret edip onlar ic_;:in dua 
etmesi, onlara moral vermesi ve muminleri hasta ziyaretine te§vik etmesiyle alakah bkz. 
Buhari, ilim 39, cizye 6, merda 4, 5, 9-11, 17; Muslim, selam 47, birr 39-43. 
Hastanm duasmm meleklerin duas1 derecesinde olmas1yla ilgili bkz. ibni Mace, cenaiz l; 
el-Beyhaki, $uabu'l-iman 6/541. 
I-IA$IYE Evet, bir kts1m hastahklar duanm varhk sebebiyken, dua hastahgm yokluguna 
sebep olursa duanm varhg1 kendi yokluguna sebep olur; bu da mumkun degildir. 
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Her neyse, hastahk s1rnyla safhk kazanan, bilhassa zay1fhgm1, ac

zini, kuc;uklugunu ve ihtiyacm1 bilmekten dogan bir dua kabule c;ok 

yakmd1r. Hastahk boyle halis bir duanm sebebidir. Hem dindar has

talar hem de 0 hastaya bakan muminler bu duadan istifade etmeliler. 

ON SEKiZiNCi DEVA 

Ey §likru birak1p §ikayete ba§layan hasta! $ikayet bir haktan dogar. 

Senin bir hakkm ziyan olmam1§ ki §ikayet ediyorsun. Hatta senin us

tunde hak olan, yerine getirmedigin birc;ok §likur vazifesi var. Cenab-1 

Hakk'm hakkm1 vermeden, haks1z bir §ekilde, hak ister gibi §ikayette 

bulunuyorsun. Sen kendinden saghkh insanlara bak1p §ikayet ede

mezsin; saghg1 daha kotu durumda olan c;aresiz hastalara bak1p §lik

retmekle vazifelisin. 1 Elin kmksa kesilmi§ ellere bak! Bir gozun yoksa 

iki gozu de olmayan korlere bak, Allah' a §likret. 

Evet, hie; kimsenin, nimette kendinden iyi durumda olanlara bak1p 

§ikayet etmeye hakk1 yoktur. Ve musibette herkesin vazifesi, kendin

den daha zor durumda olanlara bakmaktir ki, §ilkretsin. 

Bu sir baz1 risalelerde bir temsille izah edilmi§tir. Ozeti §Udur: 

Bir zat, bic;are bir adam1 bir minarenin ba§ma c;ikanyor. Ona her 

basamakta ayn ayn ihsanlar sunuyor, birer hediye veriyor. Tam mi

narenin ba§mda da en buyuk hediyeyi takdim ediyor. 0 zat, c;e§itli 

hediyelerine kar§ihk te§ekkur ve minnettarhk istedigi halde o adam 

hirc;m bir §ekilde, butun basamaklarda ald1g1 hediyeleri unutup ve

yahut hic;e say1p §likretmeyerek yukan bakar ve "Ke§ke bu minare 

daha uzun olsayd1, daha yukanya c;iksayd1m, neden bu da o <lag gibi 

veyahut oteki minare gibi c;ok yuksek degil?" deyip §ikayete ba§larsa, 

bu, nimete kar§l ne kadar nankorluk ve haks1zhk olur! Aynen oyle 

de, yoktan var edilip ta§, agac; veya hayvan degil, insan ve Muslu

man olarak yarahld1g1, c;ok zaman saghk ve afiyet ic_;inde yuksek bir 

nimet derecesi kazand1g1 halde; bir insanm kimi anzalarla, saghk ve 

afiyet gibi baz1 nimetlere lay1k olmad1g1, iradesini kotuye kullanarak 

onlanliyle elinden kac;ird1g1 veyahut onlara eli yeti§medigi ic_;in §ikayet 

Bkz. Muslim, zilhd 9; Tirmizi, kzy6.met 58; ibni Mace, zilhd 9; Ahmed ibni Hanbel, el
Milsned 2/254,481; ibni Hibban, es-Sahfh, 2/490. 
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etmesi, sabirs1zhk gostermesi, "Aman ne yaptim da ba§Ima bu geldi?" 

diye Cenab-1 Hakk'm rububiyetini tenkit edercesine bir tavir takm

mas1, madd1 hastahktan daha musibetli, manev1 bir hastahktir. Kmk 

elle dovli§mek gibi, insan §ikayet ederek hastahgm1 arttmr. Akilh insan 

odur ki, 1 ~ -A-15 ~~ ~µ 4 ~~ 1J~ \_ ;2-~ ~w,1 1r~ ~~\ s1rnyla, hastahk 
vazifesini bitirip gidinceye kadar teslim olup sabreder. 

ON DOKUZUNCU DEVA 

Cem11-i Zulcelal'in butun isimlerini "Esmau'l-Husna" diye Same

diyetine2 yakI§Ir §ekilde tabir etmesi gosteriyor ki, 3 o isimler guzeldir. 

Varhklar ic;inde en latif, en guzel, en ku§atlc1 Samediyet aynas1 ise 

hayatt1r. Guzelin aynas1 guzeldir, guzelligi gosteren ayna guzelle§ir. 0 

aynaya guzelden ne gelse guzel oldugu gibi, hayatm ba§ma da ne 

gelirse hakikatte guzeldir. c;unku O'nun guzel isimlerinin guzel nak1§

lanm gosterir. 

Hayat, daima saghk ve afiyet ic;inde tekduze bir §ekilde surse kusurlu 

bir ayna olur. Belki bir yonden yoklugu ve hic;ligi hissettirip insana s1km

h verir, k1ymeti azahr. Omrun lezzetini s1kmhya c;evirir. insan "Vaktimi 

c;abuk gec;ireyim." diyerek s1kmhdan ya haram zevklere ya da eglence

ye atihr. Kiymetli omrune hapis suresiymi§ gibi dli§manhk edip vaktini 

oldurmek, c;abuk gec;irmek ister. 

Fakat degi§imde, harekette ve farkh haller ic;inde yuvarlanmakta 

olan bir hayat, insana k1ymetini hissettirir, omrun onem ve lezzetini 

bildirir. Zorluk ic;inde ve musibette dahi olsa insan omrunun gec;me

sini istemez. "Aman gune§ batmad1, gece bitmedi!" diye s1kmhsmdan 

"Of! Of!" demez. 

Evet, c;ok zengin ve i§siz, istirahat do§eginde, her §eyi mukemmel 

olan bir efendiye, "Nasilsm?" diye sor, elbette, "Aman vakit gec;miyor, 

gel bir §e§-be§ oynayahm." veyahut "Vakit gec;irmek ic;in bir eglence 

bulahm." gibi dertli sozler i§iteceksin. Veyahut hie; olmeyecekmi§ gibi 

"Sab1rhlar o kimselerdir ki, ba§lanna musibet geldiginde, 'Biz Allah' a aidiz ve vakti gel
diginde elbette O'na donecegiz' derler." (Bakara sOresi, 2/156). 
Cenab-1 Hak hic;bir §eye muhtac; bulunmad1g1 halde her §eyin O'na muhtac; olmas1, 
O'nun hazinelerinden hic;bir §eyin eksilmemesi, kudretine hic;bir §eyin ag1r gelmemesi. 
"En guzel isimler Allah'md1r." (A'raf sD.resi, 7/180). 



Yirmi Be§inci Lem'a 305 

emellere sahip olmaktan kaynaklanan, "$u §eyim eksik, ke§ke §U i§i de 

yapsayd1m" benzeri §ikayetler duyacaksm. 

Bir de musibete ugramI§ veya zor durumda olan fakir bir i§c;iye, 

"Nasilsm?" diye sor. Akh ba§mda ise diyecek ki: "$ukurler olsun 

Rabbime, iyiyim, c;ah§iyorum. Ke§ke gilne§ hemen batmasayd1, §U 

i§i de bitirseydim. Vakit c;abuk gec,;iyor, omur durmuyor, gidiyor. 

Gerc;i zahmet c;ekiyorum, fakat bu da gec;er, her §ey boyle c;abuk 

gec,;iyor." i§te 0 fakir, omriln manen ne kadar kiymetli oldugunu, 

gec;mesinden duydugu ilzilntuyle boyle bildirecektir. Demek ki, in

san hayatm lezzetini ve kiymetini zorluklarla ve c;ah§mayla anhyor. 

istirahat ve saghk ise omril acila§hnyor, insan onun c;abuk gec;me

sini arzu ediyor. 

Ey hasta karde§! Bil ki, ba§ka risalelerde etrafhca anlatild1g1, kesin 

bir §ekilde ispatland1g1 gibi, musibetlerin, §erlerin, hatta gilnahlann ash 

ve mayas1 yokluktur. Yokluk ise §erdir, karanhktir. Tekduze istirahat, 

silkut, silkunet, durgunluk gibi haller yokluga, hic;lige yakm olduklan 

ic;in yokluktaki karanhg1 hissettirip insana s1kmh verir. Hareket ve de

gi§im ise var olmaktir, varhg1 hissettirir. Varhk halis hayirdir, nurdur. 

Madem hakikat budur, sendeki hastahk, kiymetli hayatm1 saf ha

le getirmek, kuwetlendirmek, geli§tirmek, vilcudundaki tilrlil dona

mm1 yard1mla§ma ile o hastahkh uzvun etrafma yoneltmek ve Sani-i 

Hakim'in ayn ayn isimlerinin naki§lanm gostermek gibi pek c;ok vazife 

ic;in vilcuduna misafir olarak gonderilmi§tir. in§allah vazifesini c;abuk bi

tirir gider. Ve saghga der ki: "Sen gel, benim yerimde silrekli ve afiyetle 

kal, vazif eni gbr; bu bed en senindir." 

YiRMiNCi DEVA 

Ey derdine derman arayan hasta! Hastahk iki kis1mdir. Bir kism1 

hakiki hastahk, digeri kuruntudur. 

Hakiki k1sm1: Hastalara §ifa veren yilce Hakim, bilyilk eczanesi 

yeryilzilnde her derde bir deva saklamI§.1 0 devalar, dertleri gerektirir. 

Evet, Allah her derde bir derman yaratmi§hr. T edavi ic;in ilac; almak, 

Her hastahk i<;:in uygun bir ilacm oldugunu bildiren ve tedavi yollannm ara§tmlmasm1 
tavsiye buyuran hadis-i §erifler i<;:in bkz. Buhari, t1b 1; Muslim, selam 69; Ahmed ibni 

Hanbel, el-Musned 1/377, 3/335. 



306 Lem' alar 

kullanmak me§rudur. Fakat tesiri ve §ifay1 Cenab-1 Hak'tan bilmek ge

rekir. Dermam 0 verdigi gibi, §ifay1 da 0 verir. 

i§inin ehli dindar hekimlerin tavsiyelerini dinlemek muhim bir ilac;

hr. <:;unku c;ogu hastahk suiistimallerden, perhizsizlikten, israftan, hata

lardan, haram zevklere dt1§kt1nlt1kten ve dikkatsizlikten kaynaklamyor. 

Dinin emirlerini yerine getiren bir hekim, elbette me§ru dairede nasihat 

eder ve tavsiyede bulunur. insam suiistimallerden, israftan men eder, 

ona teselli verir. Hasta o nasihat ve teselliye guvenir, hastahg1 hafifler, 

s1kmh yerine bir ferahhk hisseder. 

Kuruntunun ise en tesirli ilaCI, ona kiymet vermemektir. Onem 

verdikc;e buyur, §i§er; onem verilmezse kuc;Ulur, dag1hr. Nas1l ki anlara 

ili§tikc;e ba§ma t1§t1§t1r, aldirmazsan dag1hrlar. Ya da karanhkta salla

nan bir ip yuzunden gaze gorunen bir hayale kiymet verdikc;e buyur, 

hatta bazen o hayal insam divane gibi kac;mr. Onem vermezse insan 

o basit ipin yilan olmad1gm1 anlar, tela§ma giller. 

Bu kuruntu hastahg1 c;ok devam ederse hakikate dont1§t1r. ~uphe

ci ve asab1 insanlarda fena bir hastahktir. Habbeyi kubbe yaparlar, 

manev1 kuvvetleri kmhr. Bilhassa merhametsiz, yanm veyahut insafs1z 

doktorlara rast gelirlerse vehimleri daha c;ok tahrik olur. 0 hasta, zen

gin ise mah, degilse akh ya da saghg1 gider. 

YiRMi BiRiNCi DEVA 

Ey hasta karde§! Hastahgmda madd1 ac1 var, fakat o acmm tesirini 

yok edecek muhim bir manev1 lezzet seni ku§ahyor. <:;unku anne baban 

ve akraban varsa, c;oktan beri unuttugun gayet lezzetli, eski §efkatleri se

nin etrafmda yeniden uyamp c;ocuklugunda g6rdt1gt1n o §irin bak1§lan 

yine gormekle beraber; etrafmdaki c;ok gizli, perdeli kalan dostluklar, 

hastahgm cazibesiyle yine sevgiyle sana yoneldiginden, elbette bunlar 

kar§1smda, c;ektigin §U madd1 ac1 pek ucuz kahr. Hem iftiharla hizmet 

ettigin ve iltifatlanm kazanmaya c;ah§hgm zatlar, hastahgm sebebiyle sana 

merhametli bir §ekilde hizmetkarhk yaptiklanndan, efendilerine efendi 

oldun. insanlardaki, hemcinslerine ac1ma duygusunu ve §efkati kendine 

c;ektiginden, hie; yoktan birc;ok yard1mc1 ve §efkatli dost buldun. Hem 

c;ok zahmetli hizmetlerden paydos emrini yine hastahk vesilesiyle aldm, 
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istirahat ediyorsun. Elbette c;ektigin o pek az ac1, bu manev1 lezzetler kar

§lsmda seni §ikayete degil, te§ekkure sevk etmelidir. 

YiRMi iKiNCi DEVA 

Ey felc; gibi agir hastahklara tutulan karde§! Oncelikle sana mujde

liyorum ki, mumin ic;in felc; mubarek say1hr. Bunu veli zatlardan c;ok

tandir i§itiyordum, fakat s1rnm bilmezdim. Bir s1rn §6yle kalbime geldi: 

Allah dostlan, Cenab-1 Hakk' a ula§mak, dunyanm bu yuk manev1 

tehlikelerinden kurtulmak ve ebed1 saadeti kazanmak ic;in iki esas1 ira

deleriyle takip etmi§ler. 

Birincisi: Olumu ak1llanndan hie; c;1karmam1§lar. Dlinya fani ol

dugu gibi, kendilerinin de ic;inde vazifeli, fani birer misafir olduklanm 

dU§Unerek ebed1 hayatlanna o §ekilde c;ah§ml§lar. 

ikincisi: Nefs-i emmarenin ve kor hislerin tehlikelerinden kurtul

mak ic;in c;ilelerle, riyazetle nefs-i emmareyi oldurmeye gayret etmi§ler. 

Siz, ey vucutlarmm yansmm saghgm1 kaybeden karde§ler! Kisa, kolay 

ve saadet sebebi olan bu iki esas size iradeniz di§mda verilmi§; vucu

dunuzun vaziyeti, daima dunyanm yok olup gidecegini ve insanm fani 

oldugunu hahrlahyor. Dunya sizi art1k bogam1yor; gaflet, gozunuzu ka

patam1yor. Evet, yanm insan vaziyetinde bir zah, nefs-i emmare elbette 

rezil heveslerle ve nefsin ho§una giden §eylerle aldatamaz, o insan nefsin 

tuzaklarmdan hemen kurtulur. 

i§te mumin, iman s1rnyla, teslimiyet ve tevekkulle felc; gibi agir has

tahklardan k1sa bir zamanda, veli zatlarm c;ileleri gibi istifade edebi

lir. 0 zaman o agir hastahk c;ok ucuz du§er; c;unku bu kadar bu yuk 

mukafatlar basit bir hastahk vesilesiyle kazamhyor. 

YiRMi U<_;UNCU DEVA 

Ey kimsesiz, garip, c;aresiz hasta! Hastahgmla beraber kimsesizlik 

ve gurbet, sana kar§l en kab kalblerde ac1ma duygusu uyandmyor 

ve §efkat nazarlanm c;ekiyorsa; elbette Kur'an'm butun surelerinin ba

§mda kendini bize "er-Rahmanu'r-Rahim" s1fatlanyla takdim eden, 

o harika §efkatinin bir panlhs1yla butUn yavrulan annelerine terbiye 
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ettiren, 1 her baharda rahmetinin bir cilvesiyle yeryuzunu nimetlerle 

dolduran ve ebed1 hayattaki cennet butun guzellikleriyle rahmetinin 

bir cilvesi olan Hahk-1 Rah1m'ine iman ile baglanman, O'nu tamy1p 

hastahgm acz diliyle dua etmen ve bu gurbetteki kimsesizlik hastahgm, 

her §eye bedel, O'nun rahmetini sana yoneltir. 

Madem 0 var ve sana bakar, o zaman senin ic;in her §ey var. Asil 

gurbette ve kimsesiz olan, iman ve teslimiyetle O'na baglanmay1p bu

na onem vermeyendir. 

YiRMi DORDUNCU DEVA 

Ey masum hasta c;ocuklara ve masum c;ocuklar hukmundeki ihti

yarlara hizmet eden hastabak1cilar! Sizin onunuzde ahirete ait muhim 

bir kazanc; var. $evk ve gayretle o kazanc1 elde ediniz. 

Masum c;ocuklann hastahklannm; o nazik vucutlara bir idman, bir 

riyazet, ileride dunyanm s1kmhlanna kar§l koymalan ic;in bir a§l ve 

Rabban1 bir terbiye oldugu, c;ocugun dunya hayatma ait pek c;ok hik

metle beraber, ruh1 hayatmm saf hale gelmesine, annmasma yol ac;

hg1, buyuklerdeki gunahlara kefaret hukmune gec;tigi, ileride veyahut 

ahirette o c;ocugun manev1 yukseli§ine vesile a§ilar turunden hastahk

lardan gelen sevabm, anne babasmm, bilhassa §efkat s1rnyla yavru

sunun saghgm1 kendi saghgma tercih eden annesinin amel defterine 

yazild1g1, hakikat ehlince kesindir. 

ihtiyarlara bakmanzn, bilhassa anne baba ise dualarznz almanzn 

ve kalblerini ho§nut tutmanzn, onlara vefa ile hizmet etmenin2 buyuk 

sevapla beraber hem bu dunyada3 hem de ahirette saadete4 vesile 

oldugu sahih rivayetlerle ve tarihteki pek c;ok hadiseyle sabittir. ihtiyar 

"Cenab-1 Hak rahmeti yuz parc;aya boldu. Bunun doksan dokuz parc;asm1 nezd-i 
uh1hiyetinde tuttu. Bir tek parc;ay1 da yeryuzune indirdi. Varhklar arasmdaki merha
metin kaynag1 i§te bu parc;ad1r. Atm yavrusuna basma endi§esiyle ayagm1 kaldirmas1 
da bu merhamet sebebiyledir." anlammdaki hadis ic;in bkz. Buhari, edeb 19, rikak 19; 
Muslim, teube 17; Tirmizi, deauat 107-108; ibni Mace, zilhd 35. 
Anne-baba hakkma tam riayet etmek ve onlara en iyi §ekilde davranmak gerektigi hu
susunda bkz. Buhari, edeb 1-6; Muslim, birr 1-6, 9, 10. 
Buyuklerin hayir ve bereket vesilesi olacagma dair bkz. et-Taberani, el-Mu'cemil'/-Eusat 
9/16; el-Beyhaki, $uabi1'1-iman 7/463; el-Acluni, Ke§fi.i'l-Hafa 1/477. 
Ki§inin anne babasma ya§hhklan zamanmda bakmas1yla cenneti kazanabilecegine dair 
bkz. Muslim, birr 9; Tirmizi, deauat 110. 
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anne babaszna tam itaat eden bahtiyar evlat, kendi c;ocugundan aynz 
muameleyi gordugu gibi, bedbaht bir evlat eger ebeveynini rencide 

ederse ahiret azabznzn yanz szra, dunyada da birc;ok feloketle bunun 
cezasznz c;eker. Bu da pek c;ok ornekle sabittir. 1 

Evet, yalmz akrabaya bakmak degil, eger bir mumin -madem 

iman s1myla hakiki karde§lik var- ihtiyarlara, masumlara rastlasa, 

muhterem, hasta bir ihtiyann kendisine muhtac; oldugunu gorse, ona 

da can-1 gonUlden hizmet etmek Muslumanhgm geregidir. 

YiRMi BE~iNCi DEVA 

Ey hasta karde§ler! (:ok faydalz, her derde deva, gerc;ekten lezzet
li ve mukaddes bir derman isterseniz, imanznzzz inki§af ettiriniz. Yani 
tevbe ve istigfarla, namaz ve kullukla mukaddes bir §ifa olan imanzn1z1 
kuvvetlendiriniz ve imandan gelen ilacz kullanznzz. 

Evet, dunyay1 sevmeleri ve ona alaka gostermeleri yuzunden ga
fillerin adeta dunya kadar buyuk, hasta, manev1 bir vucudu vardir. 
imanm, dunya gibi yokluk ve aynhk darbelerine ugrayan, yara bere 
ic;inde olan o manev1 vucuda, birden hakiki §ifa verip onu yaralardan 

kurtard1gm1 pek c;ok risalede ac;1kc;a ispat etmi§tik. Ba§m1z1 agntma

mak ic;in klsa kesiyorum. 

iman ilacz, farzlarz mumkun oldukc;a yerine getirmekle tesirini gos
terir. Gaflet, haram zevkler, nefsin hevesleri ve gayrime§rU eglenceler 
o i/aczn tesirini ortadan kaldzrzr. Hastalzk madem gafleti dag1t1yor, i§ta
hz kesiyor, gayrime§rU zevkfere girmeye moni o/uyor; ondan istifade 
ediniz. Hakiki imanzn mukaddes ilac;larznz ve nurlarznz tevbe ve istig
farla, dua ve niyazla kullanznzz. 

Cenab-1 Hak sizlere §ifa versin, hastahklanmz1 gunahlanmza kefa

ret yapsm, amin, amin, amin ... 

0~~ .uf ~I G~ ~1 ~,\ / --4J ts LA/ I~ G~ if1 ~~I I It,;/ . .. y l?/ / 3 / .. l?/ // y 3 

2 ~ .:- IL 8 / I ~. ~ 
~ . . Ju-J 

/ / / 

Bkz. "Anne babasma lanetler okuyup rencide eden kimseye Allah Janet eder." Muslim, 
edahf 45; Ahmed ibni Hanbel, el-Mlisned 1/118, 152. 
"'Hamdolsun bizi bu cennete eri§tiren Allah' a! Eger Allah bizi muvaffak k1lmasayd1, 

biz kendiligimizden yo! bulamazd1k. Rabbimizin eh;:ilerinin gen;:egi bildirdikleri bir kere 
daha kesinlikle anla§ilmt§ttr.' derler." (A'raf sD.resi, 7/43). 
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*** 
~\j; ~b ~ ~ j Meali: "Bu kitap her derde dermand1r." Ho§ bir 

tevafuktur ki, Re'fet Bey'in birinci musveddeden h1zhca yazd1g1 nusha 

ile Husrev'in yazd1g1 bir ba§ka nushada hie; dli§linmeden, iradesiz bir 

§ekilde sahr ba§larma gelen elifleri sayd1k; aynen ~\j; ~\; ~ ~ j cum
lesine3 HA$iYE ve yine bu risalenin muellifinin Said ismine bir tek farkla 

tevafuk ediyor. 4 HA$iYE Yalmz risalenin unvamna ait bir elif harfi hesaba 

dahil edilmemi§tir. 

Hayret vericidir ki: Suleyman Rli§dli'nun yazd1g1 nushada elifler 

hie; hahra gelmeden ve dli§linUlmeden, 114 elif, 114 mukaddes §ifay1 

ic;eren 114 Kur' an suresinin adedine ve ~\j; ~b ~ ~ j , §eddeli lam 

bir say1hrsa 114 harfine tam tamma tevafuk ediyor. 

YiRMi BE~iNCi LEM' A'NIN ZEYLi 

On Yedinci Mektup'tur. Mektubat' a dahil edildiginden buraya 

almmadi. 

"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 
Allah1m! Kalblerin derman ve devas1, bedenlerin afiyet ve §ifas1, gozlerin nur ve ziyas1 
olan Efendimiz Muhammed' e (sallallohu aleyhi ve sellem), al ve ashabma salat ve selam et. 
HA$iYE Sonradan yazrlan ihtann iki elifi bu hesaba dahil olamayacag1 ic;in dahil edilme
mi§tir. 
HA$IYE Madem Keramet-i Aleviye'de ve Gavsiye'de, Said' in sonunda nida ic;in koyulmu§ 
bir elif var, Saida olmu§, belki fazla olan bu elif ona bakiyor. 

Re'fet, Husrev 



ihtiyarlar Risalesi 

Yirmi alti "limit", nur ve teselliyi ic;erir. 

Bir Hat1rlatma: Bu risalenin her bir kismmm ba§mda manev1 der

dimi gayet elem verici ve sizi uzecek tarzda yazmamm sebebi, Kur'an-1 

Hakim' den gelen dermanm fevkalade tesirini gostermektir. ihtiyarlar ic;in 

olan bu Lem' a, dart sebepten dolay1 ush1p guzelligini koruyamam1§hr: 

Birincisi: Hayat hikayeme <lair olmas1 sebebiyle gec;mi§ zamana ha

yalen gidip bu §ekilde yazild1gmdan, uslup duzgunlligunu koruyamadl. 

ikincisi: Sabah namazmdan soma gayet yorgunluk hissettigim bir 

vakitte ve mecburen suratle yazild1gmdan, ifadelerde dagm1khk mey

dana geldi. 

U~iinciisii: Yammda surekli yazacak biri bulunmamas1, yamm

daki katibin de Risale-i Nur'a ait dart-be§ vazifesi olmas1 sebebiyle 

tashihe tam vakit bulamad1g1m1z ic;in yazilanlar dag1mk kaldL 

Dordiinciisii: T elif sonrasmda ikimiz de yorgun bir §ekilde, manay1 

dikkatlice dli§linmeden usllink6ru bir tashihle yetindigimizden, ifade tarzm

da elbette kusurlar bulunacaktir. Alicenap ve mubarek ihtiyarlar ush1ptaki 

kusurlanma ho§g6ruyle baksm ve Allah'm rahmetinin bo§ dondurmedigi 

ellerini1 ilah1 dergaha ac;tiklan vakit bizi de dualanna dahil etsinler. 

Cenab-1 Hakk'm, dergahma el a<;an ya§h kimseleri eli bo§ <;evirmekten haya ettigine da
ir bkz. et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat 5/270; el-Heysemi, Mecmeu'z-ZevCiid 10/149; 
el-AclO.ni, Ke§fU'l-Hafa 1/284. Aynca gene! manada Cenab-1 Hakk'm, dergahma kalkan 
hi<;bir eli bo§ <;evirmedigine dair bkz. el-Bezzar, el-Musned 6/479; EbO. Ya'la, el-Musned 
3/391; ibni Hibban, es-Sahfh 3/160; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat 5/31. 
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Bu Lem'a yirmi altt "iimit"tir. 

BiRiNCi UMiT 

Ey kemal c;agma ula§an muhterem ihtiyar karde§ler ve hammlar! 

Ben de sizin gibi ihtiyanm. ihtiyarhg1mda ara sira buldugum umitlere 

ve o umitlerdeki teselli nuruna sizi de ortak etmek arzusuyla, ba§imdan 

gec;en baz1 halleri yazacag1m. Gordugum I§Ik ve rastlad1g1m limit kap1-

lan, elbette benim eksik ve peri§an kabiliyetim olc;usunde gbrulmli§ ve 

ac;ilmi§hr. in§allah sizlerin saf ve halis kabiliyetleriniz, gbrdugi.im nuru 

parlatacak, buldugum umidi daha da kuvvetlendirecek. 

i§te anlatacag1m bu umitlerin ve nurlarm kaynag1, madeni, c;e§mesi 

imandirdir. 

iKiNCi UMiT 

ihtiyarhga girdigim zaman, bir gun, guz mevsiminde, ikindi vakti 

yuksek bir dagda dunyaya bakhm. Birden bana gayet dokunakh, 

huzunlU ve bir yonden karanhk bir hal geldi. Gbrdum ki, hem ben 

ihtiyarlamI§Im hem de ic;inde bulundugum gun, sene ve dunya ihti

yarlamI§. Bu ihtiyarhklar ic;inde dunyadan ve sevdiklerimden aynhk 

zamam yakla§hgmdan, ihtiyarhk beni c;ok sarsb. 

Birden Allah'm rahmeti oyle bir §ekilde ortaya c;1kb ki, o dokunakh, 

huzunlu aynhg1 kuvvetli bir umide ve parlak bir teselli nuruna c;evirdi. 

Evet, ey benim gibi ihtiyarlar! Kur' an-1 Hakim' de yuzden faz

la yerde kendini bize "er-Rahman, er-Rahim" s1fatlanyla tamtan, 

"Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Senin Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya olan lutuf ve ihsanmm 
anlat1m1d1r. 0, Rabbine gizlice seslenip §byle niyaz etmi§ti: Ya Rabbi, iyice ya§land1m, 
kemiklerim zay1flad1, eridi, ba§imdaki sac;:lar agard1, beyaz alevler gibi tutu§tu. Ya Rabbi, 
Sana her ne ic;:in yalvard1ysam asla mahrum kalmad1m, bedbaht olmad1m." (Meryem 
suresi, 19/1-4). 



Yirmi Altmcz Lem'a 313 

yeryuzunde merhamet isteyen canhlann imdadma daima rahmetini 

gonderen, her sene bahan say1s1z nimet ve hediyesiyle doldurup nzka 

muhtac_; olan bizlere gaybdan yeti§tiren ve rahmetinin cilvesini zaaf 

ve aczin derecesi olc_;usunde gosteren bir Hahk-1 Rahim'in rahmeti, 

§U ihtiyarhg1m1zda bizim ic_;in en bu yuk limit ve en kuvvetli t§iktir. Bu 

rahmeti bulmak, iman ile o Rahman' a baglamp farz ibadetleri yerine 

getirerek O'na itaat etmekle mumkundur. 

U(;UNCO OMiT 

Genc_;lik gecesinin uykusundan ihtiyarhk sabah1yla uyand1g1m bir 

vakit kendime baktim, vucudum kabir tarafma dogru bir yoku§tan 

iner gibi ko§arak gidiyordu. Niyazi-i M1sri'nin, 

Gunde bir ta§1 bina-y1 omrumun du§tU yere, 

Can yatar gafil, binas1 oldu vfran bfhaber ... 1 

dedi§i gibi, ruhumun evi olan bedenim, her gun bir ta§t dil§tilgun

den y1pramyordu. Beni dunyaya kuvvetli bir §ekilde baglayan umit

lerim, emellerim sonmeye ba§lamt§h. Say1s1z dostumdan ve sevdikle

rimden aynhk zamanmm yakla§hgm1 hissettim. 0 manevi, c_;ok derin 

ve devas1z gorunen yaranm merhemini arad1m, bulamad1m. Yine 

Niyazi-i M1sri gibi dedim ki: 

Di! bekasz, Hak fenas1 istedi mU!k-i tenim, 

Bir devas1z derde du§tUm, ah ki Lokman bfhaber2 HA$iYE 

0 vakit birden Allah'm merhametinin lisam, misali, timsali, ilanc1s1, 

temsilcisi $anh Peygamber'in (aleyhissalata vesselam) nuru, §efaati vein

sanhga getirdigi hidayet hediyesi, dermans1z, kapanmaz zannettigim o 

yaraya guzel bir merhem ve ilac_; oldu. Kapkaranhk umitsizligimi nurlu 

bir umide c_;evirdi. 

Evet, ey benim gibi ihtiyarhgm1 hisseden muhterem ihtiyar 

karde§ler ve harnmlar! Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yak. 

Niyazi-i M1sri, Divans. 149 (133. §iir) 
HA$iYE Yani: Kalbim butiln kuvvetiyle beka istedigi halde Cenab-1 Hakk'm hikmeti, be

denimin olmesini gerektiriyor. Lokman Hekim'in de c;:aresini bulamad1g1 dermans1z bir 
derde dil§tilm. 
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Gozumuzu kapamakla burada kalamay1z, bizi durdurmazlar, bir 
sevk var. Fakat gafletten ve kismen de dalalet yolundakilerin yay

d1g1 karanhgm evhamlan yuzunden bize sevdiklerimizden aynhk 

gibi, karanhk gorunen berzah alemi, dostlarm bulw~ma meclisidir. 

Ba§ta §efaatc;imiz Habibullah (aleyhissatata vesselam) olmak uzere, 

butun dostlanm1za kavu§acag1m1z yerdir. 

Evet, bin lie_; yuz elli senedir, her sene lie_; yuz elli milyon insanm 

sultam ve ruhlarmm terbiyecisi, ak1llanmn rehberi, kalblerinin sev

gilisi olan, her gun 1~LJL5 < ~ ~1\ s1rnnca, butun ummetinin i§ledigi 

sevaplann bir misli amel defterine aynen ilave edilen, §U kainattaki 

yuce ilah1 maksatlann ve varhklann kiymetinin yukselmesinin sebebi 

Zat-1 Ahmediye (aleyhissalata vesselam) dunyaya geld@ dakikada -sa

hih rivayetlerle ve dogruluguna §liphe bulunmayan ke§iflerle- "Um

metim! Ommetim!" dedi§i gibi;2 mah§erde herkes "Nefsim! Nefsim!" 

derken, yine "Ommetim! Ommetim!"3 diyerek en kuts1 ve en yuksek 

fedakarhkla, §efaatiyle ummetinin imdadma ko§acaktir. Boyle bir 

Zat' m gittigi ve o gune§in etrafmdaki say1s1z asfiya ve evliya y1ld1zlany

la aydmlanan bir aleme gidiyoruz. 

i§te o Zat'm §efaati altma girip nurundan istifade etmenin ve ber

zah karanhgmdan kurtulmanm c_;aresi, sunnet-i seniyyeye uymakbr. 

DORDUNCU UMiT 

Bir zaman, ihtiyarhga ayak basbg1mdan, gafleti devam ettiren 

beden saghg1m da bozulmu§tu. ihtiyarhkla hastahk birle§erek bana 

hucum etti, ba§Ima vura vura uykumu kac_;ird1lar. <:;oluk-c_;ocuk, mal 

gibi beni dunyaya baglayacak §eyler de yoktu. Genc_;lik sersemligiy

le ziyan ettigim omur sermayemin meyvesinin, tamamen gunahlar, 

hatalar oldugunu gordum. Niyaz1-i M1sr1 gibi feryat ederek §byle 

dedim: 

(Bir i§e) sebep olan, (onu bizzat) yapan gibidir. 
Dogdugu zaman Efendimiz'in (sallal/8.hu aleyhi ve sellem) ba§lnI kaldmp bakr§lanm semaya 
diktigine; secdede, ellerini kaldirm1§, i;ok i;aresiz bir vaziyette dua ettigine; tekbir getir
digine dair rivayetler ii;in bkz. es-SuyO.ti, el-Hasaisu'l-Kubra 1180, 85, 91; en-Nebhani, 
Huccetullahi ale'l-Alemin s. 224, 227, 228. 
BuhM, tevhid 36, tefsiru sure (17) 5; Muslim, iman 326, 327, Tirmizi, kzyamet 10. 
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Bir ticaret yapmadzm, nakd-i omur a/du heb8., 

Yo/a geldim; lokin go~mu§ cumle kervan bfhaber. 

Aglayzp no/on edip du§tum yo/a tenha garib, 

Dfde giryan, sine biryan, akzl hayran bfhaber. 1 

0 zaman gurbetteydim. Omitsizce bir huzun, pi§manhk dolu bir 

keder ve yard1m dilercesine bir hasret hissettim. 

Birden Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan imdad1ma yeti§ti. Bana o kadar 

kuwetli bir umidin kap1sm1 ac;ti ve oyle hakiki bir teselli 1§1g1 verdi ki, 

o vaziyetimden yuz derece §iddetli bir umitsizligi dahi yak edebilir ve 

o karanhklan dag1tabilirdi. 

Evet, ey benim gibi dunya ile alakas1 kesilmeye ba§layan, baglan 

kopmaya yuz tutan muhterem ihtiyarlar! Hie; mumkun mudur ki, bu 

dunyay1 mukemmel ve muntazam bir §ehir, bir saray gibi yaratan bir 

Sani-i Zulcelal, o §ehirde, o sarayda en muhim misafirleriyle ve dost

lanyla konu§masm, gorU.§mesin? Madem 0, bu saray1 bilerek yapml§ 

ve iradesiyle duzenleyip suslemi§tir; elbette nasil ki "yapan bilir", ay

nen oyle de, "bilen konu§ur." 2 Madem bu saray1, bu §ehri bize guzel 

bir misafirhane ve ticaret meydam yapml§, elbette o Zat' m bizimle 

munasebetini ve bizden istediklerini gosteren bir defteri, bir kitab1 bu

lunacakhr. 

i§te, o en mukemmel kutsi defter; kirk yonden mucize olan, her 

dakika hie; degilse yuz milyon insanm dilinde gezen, onlara nur sa

c;an, her bir harfinde en az on sevap,3 bazen on bin ve bazen Kadir 

Gecesi s1rnyla otuz bin sevap bulunan, cennet meyveleri ve ber

zah nuru veren Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'd1r. Kainatta bu makamda 

onunla rekabet edecek ba§ka bir kitap yoktur, hie; kimse gostere

mez.4 Madem elimizdeki Kur' an, goklerin ve yerin Yuce Yarabc1smm 

mutlak rububiyeti, uluhiyetinin buyuklugu ve rahmetinin ku§abc1hg1 

Niyazl-i M1srl, Dfvan s. 149 (133. §iir). 
"O, yaratt1g1 mahlukunu hie; bilmez olur mu?" (Ml.ilk suresi, 67/14). 
Kur' an okurken her bir harfine on sevap verilecegine dair bkz. Tirmizl, fezailu'/-Kur'an 
16; Dariml, fezailu'l-Kur'an 1. 
Kur'an'm bir s(iresinin, hatta bir tek ayetinin dahi benzerinin getirilemeyecegine dair 
bkz. isra suresi, 17/88; Kasas suresi, 28/49; HO.cl suresi, 11/13; YO.nus suresi, 10/37-38; 
TUr suresi, 52/33-34; Bakara suresi, 2/23. 
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yonunden gelen kelam1dir, fermamdir, bir rahmet madenidir. 1 Ona 

yapl§; 2 i~inde her derde bir deva, 3 her karanhga bir l§lk, 4 her umit

sizlige kar§I bir umit vard1r. 

i§te bu ebedi hazinenin anahtan imandir, ona teslim olmak, onu 

dinleyip kabul etmek ve okumakhr. 

Bir zaman, ihtiyarhg1mm ba§lang1cmda, inziva arzusuyla istanbul'un 

bogaz tarafmdaki Yu§a Tepesi'nde yalmzken ruhum bir ferahhk aradi. 

0 yuksek tepeden ufuk dairesine, etrafa bakhm. ihtiyarhgm hahrlat

mas1yla gayet hlizlinh.i. ve dokunakh bir yokluk ve aynhk manzaras1 

gordlim. Omlir agac1mm kirk be§inci senesi olan kirk be§inci dalmda

ki yliksek makamdan, a§ag1 tabakalanna gbz gezdirdim. Gordilm ki, 

a§ag1da, her bir dalda, her bir sene i~inde sevdigim, alaka duydugum 

ve tam§hg1m say1s1z insanm cenazeleri var. 0 aynhktan gelen gayet 

dokunakh manevi kederle, Fuzuli-i Bagdadi gibi, ge~ip giden dostlan 

dli§linerek inleyip: 

Vaslm1 yO.d eyledik<;;e aglanm, 

TO. nefes var ise kuru cismimde feryat eylerim. 

dedim; bir teselli, bir nur, bir limit kap1s1 arad1m. Birden ahirete iman 

nuru imdada yeti§ti, bana sbnmez bir nur, kmlmaz bir limit verdi. 

Evet, ey benim gibi ihtiyarlayan karde§ler ve hammlar! Madem 

ahiret var ve bakidir, madem dunyadan daha guzeldir ve madem 

Kur'an'm rahmet olu§unu bildiren ayet-i kerimeler ic;:in bkz. En'am sO.resi, 6/155; isra 

s(Hesi, 17/82; Kasas sO.resi, 28/86; A'raf sO.resi, 7/52; YO.nus sO.resi, 10/57; Nahl sO.resi, 

16/64. 
Kur' an' a yap1§may1, emirlerine s1ms1k1 sanlmay1 emir buyuran ayet-i kerimelerve hadis-i 

§erifler ic;:in bkz. Zuhruf sO.resi, 43/43; A'raf sO.resi, 7/170; Muslim, fezoilu's-sahdbe 36; 
Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 4/366; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebfr 5/183. 
Kur'an'm dertlere deva oldugunu bildiren ayet-i kerimeler ve hadis-i §erifler ic;:in bkz. 

isra sO.resi, 17/82; YO.nus sO.resi, 10/57; el-Hakim, el-Mustedrek 4/222; et-Taberani, el
Mu'cemu'l-Kebfr 9/222; el-Beyhaki, es-Sunenu'l-Kubro 9/345. 
"Allah size gerc;:ekleri hatirlatan bir kitap indirdi, bir elc;:i gonderdi. Allah'm nurlar sac;:an, 

yollar ac;:an ayetlerini sizlere okuyor ki, iman edip makbul ve guzel i§ler yapanlan karan

hklardan aydmhga c;:1karsm." (Talak sO.resi, 65/10, 11). 
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bizi yaratan Zat hem Hakim, hem Rahim' dir. .. ihtiyarhktan §ikayet 

etmemeli, uzUlmemeliyiz. Aksine, ihtiyarhk, iman ile ibadetleri yerine 

getirerek kemal c;agma gelip hayat vazifesinden terhise ve istirahat ic;in 

rahmet alemine gitmeye bir i§aret oldugundan, ondan memnuniyet 

duymahy1z. 

Evet, hadisin kesin hukmuyle, insanhgm en sec;kin §ahsiyetleri olan 

yuz yirmi dart bin peygamber, 1 yanh§hgma ihtimal bulunmayan bir it

tifakla, kismen §ahitlige, kismen de bizzat tecrubeye dayanarak ahire

tin varhgm1, insanlarm oraya sevk edilecegini ve bu kainatm Hahk' mm 

kesinlikle vaat ettigi ahireti meydana getirecegini haber verirler. Aym 

§ekilde, bu haberi ke§if ve §ahitlik yoluyla, ilme dayanan kesin bilgiyle 

tasdik eden yuz yirmi dart milyon evliyanm ahiretin varhgma §eha

detleri ve kainatm Hakim Yaratic1smm butun isimleri, bu dunyada 

gasterdikleri cilvelerle baki bir alemi ac;1kc;a gerektirir. Vine her sene 

baharda, yeryuzunde ayakta duran say1s1z almi.i§ agacm cenazesini 

"kun feyekun" 2 emriyle dirilten, ha§ir ve ne§rin yuz binlerce arnegi 

olarak uc; yuz bin bitki ve hayvan turune can veren sonsuz, ezeli bir 

kudret, s1mrs1z, israfs1z, ebedi bir hikmet, nzka muhtac; butun canhlan 

tam bir §efkatle harika bir tarzda besleyen ve her baharda, had ve 

hesaba gelmez c;e§itli guzelliklerini kisa bir zamanda gasteren baki bir 

rahmet ve daimi bir inayet ac;1kc;a ahiretin varhgm1 gerektirir. Ve §U 

kainat:m en mukemmel meyvesi, kainatm Hahk'mm en sevdigi sanath 

varhg1 ve buti.in varhklarla en c;ok alakadar olan insandaki §iddetli, 

sarsilmaz, daimi beka a§k1, ebediyet arzusu ve alumsuzluk emeli, i§a

ret ve delilleriyle bu fani alemden soma baki bir alem ve bir saadet 

yurdu bulundugunu o derece kesin ispatlar ki, ahiretin varhgm1 apac;1k 

bir §ekilde, dunyanm varhg1 gibi kabul etmeyi gerektirir. 3 HA$iYE 

124.000 nebi, 315 (veya 313) resul olduguna dair bkz. Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 
5/265; ibni Hibban, es-Sahfh 2177; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebfr 8/217. 
"(O, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 2/117; 
Al-i imran suresi, 3/47, 59; En'am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40). 
HA$IYE Evet, ispata dayanan bir §eyi haber vermenin kolayhg1, inkar etmenin gayet zor 
oldugu, §U temsilden anla§thr: Biri dese, "Yeryi.izi.inde meyveleri si.it konserveleri olan 
gayet harika bir bahc:;e var." Bir ba§kas1 da dese ki: "Hayir, yoktur." Birinci adam, yalmz 
onun yerini veya baZ! meyvelerini gostermekle davasm1 kolayca ispat eder. inkar eden 
adam ise iddiasm1, bi.iti.in yeryi.izi.ini.i gormek ve gostermekle ispatlayabilir. Aynen oyle 
de, cenneti haber verenlerin, onun yuz binlerce tecellisini, meyvesini, eserlerini goster

diklerini goz ard1 etsek bile, dogru soyleyen iki §ahidin §ehadetleri ispatlanna yeterken; 
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Madem Kur'an-1 Hakl'm'in bize en muhim derslerinden biri "ahire

te iman"dtr ve bu iman 0 derece kuvvetlidir, onda oyle bir umit ve te

selli bulunur ki, bir tek §ahsa yuz bin ihtiyarhk gelse bu imanm verdigi 

teselli ona yeter. ;;u halde biz ihtiyarlar \)L~.j\ JW-~ ~ ~\ deyip 
/ / / 

ihtiyarhg1m1za sevinmeliyiz. 

ALTINCI UMiT 

Bir zaman, elem veren bir esarette, insanlardan urkup uzakla§arak 

Barla Yaylas1'ndaki <;;am Dag1'nm tepesinde yalmz kald1m. Yalmzhkta 

bir nur anyordum. Bir gece o yuksek tepenin ba§mdaki yuksek bir c;;am 

agacmm uzerinde, ustu ac;;1k odac1kta idim. ihtiyarhk bana birbiri ic_:;in

de uc;; dart gurbeti hatirlatt1. Altmc1 Mektup'ta izah edildigi gibi, o gece 

1ss1z, sessiz, yalmz, agac;;lann h1§1rtilanndan gelen huzunli.i bir seda, bir 

ses rikkatime, ihtiyarhg1ma, gurbette alma hissime c;;ok dokundu. ihti

yarhk bana §Unu hatirlatt1 ve kalbimin kulagma dedi ki: Gunduz nasil 

§U siyah kabre doni.i§ti.i, dunya siyah kefenini giydiyse; aynen oyle de, 

senin omrunun gunduzu geceye, dunyanm gunduzu berzah gecesine 

ve hayatm yaz1 da olumun kt§ gecesine donecek. Nefsim mecburen 

§byle dedi: 

Evet, ben vatammdan uzak, garip oldugum gibi, §U elli senelik om

rumde gec_:;ip giden sevdiklerimden ayn di.i§ti.igum ve arkalanndan ag

layarak bakhg1m ic_:;in bu, vatan gurbetinden daha hazin ve elemli bir 

gurbettir. Hem bu gecenin ve dagm garip halindeki huzunlu gurbetten 

daha ac1 ve elemli bir gurbete yakla§tyorum; ihtiyarhk bana butun 

dunyadan aynhk vaktinin gelmekte oldugunu haber veriyor. 

Bu gurbet ic_:;inde gurbette ve huzun ic_:;inde huzunli.i vaziyette bir 

umit, bir nur arad1m. Birden Allah' a iman imdad1ma yeti§ti. Oyle bir 

yakmhk, dostluk hissi verdi ki, bulundugum katmerli yalmzhk bin defa 

katlanarak artsayd1, o teselli yine de yeterdi. 

Evet, ey ihtiyar karde§ler ve hammlar! Madem Rahim bir Yarah

c1m1z var; bizim ic_:;in gurbet olamaz. Madem 0 var; bizim ic_:;in her §ey 

onu inkar eden, sonsuz kainatt, ebedi zamam gbrup eledikten soma inkarm1 ispatlaya
bilir, cennetin var olmad1gm1 gosterebilir. 

i§te ey ihtiyar karde§ler! Ahirete imanm ne kadar saglam bir esas oldugunu anlaym1z. 
Kami! iman nasip ettigi ic;in Allah'a hamdolsun! 
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var. Madem 0 var; melekleri de var. Oyleyse bu dun ya bo§ degil; 

iss1z daglar, kimsesiz c;oller Cenab-1 Hakk'm kullanyla doludur. 1 ~uur 

sahibi kullanndan ba§ka, O'nun nuruyla, O'nun hesabma ta§lar da 

agac;lar da cana yakm birer arkada§ hukmune gec;er, bizimle hal diliyle 

konu§abilir ve bizi eglendirirler. 

Evet, §U kainattaki her §ey, §U buyuk alem kitabmm harfleri say1smca 

varhgma §ehadet eden deliller, canhlann §efkat, rahmet ve inayet sebebi 

olabilen uzuvlan, verdigi yiyecekler ve nimetler adedince rahmetine i§aret 

eden §ahitler bize Rahim, Kerim, Enis ve Vedud Hahk'1m1zm, Sani'imizin, 

Koruyucumuzun dergahm1 g6steriyor. 0 dergahta en makbul §efaatc_;i, 

acz ve zay1fhktir. Aczin ve zay1fhgm tam zamam da ihtiyarhktir. Boyle bir 

dergaha ula§makta makbul bir §efaatc;i olan ihtiyarhga kusmek degil, onu 

sevmek gerekir. 

YEDiNCi UMiT 

Bir zaman, ihtiyarhg1mm ba§lang1cmda, Eski Said'in gUlmeleri Ye

ni Said'in aglamalanna dondugu sirada, Ankara'daki ehl-i dunya beni 

Eski Said zannedip oraya istediler, gittim. Guz mevsiminin sonlannda 

Ankara' nm benden c;ok daha ihtiyarlamt§, y1pranm1§, eskimi§ kale

sinin ba§ma c;1khm. 0 kale bana ta§la§ml§ tarihi hadiseler suretinde 

g6rundu. Senenin ihtiyarhk mevsimiyle benim ihtiyarhg1m, kalenin ih

tiyarhg1, insanhgm ihtiyarhg1, §anh Osmanh Devleti'nin ihtiyarhg1, hila

fet saltanatmm sonu ve dunyanm ihtiyarhg1 gayet huzunlu, dokunakh 

ve aynhg1 hatirlatan bir halde beni o yuksek kaleden gec_;mi§ zamanm 

derelerine ve gelecek zamanm daglarma bakhrd1, bakhm. Birbiri ic_;in

de beni ku§atan dart-be§ ihtiyarhk karanhg1yla Ankara'da en kara bir 

ruh hali hissettigimden2 HA~iYE bir nur, bir teselli, bir limit arad1m. 

Saga, yani gec_;mi§ zamana bak1p teselli bulmaya c;ah§irken mazi 

bana babamm, ecdad1mm ve butun insanhgm buyuk mezan §eklinde 

g6rundu, teselli degil korku verdi. 

Derman ararken sol tarafim olan gelecege bakhm. 0 da benim, 

G6remedigimiz her tarafm secde eden meleklerle dolu oldugunu bildiren hadis-i §erif 
ii::;in bkz. Tirmizl, zi.ihd 9; ibni Mace, zi.ihd 19; el-Bezzar, el-Mi.isned 9/358. 
HA~iYE O zaman bu ruh hali Farsi::;a bir yakan§ olarak kalbe geldi, yazd1m. Ankara'da Hu
bab Risalesi'nde [Mesnevi-i Nuriye'de yer alan bir k1s1m] bast!mt§ttr. 
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emsalimin ve gelecek neslin buyuk ve karanhk kabri suretinde garun

du, dostluk hissi yerine deh§et sald1. 

Sag ve sol taraftan urkup ic;inde bulundugum gune baktim. 0 gun, 

gafil ve gec;mi§e dalm1§ nazanma, yava§ yava§ olmekte olan ve can 
c;eki§erek izdirap duyan bedenimin cenazesini ta§iyan bir tabut gibi 
gorundu. 

Bu taraftan da umitsizlige dli§lince kafam1 kaldmp bak1§1m1 omru
mun agac1mm ba§ma yonelttim. Gardum ki, o agacm tek bir meyvesi 

var; o da benim cenazemdir, agacm tepesinde duruyor, bana bak1yor. 

~u yonden de urkup ba§1m1 a§ag1 egdim, gozumu o omur agac1-
mm kokune c;evirdim. A§ag1da kemiklerimin toprag1yla yaratil1§1mm 

ba§lad1g1 topragm birbirine kan§mI§ bir §ekilde, ayaklar altmda c;ig
nendigini gardum. Bu da degil derman olmak, derdime dert kath. 

Sonra mecburen arkama bakhm. Temelsiz, fani olan dunya, hic;

lik derelerinde ve yokluk karanhgmda yuvarlamp gidiyordu. Derdime 
merhem ararken zehir kath. 

0 taraftan da hayir bulmad1g1mdan, nazanm1 ileriye c;evirdim. 

Gardum ki, kabir kap1s1 tam yolumun ustunde agz1m ac;m1§ bana ba
k1yor. Onun arkasmda ebediyet tarafma giden cadde ve o caddedeki 

kafileler uzaktan uzaga gaze c;arp1yor. 

Ve bu alti yonden gelen deh§etler kar§ismda elimde, bana daya

nak ve mudafaa silah1 olacak, basit bir cuz1 iradeden ba§ka bir §ey 
yok. 0 say1s1z dli§mana ve zararh §eylere kar§I tek silah1 hukmundeki 
cuz1 irade hem kusurlu, hem smirh, hem de aciz oldugundan ve ya

ratma kabiliyeti bulunmad1gmdan, insanm elinden gayret etmekten 
ba§ka bir §ey gelmez. Ne gec;mi§ zamana gidebilir ki, ondan bana ge

len huzunleri sustursun; ne de gelecege hukmedebilir ki, oradan gelen 

korkulan yok etsin. 0 smirh iradenin gec;mi§e ve gelecege <lair elemle

rime ve emellerime faydas1 olmad1gm1 gordum. 

i§te bu alh yonden gelen deh§et, korku, karanhk ve umitsizlik ic;in
de c;irpmd1g1m sirada, birden Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm semasmda 

parlayan iman nuru imdada yeti§ti. 0 alh yont:1 oyle nurlandmp ay

dmlath ki, g6rdugum karanhklar, duydugum korkular yuz kat artsayd1 

o nur yine de yeterdi; butun o deh§etleri birer birer teselliye ve korku

lan dostluga c;evirdi. ~oyle ki: 
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iman, buyuk bir mezar gibi gbrunen suretini yirhp o korkutucu gec;

mi§ zamanm nurlu bir dost meclisi, dostlann bulu§ma yeri oldugunu 

aynelyakin, hakkalyakin bir §ekilde gosterdi. 

Vine iman, gaflet nazanyla buyuk bir kabir suretinde gorunen gele

cek zamanm sevimli saadet saraylannda Rahman'm bir ziyafet meclisi 

oldugunu ilmelyakin ispat etti. 

Hem iman, gafletle bakmca bir tabut gibi gorunen §imdiki zamanm 

o §eklini kmp bugunun ahirete <lair bir ticaret dukkam ve Rahman'm 

§a§aah bir misafirhanesi oldugunu ac;1kc;a bildirdi. 

Hem iman, gaflet nazanyla, omur agacmm ba§mda cenaze §ek

linde gorunen o tek meyvenin bir cenaze olmad1gm1, belki ebedi bir 

hayata mazhar ve ebedi saadete eri§ebilecek ruhumun, yild1zlarda 

gezmek ic;in eskimi§ yuvasmdan c;1khgm1 ilmelyakin gosterdi. 

Hem iman, ayak altmda gordugum kemiklerimle yarahh§imm ba§

lad1g1 topragm kiymetsiz, mahvolmu§ degil; rahmet kap1smm ve cen

net salonunun bir perdesi oldugunu haber verdi. 

Vine iman, gaflet nazanyla bakmca, arkamda, hic;likte, yokluk 

karanhgmda yuvarlanan dunyanm vaziyetini Kur'an'm s1rn ile §byle 

gosterdi: Karanhkta yuvarlamyor gibi gbrunen o dunya, vazifesi bit

mi§, manasm1 ifade etmi§, geride kendine bedel neticelerini birakml§ 

olan, Samed Varahcmm birer mektubu hukmundeki bir kis1m eserler 

ve O'nun nak1§lanmn sayfaland1r. i§te iman, dunyanm mahiyetinin ne 

oldugunu ilmelyakin bildirdi. 

Hem iman, Kur' an nuruyla, ileride gozunu ac;m1§ bana bakan kab

rin bir kuyu agz1 degil, nur aleminin kap1s1 oldugunu ilan etti. Kabrin 

arkasmda ebediyete uzanan caddenin ise hic;lige ve bir yokluk yurdu

na degil, varhga, bir nur alemine ve ebedi saadete gittigini bana tam 

kanaat verecek bir derecede gosterdi, dertlerime hem derman hem 

merhem oldu. 

Hem iman, say1s1z dil§mana ve sonsuz karanhga kar§I smirs1z bir 

kudrete dayanmas1 ve hadsiz bir rahmete baglanmas1 ic;in elinde pek 

s1mrh bir kabiliyet bulunan basit bir cuzi iradeye bir vesika veriyor. 

Belki de iman, o cuzi iradenin elinde bir vesika oluyor. insanm sila

h1 hukmundeki cuzi iradenin kendisi gerc;i hem kisa, hem aciz, hem 



322 Lem' alar 

noksand1r. Fakat nasil ki bir asker, smirh kuvvetini devlet adma kul

land1g1 vakit kuvvetinin binlerce kat ilstunde i§ler gorilr; aynen oyle 

de, iman s1rnyla o basit cilz1 irade Cenab-1 Hak adma, O'nun yolunda 

kullamhrsa insana be§ yilz sene geni§liginde bir cenneti dahi kazand1-
rabilir.1 

Hem iman, gec;mi§ ve gelecek zamana hukmil gec;meyen o cilz1 

iradenin dizginini bedenin elinden ahp kalbe ve ruha teslim eder. Ru

hun ve kalbin hayat dairesi ise bedeninki gibi ic;inde bulunulan za

manla smirh olmad1gmdan, hayat dairesine gec;mi§ten ve gelecekten 

pek c;ok sene dahil olur; o smirh irade, cilz1 olmaktan c;1k1p kulliyet 

kazamr. insan, iman kuvvetiyle gec;mi§ zamanm en derin derelerine 

girebildigi ve huzilnlerin karanhgm1 dag1tabildigi gibi, iman nuruyla 

gelecegin en uzak daglanna kadar c;ikar, korkulan yok eder. 

i§te ey benim gibi ya§hhk zahmetini c;eken ihtiyar karde§ler ve ihti

yar hammlar! Madem, elhamdillillah milminiz, madem imanda bu ka

dar nurlu, lezzetli, sevimli, §irin defineler var ve madem ihtiyarhg1m1z 

bizi bu definelerin ic;ine daha c;ok c;ekiyor; elbette imanh ihtiyarhktan 

§ikayet degil, ona binlerce te§ekkilr etmeliyiz. 

SEKiZiNCi UMiT 

ihtiyarhgm alameti olan beyaz klllar sac;1ma dil§tilgil zaman, genc;

ligin derin uykusunu daha da agirla§tiran Dilnya Sava§1'nm karga§as1, 

esaretimin ke§meke§i ve sonra istanbul' a geldigim vakit bana milhim 

bir §ekilde §an ve §eref atfedilmesi, hatta Halife' den, ~eyhulislam' dan, 

Ba§kumandan' dan medrese talebelerine kadar insanlann haddimden 

c;ok fazla alaka ve iltifat gostermeleri, genc;lik sarho§lugu ve bu duru

mun verdigi ruh hali gaflet uykumu o derece derinle§tirmi§ti ki; adeta 

dunyay1 daim1, kendimi de hie; olmeyecekmi§ gibi dunyaya yapl§ffil§ 

garip bir vaziyette g6rilyordum. 

i§te o zaman, Ramazan-1 ~erif'te, istanbul'un milbarek Bayezid 

Camii'ne, ihlash haf1zlan dinlemeye gittim. Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan, 

Cennette en alt mertebedekilerin bile bin senelik mesafeye denk gelecek kadar bol ni
metlere mazhar olduklarma dair bkz. Tirmizi, tefsfru sure (75) 2, cennet 17; Ahmed 
ibni Hanbel, el-Milsned 2/13, 64. Aynca cennetin gokler ve yer kadar geni~lige sahip 
olduguna dair bkz. Al-i imran suresi, 3/133; Hadid suresi, 57/21. 
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semavi, yuksek hitab1yla insanm fani oldugunu ve canhlann vefahm - ,,. 

haber veren 1-? _r.J1 ~\~ ~ JS fermamm, haf1zlann dilinden gayet 

kuvvetli bir §ekilde ilan etti. $u ferman kulag1mdan girip ta kalbimin 

ic;ine yerle§erek o pek kalm gaflet, uyku ve sarho§luk tabakalanm par

c;aladi. Camiden c;1khm. <;oktan beri ic;inde bulundugum o eski uyku

nun sersemligiyle ba§1mda bir firtma, dumanh bir ate§ oldugu halde 

birkac; gun kendimi pusulas1m §a§irmI§ gemi gibi hissettim. Aynada 

sac;1ma baktikc;a, beyaz k1llar bana §byle diyordu: "Dikkat et!" 

i§te o beyaz k1llann ikaz1yla halim ac;1ga c;1kti. Bakhm ki, c;ok guven

digim ve zevklerine tutkun oldugum genc;lik bana elveda diyor, c;ok 

sevdigim ve alaka besledigim dunya hayah sonmeye ba§hyor ve c;ok 

bagh, adeta a§1k oldugum dunya "Ugurlar olsun!" deyip bu misafirha

neden gidecegimi hatirlahyor. Kendisi de "Allaha1smarlad1k" diyerek - ,,. 

gitmeye hazirlamyor. Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm '? _rj1 ~\~ ~ JS 
ayetinin enginliginde ve i§aretiyle, "insanlik bir nefistir, dirilmek ilzere 

6/ecek. Yeryilzil bir nefistir, baki bir ha! almak ic;;in o da 6/ecek. Dilnya 
da bir nefistir, ahiret suretine girmek ic;;in 0 da sona erecek!" manas1 

kalbime ac;ildi. 

i§te o zaman halime bakhm: Zevkler kaynag1 olan genc;lik gidiyor, ye

rine huzunler yumag1 ihtiyarhk geliyordu. Gayet parlak ve nurani hayat 

gidiyor, yerine gorunu§u karanhk olan deh§etli alum gelmeye haz1rlam

yordu. 0 c;ok sevimli ve sonsuz zannedilen, gafillerin a§Ik oldugu dun

yanm suratle yokluga dogru gittigini gordum. Kendi kendimi aldatmak 

ve ba§1m1 yine gaflete gommek ic;in istanbul' da, insanlarda buldugum 

haddimden c;ok fazla makam ve mevki zevklerine baktim, hic;bir faydas1 

olmadi. Butun o alaka, iltifat ve teselliler yakla§hg1m kabir kap1sma ka

dar gelebilir, orada sonerdi. Ve §bhret du§kunlerinin bir gaye-i hayali 

olan §an ve §erefin suslu perdesi altmda c;irkin bir riya, soguk bir kendini 

begenmi§lik, gec;ici bir sersemlik gordugumden anlad1m ki, beni §imdiye 

kadar aldatan bu §eyler, bana hic;bir teselli veremez, onlarda nur yoktur. 

Tamamen uyanmak ic;in Kur'an'm semavi dersini i§itmek uzere yine 

Bayezid Camii'ndeki ~af1zlan dinlemeye ba§lad1m. 0 zaman o semavi 

dersten t:\I ... 21p\ ~~\ ..?;j gibi mukaddes fermanlarla mujdeler i§ittim. 

"Her canh her an olumu tatmaktad1r." (Al-i imran suresi, 3/185). 

iman edenlerin mujdelendigi ayet-i kerimeler i<;:in bkz. Bakara suresi, 2/25; Tevbe 
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Kur'an'dan ald1g1m feyz ile dt§anda teselli aramak yerine, deh§et, kor

ku ve umitsizlik g6rdugum noktalar ic;inde teselli, umit ve nur arad1m. 

Cenab-1 Hakk' a yuz binlerce §ilkur olsun ki, tam da derdin ic;inde der

mam, karanhgm ic;inde nuru, deh§etin ic;inde teselliyi buldum. 

ilk once, herkesi korkutan, en korkunc; §ey zannedilen blumun yu

zune baktim. Kur' an nuru ile gordum ki, olumun pec;esi her ne kadar 

karanhk, siyah ve c;irkin ise de asil yuzu mumin ic;in nuranldir, guzel

dir. Pek c;ok risalede bu hakikati ac;1k bir §ekilde ispatlam1§tik. Sekizinci 

Sbz ve Yirminci Mektup gibi birc;ok risalede izah ettigimiz uzere; 6/Um 

yokluk ve aynlzk degil, ebedf hayatzn giri§i ve ba§lang1c1dir, hayat va
zif esinin kiilfetinden bir paydos, bir terhistir, bir mekO.n degi§tirmedir. 

Berzah 6.lemine go<;mil§ dostlar kafi/esine kavu§maktir. i§te bu gibi 

hakikatlerle olumun gerc;ek, guzel yuzunu gordum; ona korkarak de

gil, hatta bir manada arzuyla baktim. Tarikat ehlinin her an olumu 

dU.§U.nmesinin s1rlanndan birini anlad1m. 

Sonra gec;ip gitmesiyle herkesi aglatan, kendine meftun ve a§lk 

eden, benimki de gunah ve gafletle gec;mi§ olan genc;lige baktim; o 

guzel, suslu elbisesi ic;inde c;ok c;irkin, sarho§, sersem bir yuz gordum. 

Eger mahiyetini bilmeseydim beni birkac; sene sarho§ edip guldurme

sine kar§1hk, dunyada yuz sene de kalsam aglatacakti. Zira oylelerin

den biri aglayarak demi§ ki: 
0 / / 0 {...... :;:; / 

1~\ l~~ ~ ~/ . \j ~ 0/ s _,,, .. :: .. ,\~\ ~ 
. • / I.]""-' ;, ...r.:- y,. _yu.. . . • 

Yani: "Ke§ke genc;ligim bir gun donseydi, ihtiyarhgm ba§1ma ne 

kadar hazin i§ler ac;ttg1m ona §ikayet edip anlatacaktim." 

Evet, bu zat gibi genc;ligin ic;yuzunu bilmeyen ihtiyarlar, genc;likleri

ni du§ilnup keder ve hasretle aghyor. Halbuki genc;lik, eger kalb ehli, 

kendini her an Allah'm huzurunda hisseden, akh ba§mda ve kalbi se

lim muminlerde bulunsa, ibadete, hay1rlara ve ahirete ait ticarete sarf 

edilse, c;ok kuwetli bir kazanc; vesilesi,si guzel ve §irin bir hayir vas1-

tas1d1r. Genc;lik, dinl vazifesini bilip suiistimal etmeyenler ic;in Cenab-1 

Hakk' m k1ymetli, zevk veren bir nimetidir. Eger genc;likte istikamet, 

iffet ve takva beraber bulunmazsa c;ok tehlikelidir; ta§kmhklanyla 

suresi, 9/112; YO.nus suresi, 10/2, 87; Ahzab suresi, 33/47; Saf suresi, 61/13. 
el-Ub§eyhl, el-Mustatraf 2171; el-Cah1z, el-Beyon ve't-Tebyfn 1/429. 
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insanm ebed1 saadetine ve ahiret hayatma zarar verir, belki dunya 

hayahm da berbat eder. insan genc;;ligin bir-iki senelik zevkine bedel 

ihtiyarhkta pek c;;ok sene gam ve keder c;;eker. 

Madem genc;;lik c;;ogu insana zarar veriyor, biz ihtiyarlar onun tehli

kelerinden ve zararlanndan kurtuldugumuz ic;;in Allah' a §likretmeliyiz. 

Her §ey gibi, elbette gen<;ligin de lezzetleri gidecek. Eger ibadete ve 

hayra sarf edilmi§se o gen<;ligin meyveleri baki kalzp ebedf hayatta 

insanzn sonsuz bir gen<;lik kazanmaszna vesile olur. 

Soma c;;ogu insanm a§ik ve tutkun oldugu dun ya ya bakhm. Kur' an 

nuru ile g6rdum ki, birbiri ic;;inde "uc;; kulll dunya" var: 

Birincisi: Cenab-1 Hakk'm isimlerine bakar, onlann aynas1d1r. 

ikincisi: Ahirete bakar, on un tarlas1d1r. 1 

Oc;iinciisii: Sadece dunyay1 gaye edinen insanlara bakar, gafille

rin oyun yeridir. 

Bu dunyada herkesin hususi, koca bir dunyas1 var. Adeta insanlar 

say1smca dunyalar birbiri ic;;ine gec;;mi§tir. Fakat herkesin hususi dun

yasmm diregi, kendi hayahd1r. Ne vakit bedeni zarar g6rse insanm 

dunyas1 ba§ma y1k1hr, k1yameti kopar. Gafiller, kendi dunyalannm 

boyle c;;abuk sona erecegini bilmediklerinden onu umumi dunya gibi 

surekli zannedip ona taparlar. Benim de ba§kalannm dunyas1 gibi c;;a

buk y1kilan, bozulan hususi bir dun yam var. Onun bu k1sac1k omrume 

ne faydas1 var, diye dli§lindum. Kur' an nuru ile gordum ki: 

Hem benim i<;in hem de herkes i<;in bu dunya ge<;ici bir ticaret yeri, 

her gun do/up bo§alan bir misafirhane ve gelip ge<;enlerin alz§veri§ 

yapmas1 i<;in yo! ustunde kurulmu§ bir pazardzr. Nakka§-1 Ezelf'nin 

yenilenen, hikmetli bir yazboz defteridir. Her bahar O'nun yald1zlz bir 

mektubu, her yaz manzum birer kasidesi, isimlerinin cilvesini tazele

yen, gosteren aynalarz, ahiretin fidanlzg1, rahmetinin bir <;i<;ek bah<;esi 
ve beka 6.leminde gosterilecek levhalarz hazzrlamaya mahsus ge<;ici bir 

tezgah1 mahiyetindedir. Dunyay1 bu surette yaratan Halzk-1 ZU!celal' e 
yuz binlerce §Ukrettim. Ve anlad1m ki, kendisine, dunyanzn ahirete 
ve Cenob-1 Hakk'zn isimlerine bakan guzel i<;yuzune kar§l bir sevgi 

"Dunya ahiretin tarlas1d1r." manasmdaki hadis i~in bkz. el-Gazali, jhydu Ulumi'd-Dfn 
4/19; es-Sehavi, el-Makds1du'l-Hasene s. 497; Aliyyulkari, el-Esrdru'l-MerfUa s. 205. 
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veri/mi§ken, insan o sevgiyi kotuye kullanarak dunyanm f8.ni, c;irkin, 

zararh, gafletli yuzune kar§l sarf ettiginden, 1~~-~ JS' ~1) t_;.iJ1 ~ 
hadis-i §erifinin s1rnni gostermi§tir. / 

i§te, ey ihtiyarlar! Ben Kur'an-1 Hakim'in nuruyla, ihtiyarhg1mm 

ikaz1yla ve imanm gozumu ac_;mas1yla bu hakikati gordum ve bin;ok 

risalede kesin delillerle ispat ettim. Kendim ic_;in hakiki bir teselli, kuv

vetli bir limit, parlak bir l§lk buldum ve ihtiyarhg1ma memnun oldum, 

genc_;ligin gitmesinden sevinc_; duydum. Siz de aglamaym1z, §likrediniz. 

Madem iman var ve hakikat boyledir, gafiller ve dalalet yolundakiler 

aglasm. 

DOKUZUNCU UMiT 
Birinci Dunya Sava§1'nda, Rusya'nm kuzeydogusundaki c_;ok uzak 

olan Kosturma vilayetinde esaret altmda bulunuyordum. Orada me§

hur Volga Nehri'nin kenarmda Tatarlarm kuc_;uk bir camisi vardt. Ar

kada§lanm olan esir subaylann ic_;inde s1k1hyordum. Yalmz kalmak 

istedim, fakat d1§anda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi, beni 

kefaletle Volga Nehri'nin kenanndaki o kuc_;uk camiye aldt. 

Camide yalmz yahyordum. Bahar da yakmdt. .. 0 kuzey k1tasmm 

c_;ok uzun gecelerinde saatlerce uyamk kahyordum. 0 karanhk geceler

de ve gurbette, Volga Nehri'nin hazin §tnlhlan, yagmurun dokunakh 

§lp1lttlan ve ruzgann aynhg1 hattrlatarak esmesi, beni derin gaflet uy

kusundan bir sureligine uyandirdt. Gerc_;i henuz kendimi ihtiyar bilmi

yordum, fakat Dunya Sava§1'm goren ihtiyard1r. Adeta ~1.:J )1 F ~ _;. 
2~ smma mazhar oyle gunlerdi ki, c_;ocuklan ihtiyarlatrr{as1 yonuy

le, kirk ya§mdayken kendimi seksen ya§mda gibi bir halde buldum. 

Karanhk, uzun bir gece, huzunlU gurbette hayata ve vatana dair bir 

umitsizlik hissettim. Aczime, yalmzhg1ma bakttm, umidim kesildi. i§te o 

haldeyken Kur'an-1 Hakim' den yard1m geldi; dilim \k?JI ~j ~\ ~ 
dedi, kalbim de aglayarak §U m1sralan soyledi: 

"Di.lnya sevgisi bi.lti.ln hatalann ba§td1r." Bkz. el-Beyhaki, $uabi1'!-lman 7/338; el

Mi.lnziri, et-Tergfb ve't-Terhfb 3/178; es-Suyuti, et-Tedrfbil 'r-Ravf s. 287; el-Acluni, 
Ke§fil'l-HafQ 1/496. 

"Deh§etinden c;:ocuklan birden ak sac;:h ihtiyarlara c;:evirecek o gun ... " (Mi.lzzemmil 
sliresi, 73/17). 
"Allah bize yeter. 0 ne gi.lzel vekildir!" (Al-i imran suresi, 3/173). 
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Ruhum ise vatammdaki eski dostlan dli§linup o gurbette vefabm1 

hayal ederek, Niyazi-i M1sr1 gibi, 

Dunya gamzndan gq;ip, yokluga kanat a~zp, 

$evk i/e her dem u~up, ~agmnm dost, dost!2 

deyip dostlan anyordu. 

Her neyse ... 0 huzunlu, dokunakh, aynhg1 habrlatan uzun gurbet 

gecesinde, Cenab-1 Hakk'm dergahmda zayifhg1m ve aczim o kadar 

buyuk bir §efaatc_;i ve vesile oldu ki, §imdi de hayretteyim. (unku bir

kac_; gun soma, yaya olarak ancak bir senede gidilebilecek mesafeyi 

a§arak, tek ba§lma, Rusc_;a bilmedigim halde, hie_; umulmad1k bir §e

kilde firar ettim. Zay1fhg1m ve aczim sayesinde gelen Allah'm inaye

tiyle harika bir §ekilde kurtuldum. Ta Var§ova'ya gidip Avusturya'ya 

ugrayarak, oradan istanbul'a kadar ula§bm. Bu §ekilde kolayca kur

tulmak pek harika olmu§tu. Rusc_;a bilen en cesur ve en kurnaz adam

larm ba§aramad1klan o uzun, firari seyahati c_;ok kolay bir §ekilde 

tamamlad1m. 

Fakat Volga Nehri'nin kenanndaki o camide, o uzun gecede his

settiklerim bana §U karan aldirm1§b: "Omrumun kalamm magaralarda 

gec_;irecegim. insanlarm arasma, toplum hayatma kan§mak arbk yeter. 

Madem sonunda kabre yalmz gidecegim, yalmzhga ah§mak ic_;in §im

diden yalmzhg1 sec_;ecegim." 

Fakat maalesef istanbul'daki ciddi ve c_;ok say1daki dostlanm, 

istanbul'un §a§aah dunya hayab, bilhassa bana haddimden fazla atfe

dilen §an ve §eref gibi neticesiz §eyler o karanm1 gec_;ici olarak unuttur

du. Adeta o gurbet gecesi, hayabmm gozunde nurlu bir siyahhkt1. Ve 

istanbul'un beyaz, §a§aah gunduzu, o hayat gozumun nursuz beyaz1y

d1 ki, ileriyi gbremedi, beni yine uykuya daldird1. Ancak iki sene soma 

Gavs-1 Geylani, FutUhu'l-Gayb kitab1yla tekrar gozumu ac_;b. 

Garibim, kimsesizim, zay1f1m, gli<;slizum, imdat derim. Dergahmdan affm1, yard1mm1 

dilerim, ey Allah1m! 

Niyazi M1srl, Divans. 169 (157. §iir). 
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i§te ey ihtiyarlar! Biliniz ki, ihtiyarhktaki zay1fhk ve acz, Allah'm rah

met ve inayetini c;ekmeye vesiledir. Ben kendi §ahs1mda bunu birc;ok 

hadiseyle gordugum gibi, yeryuzundeki rahmetin cilvesi de gayet ac;1k 

bir §ekilde bu hakikati gosteriyor. (unku hayvanlann en acizleri ve en 

zay1flan, yavrulard1r. Halbuki rahmetin en §irin, en guzel cilvelerine yi

ne onlar mazhar olur. Bir yavrunun, agacm ba§mdaki yuvasmda aczi, 

annesini itaatkar bir asker gibi, rahmetin cilvesiyle istihdam eder. An

nesi etraf1 gezer, ona nzkm1 getirir; ne vakit o yavru kanatlan kuvvet

lenip aczini unutsa, ona "R1zkm1 git sen ara." der, arhk onu dinlemez. 

i§te bu rahmet s1m yavrular hakkmda gerc;ekle§tigi gibi zay1fl1k ve 

acizlik noktasmda yavrular hukmundeki ihtiyarlar ic;in de gec;erlidir. 

Bende kesin kanaat uyandiracak derecede tecrubeler var. Nasil c;o

cuklann nz1klan aczlerinden dolay1 rahmet tarafmdan harika bir §ekil

de memeler muslugundan gonderiliyor ve ak1hhyorsa; aynen oyle de, 

masum imanh ihtiyarlann nz1klan bereket olarak gonderiliyor. Bir evin 

bereket direginin ve evi belalardan koruyanm, ic;indeki beli bukUlmil§ 

masum ihtiyarlar oldugu hakikatini1 HA$iYE hadis-i §erifin bir parc;as1, 

yani, "Beli bukillmli§ ihtiyarlanmz olmasayd1, belalar uzerinize sel 

gibi dokillurdu." fermam ispat ediyor. 

i§te madem ihtiyarhktaki zay1fl1k ve acz, Cenab-1 Hakk'm rahmetini 

bu derece ~ekmeye vesiledir, madem Kur'an-1 Hakim 
)l / / 

H j ~ 0 ,~:. ':}, .j\ 17'~1 I~~ -Ji ~~ 0
\ ~l;.i ,,<\1 ii~ ~ :1°~ Lll u _:,+.i3~~u-- ,3 ~ /~~ 

w- ~)\ ~J jj ~JI~ ~11 t~ L4f Alj@~f '1) L4f 
3\~. / •1.:3/ 
~~~.J 

HA$NE Hadisin tamam1: ~jll 0~1j ~jll At+.11 \/)j ila ahir ... -ev kema kal. 
Ebu Ya'la, el-Musned 11/287; et-Taberani, el-Mu'cemu'/-Kebfr 22/309. 
"(Rabbin §byle buyurdu: Allah'tan ba§kasma ibadet etmeyin. Anneye ve babaya gi.izel 
muamele edin.) $ayet onlardan her ikisi veya birisi ya§lanmt§ olarak senin yanmda 
bulunursa sakm onlara hizmetten yi.iksi.inme, 'off!' bile deme, onlan azarlama, onlara 
tath ve gcSni.il ahc1 sozler soyle. $efkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve §byle dua et: 
Ya Rabbi, onlar ki.ic;i.ikli.igi.imde nastl beni ihtimamla yeti§tirdilerse, ona mi.ikafat olarak 
sen de onlara merhamet buyur!" (isra suresi, 17/23-25). 
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ayetiyle be§ yonden gayet mucizevi bir §ekilde, evlatlan, ihtiyar an

ne babaya kar§I hurmete ve §efkate davet ediyor ve madem islam, 

ihtiyarlara hurmeti, merhameti emrediyor. 1 Hem madem insanm ya

rad1h§1, ihtiyarlara kar§I bu hurmet ve merhameti gerektiriyor. Elbet

te biz ihtiyarlar, genc;lik i§tah1yla tadilan gec;ici, maddi zevkler yerine 

manevi, daimi, muhim bir ilahi inayet ve hemcinslere ac1ma hissiyle 

bir rahmet ve hurmet goruyoruz, o rahmet ve hurmetten dogan ruha

ni zevkleri ahyoruz. 0 halde ihtiyarhg1m1z1 yuz genc;lige degi§memeli

yiz. Evet, sizi temin ederim ki, bana §imdi Eski Said'in genc;liginin on 

senesini verseler, Yeni Said'in ihtiyarhgmm bir senesine degi§mem. 

Ben ihtiyarhg1mdan raz1y1m, siz de raz1 olmahsm1z. 

ONUNCU UMiT 

Esaretten dondukten soma istanbul'da bir-iki sene yine gaflet bana 

usllin geldi. Siyaset havas1, nazanm1 nefsimden gereksiz §eylere c;evirip 

dag1tm1§ken, bir gun istanbul'un Eyup Sultan kabristanmm dereye ba

kan yuksek bir yerinde oturuyordum. istanbul ufkuna baktim. Birden, 

hususi dunyam vefat ediyor, baz1 yonlerden ruhum c;ekiliyor gibi bir ha

yal gbrdum. "Acaba bana bu hayali gosteren, mezar ta§larmdaki yazilar 

m1dir?" diyerek bak1§1m1 c;evirdim. Uzaga degil, o kabristana baktim ve 

kalbime §byle ihtar edildi: 

"Etrafmdaki bu kabristanm ic;inde yuz istanbul var. <;unku istanbul 

buraya yuz defa bo§alm1§. Butun istanbul halk1m mezarhga bo§altan 

Hakim ve Kadir Zat'm hukmunden kurtulup bunun d1§mda kalamaz

sm, sen de gideceksin." 

Kabristandan c;1k1p bu deh§etli hayalle, c;ok defa yaptig1m gibi, 

Eyup Sultan Camii'nin mahfelindeki kuc;uk bir odaya girdim. Du§un

dum ki, ben uc; yonden misafirim; bu odac1kta misafir oldugum gibi, 

istanbul'da da, dunyada da misafirim. Misafir, yolunu du§unmeli. Na

sil ki bu odadan c;1kacag1m, bir gun istanbul' clan da, bir ba§ka gun 

dunyadan da c;1k1p gidecegim. 

"ihtiyarlara hi.irmet ve sayg1, ki.ic;i.iklere de sevgi ve merhamet gostermeyen bizden de
gildir." mealindeki hadis-i §erif ic;in bkz. Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 2/185, 207, 
222; el-Hakim, el-Mustedrek 1/131, 4/197; Ebu Ya'la, el-Musned 6/191; et-Taberani, 
el-Mu'cemu'l-Kebir 6/101. 
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i§te bu haldeyken kalbime ve ba§1ma gayet rikkatli, aynhg1 hahr

latan, ac1 bir huzun ve gam c;oktu. <;;unku yalmz bir-iki dostu kay

betmiyordum; istanbul' da sevdigim binlerce dostumdan aynlacag1m 

gibi, c;ok sevdigim bu §ehirden de aynlacakhm. Dunyadaki yuz bin

lerce dostumdan aynlacag1m gibi, c;ok sevdigim ve bagh oldugum §U 

guzel dunyadan da aynlacag1m, diye dil§ilnurken yine kabristanm 

o yuksek yerine c;1khm. Ara sira ibret ic;in sinemaya gittigimden, si

nema gec;mi§in golgelerini §imdiki zamana getirip olmil§leri ayakta 

gezer §ekilde gosterdigi gibi, istanbul' daki insanlan o dakikada ben 

de aynen ayakta gezen cenazeler olarak gordum. Hayalime dedim 

ki: "Madem bu kabristanda olanlardan bir k1sm1 sinema perdesin

de ayakta gezer gibi gbrUluyor, ileride bu kabristana girecegi kesin 

olanlan da §imdiden girmi§ gibi gar, onlar cenazelerdir, ayakta ge

ziyorlar." 

Birden Kur'an-1 Hakim'in nuruyla ve Gavs-1 Azam ;;eyh-i Geylani 

Hazretlerinin yol gostermesiyle o huzunlu vaziyet, sevinc;li ve ne§eli bir 

hale donil§til. ;;oyle ki: 

0 vaziyet kar§1smda Kur'an'dan gelen nur §Unu hahrlath: "Senin 

kuzeydoguda, Kosturma' daki gurbetinde bir iki esir subay dostun var

di. Bu dostlann her halukarda istanbul' a gideceklerini biliyordun. Bi

ri sana, 'istanbul' a m1 gideceksin yoksa burada m1 kalacaksm ?' diye 

sorsayd1, elbette zerre kadar aklm varsa, ferah ve sevinc;le istanbul' a 

gelmeyi kabul ederdin. <;;unku bin bir dostundan dokuz yuz doksan 

dokuzu istanbul' daydi. Orada bir-iki tane dostun kalm1§h, onlar da ge

lecekti. Senin ic;in istanbul' a gelmek, huzunlu, elemli bir aynhk degildi. 

Hem geldin de memnun olmadm m1? 0 dil§man memleketin pek ka

ranhk, uzun gecelerinden ve soguk, firtmah k1§lanndan kurtuldun. ;;u 

guzel, dunya cenneti gibi istanbul'a kavu§tun. Aynen oyle de, kU<;uk
!Ugunden bu ya§zna kadar sevdiklerinden yuzde doksan dokuzu sana 

deh§et veren kabristana go<_:;mu§ler. Bu dunyada kalan bir iki dostun 

var, onlar da oraya gidecek. O!Um ayrzlzk degil, o dostlara kavu§mak
tzr. Onlar, yani o baki ruhlar, eskimi§ yuvalarzni toprak altznda b1rak1p 
bir k1sm1 y1/d1zlarda, bir k1sm1 berzah aleminin tabakalarznda geziyor." 

Evet, Kur' an ve iman bu hakikati o kadar ac;1k bir §ekilde ispat et

mi§tir ki, insan butiln butun kalbsiz, ruhsuz degilse veya dalalet kalbini 
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bogmam1§sa buna gozuyle goruyor gibi inanmas1 gerekir. <:;unku §U 

dunyay1 say1s1z lutuf ve ihsamyla boyle susleyip comertligiyle, merha

metiyle rububiyetini gosteren, tohumlar gibi en onemsiz, basit §eyleri 

bile muhafaza eden Kerim ve Rahim bir Yarahc1, sanatla yarathklan 

ic;;inde en mukemmel, tecellilerinin en ku§ahc1 aynas1, en k1ymetli ve 

en c;;ok sevdigi varhk olan insam, elbette ve ac;;1kc;;a, d1§andan gorun

dugu gibi merhametsiz, neticesiz bir §ekilde yok etmez, mahvetmez, 

ziyan etmez. Bir c;;iftc;;inin topraga serptigi tohumlar gibi, Hahk-1 Rahim 

o sevgili mahlukunu ba§ka bir hayatta sumbUl vermesi ic;;in gec;;ici ola
rak bir rahmet kap1s1 hukmundeki topragm altma a tar. 1 HA;;ivE 

i§te Kur'an'm bu ihtanndan sonra o kabristan, bana istanbul'dan 

daha dost, daha sevimli gorundu. inziva ve yalmzhk, bana sohbetten 

ve insanlarla gorli§mekten daha ho§ gelmeye ba§ladi. Ben de Bogaz 

tarafmda, Sanyer'de kendime bir halvethane buldum. Gavs-1 Azam 

(kaddesallahu sirruh) FutUhu'l-Gayb'1 ile bana bir ustad, tabip ve yol gos

terici oldugu gibi, imam Rabbani de (kaddesal/6.hu sirruh) MektUb6.t'1yla 

bir dost, §efkatli bir hoca hukmune gec;;ti. 0 vakit ihtiyarhga girdigime, 

medeniyetin zevklerinden c;;ekildigime ve toplum hayatmdan s1ynld1-

g1ma c;;ok memnun oldum, Allah'a §likrettim. 

i§te, ey benim gibi ihtiyarhk c;;agma giren ve onun ihtanyla olUmu 

c;;okc;;a aklma getiren zatlar! Kur'an'm verdigi iman dersinin nuruyla 

ihtiyarhg1, olumu ve hastahg1 guzel gormeli, belki bir yonden sevmeli

yiz. Modem bizde iman gibi sonsuz derecede kzymetli bir nimet var; o 

ha/de ihtiyarlzk da, hastalzk da, 6/Um de ho§tur. Ho§ olmayan bir §ey 
varsa o da gunahtzr, haram zevklere dalmaktzr, bid'atlardzr, dalalettir. 

ON BiRiNCi UMiT 

Esaretten geldikten sonra istanbul'da, <:;amhca Tepesi'ndeki bir 

k6§kte merhum yegenim Abdurrahman'la beraber oturuyorduk. Ha

yahmm bu donemi, dunya ya§ay1§1 bak1mmdan bizim gibiler ic;;in c;;ok 

mesut sayilabilirdi. <:;unku esaretten kurtulmu§tum, Daru'l-Hikmet'te 

ilmi meslegime uygun en yuksek makamda ilim ne§retmeme imkan 

vardi. Bana atfedilen haysiyet ve §eref, haddimden c;;ok fazlaydi. 

HA$IYE Bu hakikat ba§ka risalelerde, bilhassa Onuncu ve Yirmi Dokuzuncu Soz'lerde iki 

kere iki dart eder derecesinde kesinlikle ispat edilmi§tir. 
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Mevkice istanbul'un en guzel yeri (amhca'da oturuyordum. Her §e

yim mukemmeldi. Gayet zeki, fedakar, hem bir talebe, hem hizmetkar, 

hem katip, hem manevi evlad1m olan merhum yegenim Abdurrah

man benimle beraberdi. Dunyada kendimi herkesten daha mutlu bi

lirken aynaya bakttm; sac;1mda, sakahmda beyaz killan gordum. 

Birden esarette, Kosturma' daki camide ya§ad1g1m ruhi uyam§ yine 

belirdi. Bunun neticesi olarak, kalben baghhk duydugum ve dunyada 

mutlulugun kaynag1 zannettigim halleri, sebepleri gozden gec;irmeye 

ba§lad1m. Hangisini tetkik ettimse bakttm ki, c;uruk, alakaya degmi

yor, aldattyor. 0 siralarda en sadakatli sand1g1m bir arkada§tmda, 

umulmad1k bir sadakatsizlik ve akla gelmeyecek bir vefas1zhk gordum. 

Dunya hayatma kar§t bir urkuntu hissettim. Kalbime §oyle dedim: 

"Acaba ben tamamen aldand1m mi? Goruyorum ki, aslmda acmacak 

halimize pek c;ok insan gipta ile bak1yor. Butun bu insanlar divane mi 

olmu§, yoksa §imdi ben mi divane oluyorum da dunyaya c;ok bagh bu 

insanlan divane goruyorum ?" 

Her neyse ... ihtiyarhgm yol ac;ttg1 §iddetli uyam§ sayesinde ilk on

ce, alaka duydugum fani §eylerin gec;ici oldugunu gbrdum. Kendime 

de bakhm, son derece acz ic;indeydim. 0 vakit, beka isteyen ve ebe

diyet kuruntusuyla fanilere baglanan ruhum butun kuwetiyle dedi ki: 

"Madem cismen faniyim, bu fanilerden bana ne hayir gelebilir? Ma

dem acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Derdime c;are bulacak 

bir Baki-1 Sermedi, bir Kadir-i Ezell laz1m." Ve aramaya ba§lad1m. 

0 zaman, her §eyden once, eskiden beri tahsil ettigim ilme mura

caat ile bir teselli, bir limit bulmaya c;ah§hm. Maalesef o vakte kadar 

islami ilimlerle beraber felsefi ilimleri de zihnime doldurup c;ok yanh§ 

bir §ekilde ilerleme madeni ve nurlanma vesilesi zannetmi§tim. Halbu

ki o felsefi meseleler ruhumu c;ok kirletmi§, manevi ilerleyi§ime engel 

olmU§tU. 

Birden Cenab-1 Hakk'm rahmeti ve keremiyle Kur'an-1 Hakim'de

ki mukaddes hikmet imdada yeti§ti. Pek c;ok risalede beyan edildigi 

gibi, o felsefi meselelerin kirlerini y1kad1, temizledi. 

Mesela, felsefi ilimlerden gelen karanhklar, ruhumu kainata bog

duruyordu. Hangi yone bak1p nur arad1ysam o meselelerde nur 
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bulamad1m, nefes alamad1m. Ne zaman ki Kur' an-1 Hakim' den gelen 

ve 1~ ~l ~l J cumlesiyle ders verilen tevhid, gayet parlak bir nur ola

rak butu~ ~ karanhg1 dag1th, ancak o zaman rahatc;a nefes ald1m. Fa

kat nefis ve §eytan, dalalet yolundakilerden ve felsefecilerden ald1klan 

derse dayanarak akhma ve kalbime hucum etti. Bu hucumlarda ne

fisle yaptlan munaka§alar -Allah'a hamdolsun- kalbin zaferiyle neti

celendi. Bunlar birc;ok risalede k1smen yaztlmt§br. Yaztlanlarla yetinip 

burada yalmzca kalbin binlerce zaferinden birini gostermek ic;in bin

lerce delilden sadece birini beyan edecegim. Ta ki, gern;liginde Bab 

felsefesi veya medeni ilimler ad1 altmda k1smen dalalet meseleleriyle, 

k1smen faydas1z, bo§ §eylerle ruhunu kirletmi§, kalbini hasta etmi§, 

nefsini §tmartmt§ ihtiyarlann ruhunda temizlik yapsm, onlar da tevhid 

hususunda §eytanm ve nefsin §errinden kurtulsunlar: 

Felsefi ilimlerin vekili olarak nefsim dedi ki: 

"Bu kainatta sebeplerin, tabiabyla varhklara mudahalesi var. Her 

§ey bir sebebe baghd1r. Meyveyi agac;tan, hububah topraktan istemeli. 

En basit, en kuc;uk bir §eyi bile Allah'tan istemek ve Allah' a yalvarmak 

ne demek?" 

0 vakit Kur' an nuru ile tevhid s1rn, §U surette ortaya c;1kh; kalbim, 

felsefenin meselelerinde bogulmu§ nefsime dedi ki: 

En basit ve en kuc;uk §ey de, en buyuk §ey gibi dogrudan dogru
ya butun bu kainatzn Yarat1c1sznzn kudretinden gelir ve hazinesinden 
c;1kar. Ba§ka §ekilde olamaz. Sebepler bir perdedir. <;unku en k1y
metsiz, en kuc;uk zannettigimiz varlzklar bazen sanat ve yarat1lz§ bakz
mzndan en buyuk varlzktan daha harika olur. Sinek tavuktan sanatc;;:a 
i/eri gec;;:mese bile geri de kalmaz. Oyleyse buyuk-kuc;uk aynlmayacak; 

ya hepsi maddi sebeplere bOlli§tUrUlecek ya da hepsi birden tek bir 

Zat'a verilecek. Birinci §tk aktl dt§l oldugu gibi, ikinci §tk vaciptir, zo

runludur. c_::unku madem bir tek Zat'a, yani bir Kadir-i Ezeli'ye verilse 

butun varhklann intizam ve hikmetleriyle O'nun, varhg1 kesinlikle ha

kikat olarak gerc;ekle§en ilmi her §eyi ku§abyor ve madem ilminde her 

§eyin miktan belirleniyor. Hem madem ac;1kc;a gorUldugu gibi, her va

kit hic;ten, sonsuz kolayhkla, s1mrs1z bir sanata sahip varhklar vucuda 

"Allah, o hak Mabud'dur ki, kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara sO.resi, 2/163, 
255; Al-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87). 
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geliyor. Ve madem ilmi her §eyi ku§atan o Kadir Zat, kibrit c;akar gibi 

"kiln feyekun" 1 emriyle herhangi bir §eyi yaratabiliyor. Say1s1z kuvvetli 

delille pek c;ok risalede gosterdigimiz, bilhassa Yirminci Mektup'ta ve 

Yirmi Oc;uncu Lem'a'nm sonunda ispat ettigimiz gibi, o Zat'm smirs1z 

bir kudreti var. Elbette, ac;ikc;a gorlilen harikulade kolayhk, o ilmin 

ku§ahc1hgmdan ve kudretin buyuklugunden ileri geliyor. 

Mesela, nasil ki gozle gbrulmeyen kimyevi bir murekkeple yazil

m1§ bir kitaba, 0 yaz1y1 gostermeye yarayan bir ecza surulse 0 koca 

kitap, varhgm1 birden her gaze gosterir, kendini okutur. Aynen oyle 

de, Kadir-i Ezeli'nin ku§atlc1 ilminde, her §eyin hususi sureti belli bir 

miktarla belirleniyor. 0 Kadir-i Mutlak "kun feyekun" emriyle, sonsuz 

kudreti ve tesirli iradesiyle o yaz1ya surlilen ecza gibi, kudretin bir cil

vesi olan kuvvetini o ilmi mahiyete kolayca surer, o §eye harici varhk 

verir, onu gaze gosterir ve hikmet naki§lanm okutur. 

Eger butun e§ya birden o Kadir-i Ezeli'ye, ilmi her §eyi ku§atan o 

Zat' a verilmezse; o vakit sinek gibi en kuc;uk bir varhgm vucudunun ih

tiyac;lanm, dunyadaki c;e§itli maddelerden hususi bir olc;uyle toplamak 

gerekir. Bununla beraber, o kuc;uk sinegin vucudunda c;ah§an zerrele

rin, onun yaratih§ s1mm ve kusursuz sanatm1 buhln incelikleriyle bildigini 

kabul etmek laz1md1r. <.;unku tabii ve maddi sebepler, ac;ikc;a ve butun 

akil sahiplerinin ittifak1yla, bir §eyi yoktan var edemez. Oyleyse, herhal

de onlan yaratan, o maddeleri toplayacaktir. Mad em toplayacak, hangi 

canh olursa olsun, ic;inde c;ogu unsur ve turden ornekler vardir. Bir canh, 

adeta kainatm ozu, c;ekirdegi hukmundedir. Elbette, §U halde bir c;ekirde

gi butun bir agac;tan, bir canhy1 butun yeryuzunden ince elekle eleyip en 

hassas olc;uyle toplamak gerekir. Ve madem tabii sebepler cahildir, can

s1zdtr; onlann bir plan, bir fihrist, bir model, bir program takdir edecek, 

manevi kahba gelen zerreleri dagilmasm, intizam1 bozulmasm diye ona 

gore eritip dokecek ilimleri yoktur. Halbuki her §eyin §ekli, yap1s1 say1s1z 

tarzda olabildigi ic;in had ve hesaba gelmez §ekiller, miktarlar ic;inde, bir 

tek §ekil ve miktarda, sel gibi akan unsurlann zerrelerini dagilmadan, 

duzenle, miktars1z, kahpslZ, birbiri ustunde kitle halinde durdurmanm 

ve canhlara muntazam birer vucut vermenin; imkandan, ihtimalden, 

" ( 0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara sOresi, 2/117; 
Al-i imran sOresi, 3/47, 59; En'am sOresi, 6173; Nahl sOresi, 16/40). 
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akildan ne kadar uzak oldugu gori.iluyor. Elbette kalbinde korluk olma

yan bunu gbrur. 

, Evet, bu,hakikate dayanarak, ~~~ 1A j ~\ ~J~ ~ 0_;-Ji 2f.~1 0~ 
1:\J \~\ Jj yuce ayetinin sirr1yla2 HA;;ivE butun madd1 sebepler bir 

araya gelse', hatta onlarm iradeleri de olsa, bir tek sinegin vucudunu 

ve o vucudun gereklerini belli bir ol~uyle toplayamazlar. Toplasalar 

bile o vucudun belirlenmi§ miktannda durduramazlar. Durdursalar da 

daima tazelenmekte olan ve o vucuda girip ~ah§an zerreleri duzenli 

bir §ekilde ~ah§tlramazlar. Oyleyse, a~1k~a, sebepler e§yaya sahip ~1-
kamaz. Demek ki, onlann Hakiki Sahibi ba§kad1r. 

Evet, onlann oyle bir Hakiki Sahibi var ki, ~ ~~ ~ 'ij ~ Ll 
3§~\j ayetinin s1rnyla yeryuzundeki butun canhlan bir sinege hayat 

verir gibi, bir bahan bir tek ~i~ek gibi kolayca yaratir. (unku toplama

ya muhta~ degildir. "Kun feyekun" emrinin4 sahibi oldugundan, her 

baharda say1s1z varhgm temel maddelerinden ba§ka, onlann hadsiz 

sifat, hal ve §ekillerini yoktan var ettiginden, ilminde her §eyin pla

m, modeli, fihristi ve program1 belirlendiginden, butun zerreler O'nun 

ilim ve kudretinin dairesinde hareket ettiklerinden kibrit ~akar gibi her 

§eyi son derece kolayhkla yaratir ve hi~bir §ey hareketini zerre kadar 

§a§irmaz. Gezegenler gibi, zerreler de itaatkar ve duzenli bir ordusu 

hukmundedir. Madem o ezel1 kudrete dayanarak hareket ediyor ve o 

ezell ilmin kanunlanyla ~ah§iyorlar; i§te o eserler, o kudrete gbre vu

cuda gelir. Y oksa ku~uk, onemsiz mahiyetlerine bakmakla ku~ulmez

ler. 0 kudrete baglanmamn verdigi kuwetle bir sinek, bir Nemrud'u 

gebertir.5 Kannca, Firavun'un saraym1 harap eder. Zerre kadar ku~uk 

bir ~am tohumu, dag gibi koca ~am agacmm yukunu omzunda ta§Ir. 

Bu hakikati bir~ok risalede ispatlad1g1m1z gibi, nasil ki bir asker, va

zifesi dolay1s1yla padi§aha bagh bulundugundan, bir §ah1 esir etmek 

gibi kendi kuwetinin yuz bin kat ustunde i§leri yapabilir. Aynen oyle 

Hae suresi, 22/73. 
HA;>iYE Yani Allah'tan ba§ka butun c;agird1gm1z ve ibadet ettiginiz §eyler toplansa, bir 
sinegi yaratamazlar. 
"Sizin hepinizi yaratmak da, olumunuzun ardmdan (ahirette) hepinizi diriltmek de, 
(O'nun ic;in) ancak bir ki§iyi yaratmak ve diriltmek gibidir." (Lokman suresi, 31/28). 
"(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara sC!resi, 2/117; 
Al-i Imran suresi, 3/47, 59; En'am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40). 
ibni Keslr, el-Bidaye 1/140-141. 
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de, her §ey, o ezell kudrete bag1anmak1a tabii sebeplerin yuz bin defa 

ustunde sanat mucizelerine mazhar olabilir. 

K1sacas1: Her §eyin hem son derece sanath bir §ekilde, hem 

kolayca yarablmas1 gosteriyor ki, hepsi ku§abc1 ilim sahibi olan bir 

Kadlr-i Ezell'nin eseridir. Yoksa yuz bin muhal ic;inde, degil vucuda 

gelmek, belki imkan dairesinden 9k1p imkans1zhk dairesine, mumkun 

suretinden c;1k1p imkans1z mahiyetine girerler ve hic;bir §ey vucuda gel

mezdi, varhklan ak1l dI§I olurdu. 

i§te bu gayet ince, kuvvetli, derin ve ac;1k delille gec;ici bir sure 

§eytana talebelik eden ve dalalet ehliyle felsefecilerin bir vekili olan 

nefsim sustu. Allah' a hamdolsun, tam imana geldi ve dedi ki: 

Evet, bana oyle bir Hahk ve Rab laz1m ki, kalbimdeki en kuc;uk 

hisleri ve en gizli duam1 bilsin; ruhumun en gizli ihtiyac;lanm yerine 

getirdigi gibi, bana ebedl saadeti vermek ic;in bu koca dunyay1 kal

dmp1 yerine ahiret alemini kuracak, sinegi yaratbg1 gibi gokleri de 

var edecek, gune§i gogun yuzune bir goz suretinde c;akbg1 gibi bir 

zerreyi de goz bebegime yerle§tirecek bir kudrete sahip olsun. Yoksa 

sinegi yaratamayan, kalbimdeki hislere de mudahale edemez, ruhu

mun yakan§mI i§itemez. Gokleri yaratamayan, bana ebedl saadet 

veremez. Oyleyse benim Rabbim O' dur ki, hem kalbimdeki hisleri 

iyile§tirir, hem de hava bo§lugunu bir saatte bulutlarla doldurup bo

§altbg1 gibi dunyay1 ahirete c;evirir, cenneti var edip bana kap1sm1 

ac;ar ve "Haydi, gir!" der. 

i§te ey nefsim gibi bedbahthk neticesinde omn'.lnun bir k1sm1-

m ecnebilerin nursuz felsefi ilimle~ine h3rcayan ihtiyar karde§lerim! 

Kur'an'm surekli tekrarlanan 2.Jft '11 ~l '1 kutsl fermanmda ne kadar 

kuvvetli, hakikatli ve hic;bir §ekilde/ sa~silmaz, zedelenmez, degi§mez 

mukaddes bir iman esas1 bulundugunu anlaym1z. 0, butun manevl 

karanhg1 dag1br ve yaralan tedavi eder! 

Bu uzun maceramn, ihtiyarhg1mm Limit kapilan ic;inde yer alma

s1 adeta irademle olmadi. Yazmak istemiyordum, belki okuyanlan 

Dunyanm kaldmhp yerine ahiret yurdunun kurulacag1m bildiren ayet-i kerime ic;in bkz. 
ibrahim suresi, 14/48. 
"Allah, o hak Mabud'dur ki, Kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara suresi, 2/163, 
255; Al-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87). 
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usandmr diye c;ekiniyordum. Fakat bana yazdmld1 diyebilirim. Her 

neyse, sadede doni..i.yorum. 

Sac;1mdaki, sakahmdaki beyaz k1llan gordi..i.kten ve vefah bir arka

da§m sadakatsizliginden soma istanbul'un o §a§aah, gari..i.ni..i.§te tath, 

si..i.sli..i. di..i.nya hayatmm zevklerinden bana bir nefret geldi. Nefis, tut

kun oldugu zevklerin yerine manev1 zevkler aradi. Gafillerin nazannda 

soguk, agir ve naho§ gori..i.nen ihtiyarhkta bir teselli, bir nur bulmak 

istedi. Cenab-1 Hakk'a hamd ve yi..i.z binlerce §i..i.ki..i.r olsun, bi..i.ti..i.n o ha

kikatsiz, tats1z, neticesiz di..i.nya zevklerinin yerine hakiki, claim! ve tath 

iman zevkini ~ ~~ ~~ J 'da ve tevhid nurunda buldugum gibi, gaflet 

ehline soguk, agir ve c_;irkin gori..i.nen ihtiyarhg1, o tevhid nuru ile c;ok 

hafif, s1cak ve aydmhk gardi..i.m. 

Ey ihtiyar karde§ler ve ihtiyar hammlar! Madem sizlerde iman ve 

imam l§lklandiran, inki§af ettiren namaz ve niyaz var; ihtiyarhgm1za 

ebed1 bir genc;lik nazanyla bakabilirsiniz. (i..i.nki..i. onunla sonsuz bir 

genc;li§i kazanabilirsiniz. Gerc;ekten soguk, c_;irkin, karanhk ve elemli 

olan ise dalalet yolundakilerin ihtiyarhklandir, hatta belki de onlarm 

genc;likleridir. Onlar aglamah, onlar "Esefler olsun, c;ok yaz1k!" deme

li. Ey muhterem, mumin ihtiyarlar! Sizler, 1 ~L>- JS ~ ~ ~\ deyip 

sevinc_;le §i..i.kretmelisiniz. / 

ON iKiNCi UMiT 

Bir zaman lsparta vilayetinin Barla nahiyesine bagh bir koyde, 

si..i.rgi..i.n ad1 altmda i§kenceli bir esarette, yalmz ve kimsesiz, insan

larla g6ri..i.§mekten ve haberle§mekten men edilmi§, hem hastahk 

hem ihtiyarhk hem de gurbet ic_;inde gayet peri§an bir haldeyken, 

Cenab-1 Hak kusursuz merhametiyle Kur'an-1 Hakim'in ni..i.ktelerine 

ve sirlanna <lair, benim ic_;in teselli kaynag1 olan bir nur ihsan etmi§ti. 

0 nurla aCI, elemli, hazin vaziyetimi unutmaya c;ah§1yordum. 

Vatamm1, dostlanm1, yakmlanm1 unutabiliyordum, fakat ne ya

z1k ki bir ki§iyi unutam1yordum. 0, hem yegenim, hem manev1 ev

lad1m, hem en fedakar talebem, hem de en cesur arkada§lanmdan 

"Bize uygun gordi.igi.i her halimizden oti.iri.i hamdolsun Rabbimize." Bkz. Tirmizl, 
deavat 128; EbU DavO.d, edeb 97, 98; ibni Mace, edeb 55, dua 2; Ahmed ibni Hanbel, 

el-Musned 2/117. 
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olan merhum Abdurrahman' dl. Alt1-yedi sene once benden aynl

mi§h. Ne o yerimi biliyordu ki yard1ma ko§sun, bana teselli ver

sin; ne de ben onun vaziyetini biliyordum ki onunla haberle§eyim, 

dertle§eyim. Halbuki §U ihtiyarhg1mda bana oyle fedakar, sad1k biri 

laz1mdL 

Sonra birden, biri bana bir mektup verdi. Mektubu ac;hm, tam 

Abdurrahman'm §ahsiyetini gosteren bir tarzda oldugunu gordum. 0 

mektubun bir k1sm1 Yirmi Yedinci Mektup'un f1kralan ic;inde, De; ac;ik 

kerameti bildiren bir surette yer almt§hr. 0 mektup beni c;ok aglatmI§

h, hala da aglahyor. Merhum Abdurrahman mektupta pek ciddi ve 

samimi bir §ekilde, dunyanm zevklerinden nefret ettigini, en buyuk 

maksadmm bana yeti§ip kuc;uklugunde benim ona bakhg1m gibi, ih

tiyarhg1mda bana hizmet ve dunyada hakiki vazifem olan Kur'an'm 

s1rlanm yaymakta kuvvetli kalemiyle yard1m etmek oldugunu soylu

yordu. Hatta §byle yaz1yordu: "Bana yirmi otuz risale gander, her bi

rinden yirmi otuz nusha yaz1p yazdiracag1m." 

0 mektup bana dunyaya kar§I kuvvetli bir limit verdi. Deha de

recesinde zekaya sahip ve hakiki evladm c;ok ustunde bir sadakat ve 

baghhkla bana hizmet edecek boyle cesur bir talebe buldum diye o 

i§kenceli esareti, kimsesizligi, gurbeti, ihtiyarhg1 unuttum. 

Mektubu yazmadan once ahirete imana <lair bashrd1g1m Onun

cu Soz'un bir nushas1 Abdurrahman'm eline gec;mi§ti. Bu risale 

ona adeta bir derman olmu§, alh-yedi sene boyunca ac;1lan butun 

manevi yaralanm tedavi etmi§ti. Gayet kuvvetli ve parlak bir iman 

ile ecelini bekliyor gibi bana o mektubu yazmI§. Bir-iki ay sonra 

Abdurrahman'la yine dunya hayatm1 mutlu bir §ekilde gec;irme bek

lentisindeyken, maalesef birden onun vefat haberini ald1m. Bu ha

ber beni o derece sarsh ki, be§ senedir hala tesiri altmday1m. Oyle 

ki, onun vefah bana o vakit bulundugum i§kenceli esaret, yalmzhk, 

gurbet, ihtiyarhk ve hastahg1mdan on derece fazla bir aynhk elemi, 

rikkat ve huzun verdi. Merhume validemin vefahyla hususi dunya

mm yans1 oldu diyordum. Abdurrahman'm vefahyla da kalan yan 

dunyam vefat etti gibi gbrdum. Dunyayla alakam tamamen kesildi. 

(unku o burada kalsayd1 hem ahirete ait vazifemin kuvvetli bir da

yanag1 ve benden sonra yerime gec;ecek tam bir hayrUlhalef, hem 
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bu dunyada en fedakar teselli kaynag1m, arkada§Im, hem de en zeki 

talebem, muhatab1m ve Risale-i Nur eczalanmn emin bir sahibi ve 

koruyucusu olabilirdi. 

Evet, be§er1 ybnuyle bbyle bir kay1p benim gibi insanlar ic;in c;ok ya

k1c1dir, ac1 verir. Gerc;i gbrunli§te tahammlil etmeye c;ah§tyordum, fakat 

ruhumda §iddetli bir f1rtma vardl. Eger ara sira Kur'an'm nurundan ge

len teselli onu dindirmeseydi, benim ic;in dayanmak mumkun olamaya

caktL 0 zaman Barla'nm derelerine, daglanna yalmz ba§Ima gidip gezi

yordum. Iss1z yerlerde huzunle oturup, eskiden Abdurrahman gibi sad1k 

talebelerimle gec;irdigim mutlu hayat levhalan sinema gibi hayalimden 

gec;tikc;e, ihtiyarhgm ve gurbetin tesiriyle c;abuk uzlilmek dayamkhhg1m1 
1 / j. 

kmyordu. Birden, \)_?.j ~µ p1 ~ ~j '1~ ~~ ;~ J5 mukaddes 

ayetinin s1m ac;1ga c;iktL Bana \jL;\I -.:Ji J~ ~ .. JL;\I -.:Ji J~ ~ dedirtti ve 

hakiki teselli verdi. 

Evet, ben iss1z bir derede, o hazin halde §U kuts1 ayetin s1myla, 

Sunnetin Mertebeleri Risalesi'nde3 i§aret edildigi gibi, kendimi De; bu

yuk cenazenin ba§mda gbrdum: 

Birincisinde kendimi elli be§ ya§tma kadar, olmli§ ve bmrume 

gbmlilmli§ elli be§ Said'in kabri ustunde bir mezar ta§I olarak hayal 

ettim. 

ikinci cenazede kendimi Hazreti Adem (aleyhisselam) zamanm

dan beri, hemcinslerimin vefat edip mazi kabrine defnedildigi 0 buyuk 

cenazenin ba§mda mezar ta§t hukmundeki bu asnn yuzunde gezen, 

kannca gibi kuc;uk bir canh §eklinde gbrdum. 

U~iincii cenazede ise bu ayetin s1myla, insanlar gibi her sene 

yeryuzunde seyyar bir dunyanm vefahyla buyuk dunyanm da vefat 

edecegi, hayalimde canlandi. 

i§te Abdurrahman'm vefatmm huznunden gelen §U deh§etli manay1 

tamamen aydmlatan, bana hakiki teselli ve sbnmez bir nur veren bu 

ayet-i kerime, i§ar1 manas1yla imdad1ma yeti§ti: 

"O'nun vechi (Zati), haric; her §ey yok olacaktir. Hukum O'nundur ve hepiniz O'nun 
huzuruna gotliruleceksiniz." (Kasas sO.resi, 28/88). 
Ey Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu tek Baki! 

On Birinci Lem'a. 
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Evet, bu ayet §Unu bildirdi: Madem Cenab-1 Hak var, 0 her §eye 

bedeldir. Mad em Baki' dir, elbette 0 kafidir. inayetinin bir tek cilvesi 

butun dunyanm yerini tutar. Ve nurunun bir tecellisi, zikredilen De; 

buyuk cenazeye manev1 hayat verir; onlann cenazeler olmad1gm1, 

belki vazifelerini bitirip ba§ka alemlere gittiklerini gosterir. Oc;uncu 

Lem' a' da bu s1rnn izah1 gec;tiginden onunla yetinerek burada yalmz 
J, ; , 

derim ki: 2~pj ~µ~I~ ~j '1~ ~~~~JS ayetinin mealini 

bildiren, iki defa \~L;\I ~\ J~ ~ .. _)L;\I ~\ J~ ~ cumlesi beni, o gayet 

elemli ve huzunlil vaziyetten kurtardi. 

Birinci defa JL;\I ~\ J~ ~ dedigimde, dunyanm ve dunyadaki 

Abdurrahman gibi alaka duydugum say1s1z dostumun gec;ip gitme

sinden, onlarla baglanmm kopmasmdan ac;1lan say1s1z manev1 yara 

ic;inde adeta cerrah1 bir tedavi ba§ladi. 

ikinci JL;\I ~\ J~ ~ cumlesi; butun o manev1 yaralara hem 

merhem hem derman oldu. Yani, "Sen Baki'sin; giden gitsin, Sen 

yetersin. Madem Sen Baki'sin, yok olup giden her §eye kar§1hk 

rahmetinin bir cilvesi kafidir. Mad em Sen varsm, Sen in varhgma 

iman ile baghhgm1 bilen ve islamiyet s1rnyla o baga gore hareket 

eden insan ic;in her §ey var. Fanilik, alum ve yokluk bir perde, bir 

tazelenmedir; ayn ayn menzillerde bir gezinti hukmundedir." di ye 

dil§ilnunce, o yak1c1, aynhg1 hatirlatan, huzunlil, elemli, karanhk, 

deh§etli ruh hali; tamamen sevinc;li, ne§eli, lezzetli, nurlu, sevimli bir 

hale donil§til. Dilim ve kalbim, belki hal lisamyla vucudumun butun 

zerreleri "Elhamdillillah!" dedi. 

i§te o rahmet cilvesinin binlerce yonunden biri §Udur: 

"(Ey Resulilm! Sen boyle onlarm ilzerine titrerken) onlar hala senden ve yolundan 
yilz c,;evirecek olurlarsa de ki: Bana (yard1mc1 ve destekc,;i olarak) Allah kafidir. O'ndan 
ba§ka ilah yoktur. Ben O'na dayand1m, O'na gilvendim ve 0, (biltiln kainatm, biltiln 
varhklann idare merkezi olan) Bilyilk Ar§'m Rabbi, (biltiln kainatm mutlak Sultam, bil
tiln varhklann yegane s1gmag1, besleyip ya§atam, koruyup gozetenidir)." (Tevbe suresi, 
9/129). 
"O'nun vechi (Zati), haric,; her §ey yok olacaktir. Hilkilm O'nundur ve hepiniz O'nun 
huzuruna gotilrilleceksiniz." (Kasas suresi, 28/88). 
Ey Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu tek Baki! 
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Huzun menzilim olan o dereden ve huzun veren o halden Barla'ya 

dondum. Baktim ki, bana ilmihale dair, abdest ve namaz hakkmda bir

kac; meseleyi sormak ic;in Kuleonlu Mustafa admda bir gene; gelmi§. 0 

zaman misafir kabul etmedigim halde, onun ruhundaki ihlas1 ve ileri

de Risale-i Nur'a yapacag1 kiymetli hizmeti, 1 
HA$iYE ruhum adeta hiss-i 

kable'l-vuku ile okudu. Onu geri c;evirmedim, kabul ettim.2 
HA$iYE Soma 

anla§ild1 ki, Risale-i Nur hizmetinde, benden soma hayrulhalef olarak 

hakiki bir varislik vazifesini tam yapacak Abdurrahman yerine Cenab-1 

Hak, Mustafa'y1 bir misal suretinde gondermi§, "Senden bir Abdurrah

man ald1m, kar§ihgmda o dini vazifede sana bu gordugun Mustafa gibi 

otuz Abdurrahman' 1 hem tale be hem yegen hem manevi evlat hem 

karde§ hem fedakar birer arkada§ olarak verecegim." demi§. 

Evet, -Allah' a hamdolsun- bana otuz Abdurrahman verdi. 0 va

kit §6yle dedim: Ey aglayan kalbim! Madem bu misali g6rdun ve o, 

manevi yaralarmm en muhimini tedavi etti; seni uzen diger butun ya

ralan da iyile§tirecegine inanmahsm. 

i§te, ey benim gibi, ihtiyarhgmda c;ok sevdigi evladm1 veya akra

basm1 kaybeden, ihtiyarhgm agir yukuyle beraber aynhktan gelen agir 

gamlan da c;eken ihtiyar karde§ler ve hammlar! Benim halim sizin

kinden c;ok daha §iddetliyken, madem boyle bir ayet-i kerime yaram1 

HA$iYE i§te o Mustafa'nm kuc;:uk karde§i olan Kuc;:uk Ali kendi guzel, s1hhatli kalemiyle 

yedi yuzden fazla Nur risalesini yazmakla, tamamen, bilfiil bir Abdurrahman oldugu 

gibi, birc;:ok Abdurrahman'1 da yeti§tirdi. 
HA$iYE Elhak, o yalmz kabule degil, belki istikbale lay1k HA$iYECiK oldugunu gosterdi. 

HA$iYECiK Risale-i Nur'un birinci talebesi Mustafa'nm istikbale liyakatine dair Ostad1mm 

hukmunu tasdik eden bir hadise: Kurban arifesinden bir gun evvel Ostad1m gezmeye gi

decekti. At getirmek li.zere beni gonderdigi zaman Ostad1ma dedim ki: "Sen a§ag1 inme, 

ben kap1y1 arkadan ortup odunluktan <;:1kacag1m." Ostad1m: "Hayir." dedi, "Sen kap1dan 

<;:ik!" ve a§ag1 indi. Ben kap1dan <;:1khktan sonra kap1y1 arkasmdan surguledi. Ben gittim, 

kendisi de yukan 9kt1. Sonra yatmt§. Bir muddet sonra Kuleonlu Mustafa, HaCJ Osman'la 

beraber gelmi§. Ostad1m hi<; kimseyi kabul etmiyordu ve etmeyecekti. Bilhassa o vakit iki 

ki§iyi beraber hie;: yanma almaz, geri c;:evirirdi. Halbuki bu makamda bahsedilen karde§imiz 

Kuleonlu Mustafa, HaCJ Osman'la gelince, kap1 guya ha! diliyle ona demi§ ki: "Ostadm 

seni kabul etmeyecek fakat ben sana a<;:ilacag1m." ve arkasmdan surgulenmi§ kap1 kendi 

kendine Mustafa'ya a<;:ilm1§. Demek, Ostad1mm onun hakkmda "Mustafa istikbale lay1khr." 

§eklindeki sozu onu kar§1lad1g1 gibi, kap1 da buna §ahit olmu§tur. 

Husrev 

Evet, Husrev'in yazd1g1 dogrudur, tasdik ediyorum. Kap1 mubarek Mustafa'y1 benim ye

rime hem kar§1lad1 hem de kabul etti. 

Said Nursf 
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tedavi etti, bana §ifa verdi; elbette siz de Kur'an-z Hakfm'in mukaddes 

eczanesinde butiin dertlerinize §ifa olacak ilm;;lar bulundugunu anla

dznzz. Eger imanla ona muracaat edip ibadetle o ila(;larz kullanzrsanzz, 

ihtiyarlzgzn ve gamlarzn o agzr yuku (;Ok hafifleyecektir. 

Bu bahsin uzun yazilmasmm s1m, merhum Abdurrahman'a c;ok 

rahmet duas1 ettirme dil§ilncesidir, sizi usandirmasm. Hem belki c;ok 

elem verecek, nefretle urkutecek en ac1kh ve en deh§etli yaram1 si

ze gayet naho§, kederli bir §ekilde anlatmaktan maksad1m, Kur'an-1 

Hakim'in kutsi dermanmm ne kadar harikulade bir ilac; ve parlak bir 

nur oldugunu gostermektir. 

ON U<;UNCU UMiT1 HA$iYE 

Bu kls1mda hayat hikayemin muhim bir sahnesinden bahsedece

gimden, herhalde bir derece uzun olacak. Usanmamamz1 ve gucen

memenizi rica ediyorum. 

Birinci Dunya Sava§1'nda, Rus esaretinden kurtulduktan sonra dine 

hizmet dil§ilncesi beni iki-uc; sene istanbul' da, Daru'l-Hikmet'te tuttu. 

Sonra Kur'an-1 Hakim'in ir§ad1yla, Gavs-1 Azam'm himmetiyle ve ih

tiyarhgm uyand1rmas1yla istanbul' daki medeni hayattan bir usanc; ve 

gosteri§li toplum hayatmdan bir nefret duydum. "Daussila" tabir edilen 

vatana hasret hissi beni vatamma goturdu. Madem olecegim, vatammda 

oleyim, diyerek Van'a gittim. 

ilk once Van' da Horhor denilen medresemi ziyaret ettim. Gordum 

ki, Van'daki diger binalar gibi Rus i§galinde Ermeniler onu da yak

m1§. Van'm me§hur kalesi, dag gibi yekpare ta§tan ibarettir; medre

sem onun tam altmda, ona biti§ikti. Benim terk ettigim yedi-sekiz sene 

once, o medresedeki hakikaten dost, karde§, samimi talebelerimin 

hayalleri gozumun onune geldi. 0 fedakar arkada§lanmm bir klsm1 

hakiki §ehit, bir klsm1 da o musibet dolay1s1yla manevi §ehit olarak 

vefat etmi§lerdi. 

Aglamaktan kendimi alamad1m ve ta kalenin, medresenin us

tundeki iki minare yuksekliginde, medreseye bakan tepesine c;1ktim, 

HA$iYE Ho§ bir tevafuktur ki, bu On Oi;uncu Omit'te bahsedilen medrese hadisesi on il<; 

sene evvel oldu. 
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oturdum. Hayalen yedi sekiz sene oncesine gittim. Hayal gucum 

kuwetli oldugu ic:;in beni o zamanda epey gezdirdi. Etrafta beni o 

hayalden ve o zamandan geri c:;evirecek kimse de yoktu, yalmzd1m. 

Gozumu ac:;tikc:;a yedi sekiz sene ic:;inde bir asir gec:;mi§ kadar degi§im 

oldugunu g6ruyordum. 

Bakbm ki, medresemin etrafmdaki §ehir ic:;i kale dibi mevkii ba§tan 

a§ag1 yakilm1§, y1kilm1§. Onu, onceki g6rli§limden §imdiye kadar adeta 

iki yuz sene gec:;mi§ gibi huzunlu gozlerle seyrettim. 0 evlerdeki insanlann 

c:;ogu ile dosttum. Buyuk k1sm1, Allah rahmet eylesin, hicrette vefat et

mi§, gurbette peri§an olmu§lardi. Ermeni mahallesinin dt§mda, Van'daki 

bullin Muslumanlann evlerinin tahrip edildigini g6rdum. Kalbim en de

rinden s1zlad1. Bu, o kadar rikkatime dokundu ki, binlerce gozum olsa 

beraber aglayacakti. Vatamma donunce gurbetten kurtuldum zanne

diyordum. Ne yaz1k ki, gurbetin en deh§etlisiyle vatammda kar§ila§bm. 

On ikinci Omit'te bahsi gec;en Abdurrahman gibi, ruhen c:;ok alakadar 

oldugum yuzlerce talebemi, dostumu kabirde g6rdum ve onlann yerlerini 

y1k1lm1§ buldum. 

Bir zatm eskiden beri hatmmda olan bir sozu vard1, manas1m tam 

bilemiyordum. Bu hazin manzara kar§lSmda onun tam manasm1 an-

lad1m. 0 soz §Udur: 1~ G:-13) Jl ~Lll ~ ~~ j ~ ~~ \11 .;j )W '1 j 
Yani, "Eger dostlardan aynhk olrr{asayd1, alum ruhlanm1za yol bula

mazd1 ki gelip alsm." 

Demek, insam en c:;ok olduren, dostlardan aynhktir. Evet, hic:;bir 

§ey beni o vaziyet kadar yakmam1§, aglatmam1§br. Eger Kur' an' dan, 

imandan yard1m gelmeseydi o gam, keder, huzun ruhumu uc;uracak 

gibi bir tesir yapardi. 

Eskiden beri §airler §iirlerinde, dostlanyla gorli§tlikleri yerlerin za

manla harap olmasma aglam1§lar. Bunun, aynhk ac1sm1 en c:;ok his

settiren ornegini ben gozumle g6rdum. iki yuz sene sonra c:;ok sevdigi 

dostlannm ikamet ettikleri yere ugrayan bir adamm huznuyle hem 

ruhum hem kalbim gozume yard1m edip agladilar. Kar§tmda hara

beye donmli§ yerlerin mamur, §enlikli oldugu, ne§e ve sevinc:; verdigi 

zaman, yirmi seneye yakm, c:;ok tath bir devirde, ders vererek kiymetli 

el-Hamevi, HizaneW'l-Edeb 1/136, 196; el-Kazvini, el-izah 1/374. (Bu beyit, Ebu't
Tayyib el-Mutenebbi'ye aittir.) 
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talebelerimle gec;irdigim, hayattmm o §irin sayfalan birer birer, sine

ma perdesindeymi§ gibi canlamp gorundu, soma olup gitti, bu §ekilde 

epey vakit devam etti. 

0 zaman, sadece dunyay1 gaye yapanlann haline c;ok hayret 

ettim: "Nasil kendilerini aldahyorlar?" diye dil§ilndum. <:;unku o 

vaziyet, dunyanm tamamen fani oldugunu ve insanlann da ic;inde 

misafir olarak bulundugunu ac;1kc;a gosterdi. Hakikat ehlinin surekli, 

"Dunya gaddardir, aldatic1dir, fenadir, aldanmaym1z!" demelerinin 

ne kadar dogru oldugunu gozumle gordum. Hem insan nasil bede

niyle, eviyle alakahysa, kasabasma, memleketine, hatta dunyaya da 

oyle alaka duydugunu kendim de tecrube ettim. <:;unku ben vucu

dum itiban ile ihtiyarhk rikkatinden iki gozumle aglarken, medrese

min yalmz ihtiyarhgmdan degil, y1k1hp gitmesinden dolay1 on gozle 

aglamak istiyordum. 0 §irin vatammm yan olUmu sebebiyle yuzlerce 

gozle aglamaya ihtiyac1m vardi. 

Rivayet edilen bir hadiste buyruluyor ki, her sabah bir melek, 13~ 
\._,\_µ_ l_P.lj ~ ~ yani, "Olmek ic;in dunyaya gelir, harap olmas1 ic;in 

bfnalar yaparsm1z." der. i§te bu hakikati kulag1mla degil, gozumle i§i

tiyordum. 

0 halim beni o zaman nasil aglatt1ysa, on senedir hayalim o 

manzaraya ugrad1kc;a yine aglahyor. Evet, binlerce sene ya§amI§ 

o ihtiyar kalenin ba§mdaki menziller harap olmu§, onun altmdaki 

§ehir sekiz senede sekiz yuz sene kadar ihtiyarlam1§ ve kale altmdaki 

gayet canh ve dostlar meclisi olan medresem y1kilm1§. Osmanh Dev

leti' ndeki butun medreselerin vefatim gosteren cenazesinin manevi 

buyuklUgune i§aret suretinde koca Van Kalesi'nin yekpare ta§I ona 

bir mezar ta§I olmu§. Adeta o medresede sekiz sene once beraber 

bulundugumuz merhum talebelerim, kabirlerinde benimle birlikte 

aghyorlardi. Hatta o kasabanm harabe duvarlanm, dagilm1§ ta§lan

m da aghyor gibi gordum. 

0 zaman anlad1m ki, vatammdaki bu gurbete dayanamayacag1m. 

Ya ben de kabre, onlann yanma gitmeliyim ya da dagda bir maga

raya c;ekilip ecelimi orada beklemeliyim, diye dil§ilndum. Dedim ki: 

Abdullah ibnti'l-Mtibarek, ez-Ziihd 1/88; el-Beyhak!, $uabii'l-fman 7/396; ed-Deylem!, 
el-Miisned 4/51. 
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Madem dunyada boyle tahammi.ilu a§an, sabn tuketen, kar§l koyul

maz, yak1c1 aynhklar var. Elbette alum, hayata tercih edilir. Bu agir 

hayat yuku c;ekilir dertlerden degildir. 

0 vakit alh yonume goz gezdirdim ve hep karanhk gordum. 0 ele

min §iddetinden gelen gaflet, bana dunyay1 korkunc;, bo§, lss1z, ba§l

ma y1kilacak gibi gosterdi. Ruhum ise di.i§man vaziyetini alan say1s1z 

bela kar§1smda bir dayanak noktas1 ve ebede kadar uzanan sonsuz 

arzulanm tatmin edecek bir yard1m eli ararken ve o say1s1z aynhklar

dan, tahrip ve oli.imlerden gelen huzne ve gama kar§l teselli beklerken, 

birden Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm 

ayetinin hakikati tecelli etti. Aynhg1 hahrlatan o dokunakh, deh§etli, 

huzunlu hayalden beni kurtard1, gozumu ac;h. 

Bakhm ki, meyveli agac;lann ba§mdaki meyveler tebessum eder gibi 

bana bak1yor; bize de dikkat et, yalmz harabeye bak1p durma, diyorlar. 

Bu ayet-i kerimenin hakikati §Unu hahrlahyordu: 

"Van ovasmm sayfasmda, misafir olan insanlann eliyle yazilan 

ve §ehir suretini alan insan eseri bir mektubun, Rus i§gali denilen 

deh§etli bir sel belasma di.i§lip silinmesi seni neden bu kadar uzu

yor? Her §eyin asil Malik'i, Sahibi ve Rabbi olan Nakka§-1 Ezell'ye 

bak; §U Van sayfasmda birer mektup suretindeki eserleri, tam bir 

§a§aa ile eskiden gordugun §ekilde yine yazilmaya devam ediyor. 0 

yerler bo§, harap, lss1z kalm1§ diye aglaman, Malik-i Hakikl' den gafil 

olmandan, insanlan misafir gibi gbrmeyip malik zannetme yanh§m

dan ileri geliyor." 

i§te o yanh§tan ve yak1c1 vaziyetten bir hakikat kap1s1 ac;ildi. Ve 

nefis o hakikati tam kabul etmeye haz1rlandi. Evet, nasil ki demir yu

mu§asm, guzel ve faydah bir §ekil alsm diye ate§e sokulur. Aynen oyle 

de, o huzun veren hal ve deh§etli vaziyet ate§ oldu, nefsimi yumu§atti. 

"Goklerde ve yerde ne varsa Allah'1 tenzih ve tesbih eder. 0 Aziz ve Hakimdir: Ostun 
kudret, tam hukum ve hikmet sahibidir. Goklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hayati 
veren ve ahp olduren O'dur. 0 her §eye kadirdir." (Hadid suresi, 57/1-2). 



346 Lem' alar 

Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan, zikredilen ayetin ve iman hakikatlerinin fey
zini nefsime tam gosterdi, kabul ettirdi. 

Evet, -Allah'a hamdolsun- §U ayetin hakikati, ruha ve kalbe iman 
feyziyle (Yirminci Mektup gibi risalelerde ac;1kc;a ispat ettigimiz gibi) 
herkesin iman kuweti olc;usunde ortaya c;1kan oyle bir dayanak oldu 

ki, o vaziyetin deh§etinden yuz derece daha korkunc;, zararh musibet

lere kar§I koyabilirdi. Ve bana §Unu hatirlatt1: Her §ey, senin Yaraticm 
olan §U memleketin Hakiki Malik' inin emrine boyun eger, her §eyin 

dizgini O'nun elindedir, O'na baglanman yeter. 1 

Hahk'1ma dayamp O'nu tamd1ktan sonra, du§man gibi g6runen 
her §ey dD§manhg1 terk etti; beni aglatan huzunlu haller, ne§elendir

meye ba§lad1. Bin;ok risalede kesin delillerle ispat ettigimiz gibi, o s1-

mrs1z arzulara kar§I ahirete imandan gelen nur oyle imdada ko§tu ki, 

degil sadece kuc;ucuk, gec;ici, omru k1sa, dunyevl dostlara kar§I arzu ve 
baglanma; sonsuzlar sonsuzu olan baki alemde, ebedl saadette smir

s1z, uzun arzulanma dahi yetebilecek bir kuwet verdi. (unku gec;ici bir 
misafirhanesi olan §U yeryuzunde, misafirlerini bir-iki saat sevindirmek 

ic;in bahar sofrasmda had ve hesaba gelmez sanath, §irin nimetlerini, 

rahmetinin bir cilvesiyle her baharda ihsan buyurup bir kahvalti gibi 

o misafirlere ikram eden, sonra ebedl meskenlerinde sekiz daiml cen

neti2 sonsuz bir zamanda, say1s1z, turlu nimetleriyle doldurup kullanna 
haz1rlayan Rahman ve Rahim bir Zat' m rahmetine iman ile dayamp 

baghhgm1 bilen, elbette oyle bir kuwet, bir istinat noktas1 bulur ki; en 

a§ag1 derecesi bile smirs1z, ebedl emellere kavu§maya yeter. 

Vine o ayetin hakikatiyle, imandan gelen nur oyle parlak bir §ekil

de tecelli etti ki, karanhk olan o alb yonu gunduz gibi aydmlatt1. Med

resemin ve bu §ehirdeki talebe ve dostlanmm arkasmdan aglad1g1m 

halimi nurlandmp "Dostlannm gittigi alem karanhk degil, onlar yalmz

ca yerlerini degi§tirdiler, yine gorD§eceksiniz" diye ihtar etti. Aglamam1 

tamamen kesti ve dunyada onlarm yerine gec;ecek, onlara benzeyen 

talebe ve dostlar bulacag1m1 haber verdi. 

Goklerin ve yerin htiktimranhgmm ve buralardaki hazinelerin Allah' a ait oldugunu bildi

ren birc;:ok ayetten bazt!an ic;:in bkz. Bakara suresi, 2/107; Al-i imran suresi, 3/189; Maide 

suresi, 5/17; Casiye suresi, 45/27; Zumer suresi, 39/63; $0.ra suresi, 42/12. 
Cennetin sekiz kap1s1yla ilgili bkz. Buhari, bed'u'l-halk 9; Muslim, fmcm 46; Ebo. Davud, 

tahare 65; Tirmizi, tahare 41. 
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Evet, -Allah'a harndolsun- hem y1k1lan Van rnedresesini lsparta 

rnedresesiyle canlandmp oradaki dostlara da daha c;ok, daha kiyrnetli 

talebe ve dostlarla rnanen hayat verdi; hem de dunyamn bo§, kirnse

siz olrnad1gm1, dunyay1 harap bir rnernleket suretinde yanh§ tasawur 

ettigirni gosterdi. Malik-i Hakik1, hikrnetinin geregince, insanlarm eseri 

olan levhay1 degi§tiriyor, rnektubunu tazeliyor. Bir agacm rneyvelerini 

kopard1kc;a yerine ba§ka rneyvelerin gelrnesi gibi, bu aynhk da insan

hk ic_;in bir yenilenrnedir. irnan noktasmda, dostsuzluktan gelen, elem 

veren bir huzun degil; belki ba§ka, guzel bir alernde goril§rnek uzere 

aynlrnamn sebep oldugu, lezzet ve huzun veren bir tazelenrnedir. 

Vine irnan o deh§etli vaziyette, kainattaki varhklann karanhk goru

nen yuzunu aydmlatti. Ben de o zarnan bu hale §ilkretrnek istedirn, §U 

Arapc;a f1kra hatmrna geldi, o hakikati tarn tasvir etti. 

-: • ~ d G1/0t ~15.Pt ~b-t y;; <:Y ~ ~ /_Y\1 0~'11 ! \; ~ ~\ 
~.r .r . /. r~ ~~ // ·;; ~y ~ // / 
-: ~ / y -: <'I; -: y 

0 
/ -: ;;. /y -: • y ~L;..\ LI/ 00 I ~I~ I '-: <'L ~81 
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dedirn. Manas1 §Udur: "O §iddetli halin tesirinden gelen gafletle, 

kainattaki varhklann bir k1srn1 dil§rnan ve yabanc1, 1 HA;iiYE bir k1srn1 

rnuthi§ cenazeler, bir k1srn1 da kirnsesizlikten aglayan yetirnler §eklinde 

gorundu. Gafil nefsirne kuruntu ile gosterilen bu korkunc; rnanzaranm 

hakikatini, irnan nuruyla aynelyakin gordurn: Yabanc1 ve dil§rnan go

runen o varhklar aslmda birer dost ve karde§tir. 0 rnuthi§ cenazeler ise 

k1srnen canh ve dost, k1srnen vazifeden terhis edilenlerdir. Ve o agla

yan yetirnlerin feryatlannm, zikir ve tesbih nagrneleri oldugunu irnan 

nuru ile anlad1g1rndan, bu say1s1z nirnetin kaynag1 olan imam bana ve

ren Yuce Hahk'a sonsuz harnd ediyorurn. Bu dunyada, dunya kadar 

bu yuk hususi dunyarndaki bu tun varhklan, Cenab-1 Hakk' a harnd ve 

O'nu tesbihte tasawur etrnek niyetiyle kullanrnak hakkun oldugu ic_;in 

o varhklann her birinin ayn ayn ve hepsinin birden hal dilleriyle ~\ 
20~~\ J) ~ Aderiz." 

/ / / 

i§te gaflet ic_;indeki o rnuthi§ halde hic;e inen hayatm zevkleri, tarna-

rnen c;ekilip kuruyan erneller ve c;ok dar bir daire ic_;inde s1k1§1p kalan, 

HA;iiYE Oeprem, firtma, tufan, veba ve ate§ gibi. 

Lutfettigi iman nurundan dolay1 hamdolsun Allah' a. 
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belki mahvolan §ahs1ma ait nimetler, Iezzetler birden -ba§ka risa1e1er

de ac;;1kc;;a ispat ettigimiz gibi- iman nuru ile ka1bin etrafmdaki o dar 

daireyi oyle geni§letti ki, kainati ic;;ine aldi. 0 Horhor bahc;;esindeki 

kurumu§ ve lezzeti kac;;m1§ nimet1er yerine, §U dunya yurdunu ve ahi

reti birer nimet sofras1 ve rahmet tab1as1 hukmune gec;;irdi. Gbz, kulak, 

kalb gibi insanm on degil, belki yuz uzvunun her birini, gayet uzun bi

rer el §eklinde, her muminin derecesi olc;;usunde Rahman'm o iki sof

rasma uzamp her taraftan nimetleri top1ayacak §ekilde gosterdiginden, 

hem bu yuce hakikati ifade etmek, hem de o say1s1z nimete §tikretmek 

ic;;in o zaman §byle demi§tim: 

l<:-1~;;\\/~1-: .o::~_Jo;: · 0 /\iu ""...-'l\0~~\ ~ \;:_~~\ 
<..)",, / y _J / / ~ l_r:J y--'"' j-:.j / _)~ / • ;- jy 1..5""' / / 

/ ~t_;_ 01L ~I od~t\ ~\;// ~ _:J ~~ · ~,. 
/ // / ;-. / / /~ / / ~ • / • i...J>" ~y 

~ / -
Yani: "Donya ve ahireti nimetleriyle ve rahmetiyle dolduran, ha

kiki muminlerin iman nuru ve islamiyet'le ac;;1ga c;;1k1p geli§mi§ butun 

hisleri vas1tas1yla o iki buyuk sofradan istifadesini saglayan ve bunun 

yolunu gosteren iman nimetinin kar§ihgmda, onu veren Hahk'1ma 

elimden gelse vucudumun butun zerreleriyle dunya ve ahiret dolusu 

hamd ve §tikrederim." 

Madem iman bu alemde §U buyuk tesiri yap1yor; elbette beka yur

dunda da oyle meyveleri ve bereketi olacaktir ki, dunyadaki ak1lla 

kavranamaz ve tarif edilemez. 

i§te, ey benim gibi, pek c;;ok dostundan aynlmamn ac1sm1 c;;eken 

ihtiyarlar! Sizin en ihtiyanmz, gbrunli§te her ne kadar benden ya§hysa 

da ben manen ihtiyarhg1mm onlardan daha fazla oldugunu tahmin 

ediyorum. F1tratimda hemcinslerime ac1ma hissi c;;ok oldugundan, 

kendi elemimden ba§ka, binlerce karde§imin elemlerini de o §efkat 

sirr1yla c;;ektigimden, yuzlerce sene ya§am1§ gibi ihtiyanm. Ve siz her ne 

kadar aynhk belasm1 c;;ekmi§seniz de o belaya benim kadar maruz kal

mam1§sm1zd1r. (::unku oglum yok ki, yalmz onu dti§lineyim. Bendeki 

f1trl olan bu fazla ac1ma hissi ve §efkat s1rn ile binlerce Musltiman evla

dm, hatta masum hayvanlann ac1 c;;ekmeleri kar§1smda dahi bir rikkat, 

bir elem hissediyordum. Kendime ait bir evim yok ki, dti§lincem yalmz 

ondan ibaret olsun; islam'm esaslanm koruma gayreti noktasmda bu 
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memleketle ve hatta islam aleminin k1tas1yla evim gibi alakadanm. 0 

iki buyuk evdeki dinda§lanmm elemleriyle kederleniyor, aynhklanyla 

mahzun oluyorum! .. 

i§te, ihtiyarhg1mdan ve aynhk belalanndan gelen butUn bu uzuntUle

rime kar§I iman nuru tam yetti; bana kmlmaz bir limit, sonmez bir nur, 

bitmez bir teselli verdi. Elbette ihtiyarhktan kaynaklanan karanhk, gaflet, 

keder ve elemlere kar§I iman sizlere de yeter. Asil karanhk, nursuz ve 

tesellisiz ihtiyarhk, en elemli ve muthi§ aynhk; dalalet ehlinin ve haram 

zevklerin pe§inden gidenlerin ihtiyarhklan ve aynhkland1r. Omit, nur ve 

teselli veren imandan zevk duymak ve onun tesirini hissetmek, ihtiyarh

ga lay1k, islamiyet' e uygun ve kulluga yakI§Ir §Uurlu bir tavir takmmakla 

mumkun olur; genc;lere benzemeye c;ah§makla ve ba§ml onlann sarho§

c;a gafletlerine gomup ihtiyarhgm1 unutmakla degil. 
1.'(.Li.., G ~, .'(\ -~<- ~ ~, _,(1 ~<. G ~, _,(,t;j _,,-: -ev kema kal-r: . . . if ,~~ r .J \'"',,JT'--: . if 1 --: . ~ 

hadisi~i dD§linunuz. Meali §Udur: "Genc;lerinizi~ en iyisi, temkinde ve 

haram zevklerden c;ekilmekte ihtiyarlara benzeyendir. ihtiyarlanmzm 

en fenas1 ise haram zevklerde ve ba§Im gaflete sokmakta genc;lere 

benzeyendir." 

Ey ihtiyar karde§lerim ve ihtiyar hammlar! Hadis-i §erifte buyrulu

yor ki: "Altm1§-yetmi§ ya§lanndaki ihtiyar bir mumin, Cenab-1 Hakk'm 

dergahma elini kaldmp dua ederken, Allah'm rahmeti onun elini bo§ 

dondurmekten hicap eder." 2 Madem O'nun rahmeti size boyle hur

met gosteriyor; siz de bu hurmete kullugunuzla kar§ihk veriniz. 

ON DORDUNCU UMiT 

Dorduncu ;>ua olan Ayet-i Nuriye-i Hasbiye'nin3 ba§ k1smmm oze-

ti: 

Bir zaman ehl-i dunya beni her §eyden tecrit ettiginden, birbiri ic;in

de be§ c;e§it gurbete dli§mli§tlim. S1kmtidan gelen bir gafletle, Risale-i 

et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebfr 22/83; et-Taberani, el-Mu'cemu'/-Evsat 6/94; Ebu 
Ya'la, el-Musned 13/467. 
Bkz. et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat 5/270, Musnedu'§-~Cimiyyfn 2/268; el-Acluni, 
Ke§fu'l-Hafa 1/284. Aynca, gene! manada Cenab-1 Hakk'm dergahma kalkan hic;:bir eli 
bo§ c;:evirmedigine dair bkz. el-Bezzar, el-Musned 6/479; EbU Ya'la, el-Musned 3/391; 
ibni Hibban, es-Sahfh 3/160. 

Al-i imran suresinin 173. ayeti: "Allah bize yeter. 0 ne guzel vekildir!". 
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Nur'un teselli ve medet veren nurlanna degil, dogrudan dogruya kal

bime bakhm ve ruhumu arad1m. Gordum ki, bende gayet kuvvetli bir 

beka a§k1, §iddetli bir var olma istegi, buyuk bir hayat arzusu, smirs1z 

bir acizlik ve fakr hukmediyor. Halbuki muthi§ olan fanilik, o beka 

a§km1 sbnduruyordu. 0 haldeyken, yamk bir §airin dedigi gibi §byle 

dedim: 

Di/ bekasz, Hak fenasz istedi mU/k-i tenim 

Bir devas1z derde du§tum, ah ki Lokman bfhaber. 1 

Omitsizce ba§1m1 egdim. Birden, 2J.?)1 ~j ~\ G;...:.>- ayeti imda

d1ma yeti§ti, "Beni dikkatle oku!" dedi. Ben de gunde be§ yuz defa 

okudum. Okudukc;a, yalmz ilmelyakin degil, aynelyakin bir §ekilde bu 

ayetin c;ok k1ymetli nurlan bana dokuz mertebede s1rlanm ac;ti. 

Birinci Mertebe 

Mahiyetimde, sebepsiz ve bizzat sevilen mutlak kemal sahibi Zat-1 

Zulkemal ve Zulcelal'in bir isminin tek bir cilvesinin bir golgesi bu

lundugundan, kendi bekama degil, o Kamil-i Mutlak'm varhgma, 

kemaline ve bekasma bakan f1trahmdaki sonsuzluk a§k1, gaflet yuzun

den yolunu §a§Irml§, gblgeye yapl§ml§, aynanm bekasma a§lk olmu§

tu; J.?)1 ~j ~I G;...:.>- ayeti geldi, perdeyi kaldirdi. Gordum, hissettim 

ve bizzat ya§ayarak zevk ettim ki; bekamm lezzeti ve saadeti, aynen ve 

daha mukemmel bir tarzda Baki-1 Zillkemal'in bekasm1, benim Rab

bim ve ilah1m oldugunu tasdik etmemde, iman ile bunu anlamamda

d1r. Bunun delilleri, hisleri olmemi§ kimseleri hayrette birakacak gayet 

derin ve ince, "hem ... hem" §eklinde yazilm1§, iman §UUrunu bildiren 

on iki cumleyle Risale-i Hasbiye' de beyan edilmi§tir. 

ikinci Mertebe 

Yarad1h§1mdaki smirs1z acizlikle beraber, ihtiyarhk, gurbet, kimse

sizlik ve tecrit ic;indeyken ehl-i dunya, hileleri ve casuslanyla bana hu

cum ettikleri sirada kalbimden dedim ki: "Elleri bagh, zayif ve hasta 

bir tek insana ordular saldmyor. Benim ic;in dayamlacak kimse yok 

Niyazi-i M1sri, Dfvan s. 149 (133. §iir). 
"Allah bize yeter. 0 ne guzel vekildir!" (Al-i irnran sO.resi, 3/173). 
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mu?" Ve 1J.?)1 rJ ~\ ~ ayetine muracaat ettim. 0 ayet bana §U 

manay1 bildirdi: 

iman bagmm vesikas1yla mutlak kudret sahibi oyle bir Sultan' a 

baglamrsm ki, 0, yeryuzunde her baharda dart yuz bin milletten olu

§an bitki ve hayvan ordulannm butun donammlanm kusursuz bir in

tizamla verir. Bununla beraber, ba§ta insan olmak uzere, canhlarm 

muazzam ordusunun butun erzakm1, insanlann son zamanlarda ke§

fettikleri, et, §eker ve diger gidalann ozleri gibi degil, 0 ozlerden yuz 

derece daha mukemmel bir §ekilde, her c;e§it giday1 tohum ve c;ekirdek 

denilen Rahmani ozlere koyup onlan da pi§melerine ve buyumelerine 

dair kaderle belirlenmi§ tarifelere sararak muhafaza ic;in kuc;uk sand1k

lara yerle§tirir. 0 kuc;uk sand1klann yarahlmas1, 2
:} emrinde bulunan 

3~)-.J\S fabrikasmda o kadar c;abuk, kolay ve bollukla gerc;ekle§ir ki, 

Kur'an §byle buyurur: "Hahk emreder, o §ey meydana gelir." Madem 

sen, iman bag1 tezkeresiyle boyle bir dayanak noktas1 buldun, o son

suz kuwete ve kudrete guvenebilirsin. Ben de ayetten bu dersi alm

ca oyle bir manev1 kuwet elde ettim ki, degil §imdiki di.:t§manlanma, 

belki dunyaya meydan okuyabilecek bir iman gucu hissederek butun 
ruhumla 1 d1 , '· ' ~\ L::..:.;.. dedim. ~y r,3 . 

U~iincii Mertebe 

0 gurbetlerin, hastahklann ve mazlumiyetlerin verdigi s1kmhyla 

dunyadan alakam1 kesilmi§ buldugum ve iman, ebedi bir alemde, 

baki bir memlekette claim! bir saadeti kazanabilecegimi telkin ettigi s1-

rada; hasret ak1tan "Of! Of!" clan vazgec;ip sevinc; ifade eden bir §ekilde 

"Oh!" dedim. Fakat bu ebedi saadet gaye-i hayalinin, ruhun hedefinin 

ve yarahh§m neticesinin gerc;ekle§mesi; ancak ve ancak mahlukatm 

butun hareket ve duru§lanm, tavir ve davram§lanm, hem kendilerine 

has sozleriyle hem de fiilleriyle bilen, kaydeden, §U kuc;ucuk ve mutlak 

aciz insam kendine dost ve muhatap kilan, ona butun yarahlmi§la

rm ustunde bir makam veren bir Kadir-i Mutlak'm smirs1z kudretiyle 

"Allah bize yeter. 0 ne guzel vekildir!" (Al-i imran sO.resi, 3/173). 
"(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, (o da oluverir)." (Bakara sO.resi, 2/117; 
Al-i imran sO.resi, 3/47, 59; En'am sO.resi, 6/73). 
"Kun" kelimesinin harfleri, kaf ve nun. 
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insana sonsuz inayet ve klymet vermesiyle mumkun olabilir, diye du

§Lindum. Soma bu iki noktada, yani boyle bir kudretin faaliyeti ve 

gbrunli§te onemsiz olan insanm hakiki k1ymeti hakkmda imanm ac;1ga 

c;1kmasm1 saglayacak ve kalbi tatmin edecek bir izah arad1m. Yine o 

ayete muracaat ettim. "~ daki L'ya dikkat et, seninle beraber hal 

diliyle ve sozle kimler ~ diyor, dinle!" diye emretti. 

Birden baktim ki, say1s1z ku§lar ve birer ku§c;uk olan sinekler, had

siz hayvanlar, bitkiler ve agac;lar da benim gibi hal diliyle pj ~\ ~ 
1 J-? )1 ayetinin manasm1 soylUyor ve herkesin hatmna getiriyorlar. Ha

yatlan ic;in gereken her §eye kefil olan oyle bir vekilleri var ki, birbirine 

benzeyen ve temel maddeleri bir olan yumurtalan, birbirinin misli gibi 

damlalan, birbirinin aym gibi tohumlan, birbirine benzeyen c;ekirdek

leri, ku§lann, hayvanlann ve bitkilerin yuz bin turunu ve agac;larm yuz 

bin sm1fm1 yanh§siz, noksans1z, birbirine kan§hrmadan, suslU, olc;Ulu, 

intizamh, birbirinden farkh bir §ekilde, gozumuzun onunde, bilhassa her 

baharda kolayca, gayet geni§ bir dairede, bolca yarahr. Bunu yapan 

bir kudretin buyuklUgu ve ha§metinin yanmda, her §eyin beraberce, ic; 

ic;e, benzer §ekilde ve kendi ic_;inde tek bir tarzda yapilmas1, bize O' nun 

birligini ve ehadiyetini gosterir. Ayet, boyle say1s1z mucize ortaya koyan 

bir rububiyet fiiline, bir yarahc1hk tasarrufuna mudahale ve ortakhgm 

mumkun olmad1gm1 bildirir, diye anlad1m. Her mumin gibi benim §ah

siyetimi ve insani mahiyetimi anlamak isteyenler ve benim gibi olmay1 

arzu edenler, ~'daki L c;ogul zamirinde bulunan "ben"in, yani nefsi

min tefsirine baksmlar. Onemsiz, kuc;uk ve fakir gorunen varhg1m -her 

muminin varhg1 gibi- neymi§, hayat neymi§, insanhk neymi§, islamiyet 

neymi§, hakikati delilleriyle bilerek elde edilen iman neymi§, Allah'1 bil

mek neymi§, sevmek nas1l olmahym1§; anlasm ve derslerini alsmlar! 

Dordiincii Mertebe 

Bir vakit ihtiyarhk, gurbet, hastahk, maglubiyet gibi vucudumu sar

san anzalar, bir gaflet amma rastlaymca, §iddetle alakadar ve tutkun 

oldugum varhg1m ve bu tun varhklar hakkmda, "Y okluga gidiyorlar." 

diye elemli bir endi§e hissettim. Yine Ayet-i Hasbiyeye muracaat et

tim. Dedi ki: "Manama dikkat et ve iman durbunuyle bak!" 

"Allah bize yeter. 0 ne gi.izel vekildir!" (Al-i imran sO.resi, 3/173). 
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Ben de baktim ve iman gozuyle gordum ki: Bir zerrecik olan var

hg1m, her muminin varhg1 gibi sonsuz bir Varhgm aynas1, s1mrs1z bir 

inki§af ile claim! bir varhk kazanmaya vesile ve kendinden daha k1y

metli, ba.ki, <_;e§itli varhklan meyve veren bir hikmet kelimesidir. O'na 

baghhg1m yonuyle bir an ya§amamm, ebediyen var olmak kadar 

k1ymetli oldugunu ilmelyakln gordum. c;unku iman §UUru ile vucu

dumun Vacibu'l-Vucud'un eseri, sanah ve cilvesi oldugunu anlay1p 

korku veren kuruntulardan, say1s1z aynhktan ve bunlann elemlerinden 

kurtuldum; Cenab-1 Hakk'm mahlukatla, bilhassa canhlarla alakah fiil 

ve isimleri say1smca, karde§lik baglanyla munasebet kurdugum butun 

sevdigim varhklarla, ge<_;ici bir aynhk i<_;inde claim! bir kavu§manm var 

oldugunu bildim. i§te iman ve imandaki bag ile benim varhg1m da her 

mumin gibi, say1s1z varhgm, mahiyetinde aynhk elemi bulunmayan 

nurlanm kazamr, kendi gitse de onlar arkada kald1gmdan kendisi kal

ml§ gibi memnun olur. 

Soziin Ozii: O/Um aynl1k degil, bir kavu§ma ve mekan degi§tir

medir; baki bir meyveyi sumbal vermektir. 

Be§inci Mertebe 

Vine bir zaman hayahm <_;ok agir §artlar altmda sarsild1, dikkatimi 

omrume ve hayahma <_;evirdim. Gordum ki: Omrum ko§arak gidiyor, 

ahirete yakla§ml§; hayahm da baskilar altmda sonmeye yuz tutmu§. 

Halbuki Hayy ismine <lair risalede izah edilen, hayatm muhim vazi

feleri, buyuk meziyetleri ve k1ymetli faydalan boyle <_;abuk sonmeye 

degil, uzun ya§amaya lay1khr, diye kederle dli§lindum. Vine rehberim 

olan \}~)I hj ~I ~ ayetine muracaat ettim. Dedi ki: "Hayata, 

sana onu veren Hayy-1 Kayyum'a gore bak!" 

Ben de oyle baktim, gordum ki: Hayahmm bana bakan yonu bir 

ise, o Hayy ve Kayyum Zat' a bakan yonleri yuzdur; bana ait neticesi 

bir ise Varahc1ma ait neticeleri bindir. ~u halde Allah'm nzas1 dairesin

de bir an ya§amak yeter, uzun zaman istemez. 

Bu hakikat dart meseleyle beyan ediliyor. Olli olmayanlar veyahut 

diri olmak isteyenler, hayatm mahiyetini, hakikatini ve hukukunu o 

"Allah bize yeter. 0 ne guzel vekildir!" (fa.1-i imran suresi, 3/173). 
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dbrt mesele i<5inde arasm, bulsun ve dirilsinler! Ozeti §Udur: Hayat, 

Hayy ve Kayyum Zat' a bakhkc;a, iman da ona hayat ve ruh oldukc;a 

beka bulur. Hem baki meyveler verir hem de oyle yi.ikselir ki, sonsuz

lugun tecellisine erer, omri.in kisahgma uzunluguna bakilmaz. 

Altmct Mertebe 

Umumi aynhklar sirasmda di.inyamn harap olacagm1 haber veren 

ahirzaman hadiseleri ic;inde hususi aynhklanm1 hatirlatan ihtiyarhk ve 

omri.imi.in sonlannda fevkalade bir hassasiyetle, yarad1h§1mdaki gi.izel

lik sevdasmm ve kemale tutkunluk hislerinin ac;iga 9ktig1 bir zamanda; 

daima y1k1c1 olan faniligin, insam sevdiklerinden si.irekli ayiran oli.im 

ve yoklugun bu gi.izel di.inyay1 ve varhklan deh§etli bir §ekilde hir

palad1g1m, parampan;a edip gi.izelliklerini bozdugunu, fevkalade bir 

§UUr ve kederle gbrdi.im. Yarad1h§1mdaki mecazl a§k, bu hal kar§1smda 

§iddetle CO§UP isyan ettigi zaman bir teselli kaynag1 bulmak i<5in yine 

Ayet-i Hasbiye'ye mi.iracaat ettim. Dedi ki: "Beni oku ve manama 

dikkatle bak!" Ben de Nur suresindeki t:JI ... \_,~ 5\Jlj s-il~I )) ~\ 
ayetinin rasathanesine girip bu Ayet-i Hasbiye'nin en uzak tabaka

lanna iman di.irbi.ini.iyle ve en ince sirlanna iman §UUru mercegiyle 

baktim. Gordi.im ki: 

Nasil ki aynalar, camlar, §effaf §eyler, hatta kabarc1klar; gi.ine§ l§Ig1-

nm gizli, c;e§it \:e§it gi.izelliklerini ve "elvan-1 seba" denilen yedi renginin 

ti.irli.i ti.irli.i tathhklanm gosteriyor. Yenilenmeleriyle, hareketleriyle, ayn 

ayn kabiliyetleriyle ve kmlmalanyla da o gi.izellikleri tazeliyor; gi.ine§in, 

l§Igmm ve yedi renginin gizli gi.izelligini ho§ bir §ekilde ortaya koyu

yorlar. Aynen oyle de, bu gi.izel, sanath, tath varhklar, Ezel ve Ebed 

Gi.ine§i olan Cemll-i Zi.ilcelal'in mukaddes cemaline ve sonsuz gi.izel

likteki esma-y1 hi.isnasmm ebedl cazibesine aynahk edip cilvelerinin 

tazelenmesi ic;in hie; durmadan gelip gidiyorlar. 0 varhklarda gbri.inen 

gi.izelligin onlara ait olmad1g1, kendini gostermek isteyen ebedl ve mu

kaddes bir cemalin, si.irekli tecelli eden ve gbri.inmek isteyen mi.icerret 

ve mi.inezzeh bir gi.izelligin i§areti, alameti, panlhs1 ve cilvesi oldugu 

Risale-i Nur' da c;ok kuwetli delillerle, etrafhca izah edilmi§tir. Altmc1 

Mertebe, burada o delillerden uc; tanesi, kisaca, gayet akla uygun bir 

"Allah goklerin ve yerin nurudur." (NCtr sCtresi, 24/35). 
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§ekilde zikredilmi§tir, diye anlatmaya ba§lar. 0 risaleyi goren zevk-i 

selim sahibi herkes hayrette kahyor, kendilerinin istifadesinin yam sira 

ba§kalarmm da faydalanmas1 ic;in c;ah§may1 luzumlu goruyor. Bilhassa 

ikinci delilde be§ nokta beyan ediliyor. Akh ve kalbi bozulmu§ olma

yan, herhalde takdirle begenip tasvip ederek "Ma§allah, Allah muba

rek etsin" diyecek; fakir ve kuc;uk gorunen varhgm1 yuceltecek, bunun 

harika bir mucize oldugunu anlay1p dogrulayacakhr. 

Bir zaman Emirdag'da ikamete mecbur ve tek ba§tma iken, adeta 

bir hucrede, bana c;ok agir gelen goz hapsi ve zorbahklarla i§kence 

etmeleri yuzunden hayattan usand1m, hapisten c;1ktig1ma uzUldum. 

ButUn kalbimle Denizli hapsini arzulad1m ve kabre girmek istedim. 

"Hapis ve kabir, boyle bir hayata tercih edilir." diyerek ya hapse ya 

da kabre girmeye karar verirken, Cenab-1 Hakk'm inayeti imdada 

yeti§ti; kalemleri teksir makinesi gibi olan Medresetu' z-Zehra tale

belerinin ellerine yeni c;1kan teksir makinesini verdi. Birden k1ymetli 

Nur risalelerinin her biri, tek bir kalem ile be§ yuz nusha c;ogaltildi. 

Bu fUtuhatm ba§lamas1, bana o s1kmtih hayah sevdirdi, "Sonsuz 

§likurler olsun!" dedirtti. 

Bir zaman soma Risale-i Nur'un gizli du§manlan, Nur'un zaferini ve 

yay1lmasm1 c;ekemediler. Hukumeti aleyhimize k1§kirtt1lar. Hayat bana 

yine agir gelmeye ba§ladi. Birden Rabbimin inayeti tecelli etti. Nurla

ra en c;ok muhtac; olan ilgili memurlar, vazifeleri geregi toplahlan Nur 

Risaleleri'ni tam bir merak ve dikkatle okuyup incelediler ve Nurlar on

larm kalblerini kendine taraftar eyledi. T enkit yerine takdire ba§lamala

nyla Nur Dershanesi c;ok geni§ledi. Bu hadise bize madd1 zaranm1zdan 

yuz derece fazla fayda saglad1, s1kmhh tela§lanm1z1 hic;e indirdi. 

Soma gizli du§man munaf1klar, hukumetin dikkatini §ahs1ma c;e

virdiler. Eski siyas1 hayahm1 hahrlathlar. Hem adliyeyi, hem egitim 

bakanhgm1, hem emniyeti, hem de ic;i§lerini evhamlandirdtlar. Parti 

cereyanlan ve komunizm perdesi altmda anar§istlerin tahrikleriyle o 

HA;JiYE Risale-i Nur'un telif zamam u~ sene once bitmi§ oldugundan, bu On Be§inci Omit, 
daha soma bir Nur talebesi tarafmdan jhtiyarlar Risalesi'nin tamamlanmasma, telifine 
kaynak olmak uzere yazild1. 
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evham buyudu. Bask1 yapmaya, bizi tutuklamaya ve ellerine gec;en 

risaleleri toplamaya ba§ladilar. Nur talebelerinin faaliyetinde bir dur

gunluk meydana geldi. ~ahs1m1 c;urutmek du§lincesiyle bir k1s1m resmi 

gorevliler, hie; kimsenin inanmayacag1 suc;lamalarda bulundu, hayret 

verici iftiralanm yaymaya c;ah§h, fakat kimseyi inandiramadilar. 

Sonra c;ok basit bahanelerle, zemherinin en §iddetli gunlerinde be

ni tutuklayarak buyuk, c;ok soguk ve sobas1z bir kogu§ta iki gun tam 

bir yalmzhga hapsettiler. Ben kuc;uk odamda gunde kac; defa soba 

yakhg1m ve mangahmda daima ate§ bulundugu halde, zay1fhg1m ve 

hastahg1m sebebiyle zor dayanabiliyordum. ~imdi bu vaziyette hem 

soguktan bir s1tma, hem de deh§etli bir s1kmh ve hiddet ic;inde c;irp1mr

ken, Allah'm inayetiyle bir hakikat kalbimde inki§af etti. 

Ruhuma manen §byle ihtar edildi: "Sen hapse Medrese-i Yusufi

ye adm1 vermi§tin; hem Denizli' de s1kmtm1zdan bin derece fazla ferah, 

manevi kar, oradaki mahpuslann Nurlardan istifadesi ve Nurlann bu

yuk dairelerde yayilmas1 gibi neticeler sizi §ikayet ettirmek yerine binler

ce §likrettirmi§ti. Hapsinizin ve s1kmtm1zm her bir saatini on saat ibadet 

hukmune gec;irmi§, o fani saatlerinizi bakile§tirmi§ti. in§allah bu Oc;uncu 

Medrese-i Yusufiye'de de musibete ugrayanlann Nurlardan istifadesi 

ve teselli bulmalan, senin bu soguktaki agir s1kmhm hafifletip sevinc;lere 

c;evirecek. K1zd1gm adamlar eger aldanm1§larsa sana bilmeden zulme

diyorlar, onlar hiddete lay1k degildir. Eger bilerek, garazla ve dalalet 

hesabma seni incitiyor ve sana i§kence ediyorlarsa, pek yakm bir gele

cekte, olum[m ebedi idam1yla kabir hucresinde hapse girip daimi, s1km

tih bir azap c;ekecekler. Sen onlann zulmu sayesinde hem fani saatlerini 

bakile§tiriyor, hem manevi lezzetler ahyor, hem de ilmi ve dini vazifeni 

ihlasla yapmanm sevabm1 kazamyorsun!" Ben de bu tun kuwetimle 

"ElhamdUlillah" dedim. insaniyet damanyla o zalimlere ac1d1m. "Ya 

Rabbi! Onlan islah eyle!" diye dua ettim. 

ifademde Dahiliye Vekaleti' ne1 yazd1g1m gibi, bu yeni hadise 

on yonden kanunsuzdur ve asil suc;lular, kanun adma kanunsuzluk 

yapan o zalimlerdir. Oyle bahaneler arad1lar ki, kanun ve hak yo

luyla Risale-i Nur' a ve talebelerine ili§meye sebep bulamad1klanm, 

ic;i~leri Bakanhg1. 



Yirmi Altmcz Lem'a 357 

divanelige saptiklanm, i§itenleri glildurecek ve hakperestleri aglatacak 

iftira ve uydurmalanyla insaf sahiplerine gosterdiler. 

Mesela: Bizi bir ay gizlice izleyen memurlar hic;bir bahane bula

mad1klanndan, "Said'in hizmetkan bir dukkandan rak1 alm1§, ona go

turmil§." diye bir pusula yazmt§lar. 0 pusulay1 imzalayacak kimseyi 

bulamamt§, soma yabanc1 ve sarho§ bir adam1 yakalamt§, tehdit eder

cesine "Gel bunu imzala!" demi§ler. 0 da, "Tovbeler tovbesi olsun, 

bu acayip yalam kim imzalayabilir?" diyerek onlan pusulay1 yirtmaya 

mecbur etmi§. 

ikinci omek: Bilmedigim ve §imdi bile tammad1g1m bir zat, gez

mem ic;in atm1 vermi§ti. Ben de rahats1zhg1m sebebiyle hava almak 

maksad1yla yazm c;ogu gun, bir-iki saat gezerdim. 0 atm ve arabanm 

sahibine elli lirahk kitap vermeye sozum vard1 ki, kaidem bozulmasm 

ve minnet altma girmeyeyim. 

Acaba bunun kimseye zarar verme ihtimali var m1? Halbuki hem va

li, hem adliyeciler, hem de polisler bize elli defa "Oat kimin?" diye sor

dular. Guya buyuk bir siyasi hadise ve emniyetle alakah bir vakaymt§ 

gibi! Hatta bu manas1z sorulann kesilmesi ic;in iki zat hamiyet gosterip, 

biri "At benimdir" digeri de "Araba benimdir" dediklerinden, ikisini de 

benimle beraber tutuklad1lar. 

Bu orneklere k1yasla ~ocuk oyuncag1 hukmundeki birc;ok hadiseyi 

seyredip gulmekten aglad1k ve anlad1k ki: Risale-i Nur' a ve talebeleri

ne ili§enler maskara olur. 

0 orneklerden ho§ bir konu§ma: Benim tutuklama kag1d1mda se

bep, emniyeti ihlal su~u yazild1gmdan, ben daha o pusulay1 gormeden 

savc1ya dedim ki: "Ge~en gece seni g1ybet ettim. Emniyet muduru 

adma beni konu§turan bir polise, 'Eger bu memleketin umumi huzu

runa bin savcz ve bin emniyet muduru kadar hizmet etmemi§sem -u~ 

deja-Allah beni kahretsin!' dedim." 

Soma bu sogukta istirahata, il§ilmemeye ve dunyay1 dli§linmeme

ye en c;ok muhta~ oldugum bir sirada, kotu niyeti ve kash hissettiren 

bir §ekilde, beni bu tahammulU a§an surgune, yalmzhga ve bask1lara 

sevk edenlere kar§I ic;ime fevkalade bir kirgmhk ve ofke geldi. Fakat bir 

inayet imdada yeti§ti. Kalbime manen §6yle ihtar edildi: 
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"insanlann sana yaptiklan apac_;1k zullimlerde, adaletin ta kendisi 

olan kader-i ilahl'nin buyuk bir hissesi ve bu hapiste yiyecek nzkm 

var; o nz1k seni buraya c;;agtrdt. Ona kar§t nza ve teslimiyetle kar§thk 

vermen laz1m. Rabbinin hikmetinin ve rahmetinin de buyuk bir hissesi 

var; o da, bu hapistekileri nurlandtrmak, onlara teselli vermek ve size 

sevap kazandtrmakttr. Buna kar§I sabtr ic;;inde binlerce §ilkretmek ge

rekir. Hem nefsinin de senin bilmedigin kusurlanyla bunda bir hissesi 

var. 0 hisse kar§tsmda istigfar ve tevbeyle, nefsine 'Bu tokad1 hak et

tin!' demelisin. Hem gizli dil§manlann, hileleriyle baz1 safdil ve kurun

tulu memurlan kandtrarak o zulme sevk ettiklerinden, onlann da bir 

hissesi var. Buna kar§l Risale-i Nur'un o munaf1klara vurdugu deh§etli 

manevl' tokatlar, senin intikamm1 tamamen alm1§hr. Bu, onlara yeter. 

En son hisse, bilfiil vas1ta olan resml' memurlara aittir. Buna kar§l da 

onlann Nurlara tenkit niyetiyle bak1p iman yonunden ister istemez, 

§ilphesiz faydalanmalannm hatm ic;;in \.r:'O\ J- ~Wlj 1-::11 ~l.5:llj 
dusturuyla, onlan affetmek bir alicenaphkhr.'' 

Ben de hakikati bildiren bu ihtardan sonra tam bir ferah ve §ilkur

le, bu yeni Medrese-i Yusufiye' de durmaya, hatta aleyhimde olanlara 

yard1m etmek ic;;in cezay1 gerektirecek zarars1z bir sue;; i§lemeye karar 

verdim. Hem benim gibi yetmi§ be§ ya§mda, dunyayla alakas1z ve 

sevdigi dostlannm yetmi§ tanesinden ancak be§i hayatta kalml§ olan, 

Nur' a ait vazifesini gorecek yetmi§ bin nur nushas1 baki kahp serbestc;;e 

gezen, bir dile bedel binlerce dille iman hizmeti yapacak karde§leri, 

varisleri bulunan bir adam ic;;in kabir, bu hapisten yuz derece daha 

haytrhd1r. Bu hapis de di§andaki hurriyetsiz zorbahklar altmda serbest 

olmaktan yuz kat daha rahat ve faydahd1r. <;;unku insan di§anda, tek 

ba§ma, ilgili yi.izlerce memurun zorbahgm1 c;;ekmeye kar§1hk, hapiste 

yuzlerce mahpusla beraber yalmz mudur ve ba§gardiyan gibi bir-iki 

zatm, baz1 faydalara binaen uygulad1klan hafif tahakkumlerini c;;ekme

ye mecbur kahr. Bununla beraber, hapiste birc_;ok dosttan karde§c;e ilti

fatlar, teselliler gorur. Hem islam'm §efkati ve insanm yaradil1§1 geregi 

bu haldeki ihtiyarlara merhamet gostermesi, hapis zahmetini rahmete 

c;;eviriyor diye, hapse raz1 oldum. 

"O takva sahipleri ki kizd1klannda ofkelerini yutar, insanlann kusurlanm affederler." 
(Al-i imran sO.resi, 3/134). 
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Bu Li<_;uncu mahkemeye geldigim sirada zay1fhg1mdan, ihtiyarh

g1mdan ve rahats1zhg1mdan dolay1 ayakta durmakta zorland1g1m i<_;in 

mahkeme kap1smm di§mda bir iskemleye oturdum. Birden bir hakim 

geldi, hiddetlendi, "Neden ayakta beklemiyor?" diye haince sordu. 

Ben de ihtiyarhg1m dolay1s1yla bu merhametsizlige kizd1m. Birden 

baktim ki, pek <_;ok Musluman tam bir §efkat ve karde§likle merhametli 

bir §ekilde etraf1m1za toplanm1§, dagilm1yorlar. Birden kalbime iki "ha

kikat" ihtar edildi: 

Birincisi: Benim ve Nurlann gizli dLi§manlanm1z, istemedigim 

halde insanlann bana gosterdigi alakay1 kirmakla Nur'un yay1lmasma 

set <_;ekilir diye, §ahsl itibanm1 millet nazannda <_;Lirutmek dLi§Lincesiyle 

baz1 safdil resml memurlan kandmp boyle haince bir muameleye sevk 

etmi§ler. Buna kar§thk, Nurlarm iman hizmetine Allah'm inayetinin bir 

ikram1 olarak, o bir tek adamm ihanetine bedel §U yuz adama bak! 

Hizmetimizi takdir ile §efkatli bir §ekilde, merhametle ve alaka gostere

rek bizi kar§1hyor ve ugurluyorlar. Hatta ikinci gun, ben sorgu hakimi 

dairesinde savcmm sorulanna cevap verirken, hukumet binasmm av

lusunda, mahkeme pencerelerinin kar§ismda halktan bin kadar insan 

tam bir alaka ile toplamp hal diliyle "Bunlara s1kmti vermeyiniz!" der 

gibi gbrunduler. Polis onlan dag1tam1yordu. 

Kalbime ihtar edildi ki: Bu halk, §U tehlikeli asirda tam bir teselli, 

sondurulmez bir nur, kuvvetli bir iman ve ebedl saadete dair bir muj

de istiyor ve yaradih§lannm geregi olarak onu anyor. Nur Risalelerinde 

arad1klarmm bulundugunu i§itmi§ler ki, benim onemsiz §ahs1ma, imana 

bir par<_;a hizmetkarhg1m sebebiyle haddimden fazla iltifat gosteriyorlar. 

ikinci hakikat: Emniyeti ihlal kuruntusuyla, bize ihanet etmek ve 

insanlann alakasm1 kirmak niyetiyle, smirh say1daki aldanm1§ adamm 

hor gbrurcesine kotu muamelelerine kar§ihk, say1s1z hakikat ehlinin ve 

gelecek neslin takdir eden alki§lan var. 

Evet, komunizm perdesi altmda anar§istligin umumi emniyeti 

bozmak i<_;in deh§etli bir §ekilde <_;ah§masma kar§l Risale-i Nur ve ta

lebeleri, tahkikl iman kuvvetiyle bu vatanm her tarafmda 0 muthi§ 

bozgunculugu durduruyor, kmyor, emniyeti ve guveni saglamaya <_;a

h§tyorlar. ;Ju yirmi senede ilgili Li<_;-dort mahkeme ve on vilayetin po

lisleri, memleketin her tarafmda bulunan <_;ok say1daki Nur talebesinin 
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emniyeti ihlale dair bir vukuatm1 bile bulamamt§, kaydetmemi§tir. Oc; 

vilayetin insafh bir k1s1m emniyet mensuplan demi§ler ki: "Nur talebe
leri manevf birer zabztadzr. Asayi§i saglamakta bize yardzm ediyorlar. 
Tahkikf iman ile Nur'u okuyan herkesin kafasznda bir yasak~z b1rak1-
yor, emniyeti temine ~ah§zyorlar." 

Bunun bir ornegi Denizli Hapishanesi' dir. Ora ya Nurlann ve o 

mahpuslar ic;in yaztlan Meyve Risa/esi'nin girmesiyle, uc;-dart ay ic;in

de iki yuzden fazla mahpus oyle fevkalade itaatli, dindar bir hal ahp 

duzeldiler ki, uc;-d6rt insam olduren bir adam tahta bitlerini oldurmek

ten c;ekiniyordu. Tam merhametli, zarars1z, vatana faydah birer insan 

olmaya ba§ladtlar. Hatta memurlar, bu hale hayret ve takdirle bak1-

yorlardi. Bir k1s1m genc;ler daha hukum giymeden dediler ki: "Nurcu

lar hapiste kahrsa onlardan ders ahp onlar gibi olmak ic;in kendimizi 

mahkum ettirecegiz ve ceza almaya c;ah§acag1z. Onlann dersiyle ken

dimizi islah edecegiz." 

i§te bu mahiyetteki Nur talebelerini, emniyeti ihlal etmekle suc;layan

lar, herhalde gayet fena bir §ekilde aldanmt§ veya aldattlmt§hr; bilerek 

ya da bilmeden anar§istlik hesabma hukumeti kandmp bizi eziyetlerle 

ezmeye c;ah§tyorlar. Bunlara kar§I deriz ki: 

Madem 6/Um 6/durU/muyor, kabir kapanm1yor ve dunya misafir
hanesinde yolcular gayet surat ve tela§la, kafi/e kafi/e topragzn altz
na girip kayboluyorlar; elbette pek yakznda birbirimizden ayrz/acagzz. 

Siz zulmunuzun cezaszn1 deh§etli bir §eki/de ~ekeceksiniz. Hi~ degi/se 
mazlum muminler hakkznda terhis tezkeresi olan 6/Umun ebedf idam 
daragaczna ~1kacakszn1z. Sizin dunyada ebedf kalma kuruntusuyla al
d1g1niz ge~ici zevkler, bO.ki ve acz veren elem/ere d6ni1§ecek. 

Maalesef gizli, munaf1k dU.§manlanm1z, bu dindar milletin veli ma

kammdaki yuzlerce milyon §ehidinin, kahraman gazilerinin kamyla, 

k1hc1yla kazamlan ve korunan islamiyet hakikatine bazen "tarikat" 

adm1 tak1p o gune§in tek bir panlt1s1 olan tarikat me§rebini onun ay

ms1 gibi gosteriyor, hukumetin baz1 dikkatsiz memurlanm aldatarak 

Kur' an ve iman hakikatleri ic;in tesirli bir §ekilde c;ah§an Nur talebele

rine "tarikatc;1" ve "siyasi cemiyetc;i" adm1 verip hukumeti aleyhimize 

c;ekmek istiyorlar. Hem onlara hem de aleyhimizde onlan dinleyenle

re, Denizli'nin adil mahkemesine dedigimiz gibi deriz ki: 
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"Yuzlerce mi/yon ba§zn feda oldugu kutsf bir hakikate, bizim ba§1-

m1z da feda a/sun. Dunyay1 ba§1m1za ate§ yapsanzz, Kur' an hakikatle

rine feda bu ba§lar dinsizlige teslim olmayacak ve mukaddes vazifele

rinden vazge~meyecekler in§allah!" 

i§te, ihtiyarhg1mda ya§ad1klanmdan kaynaklanan agnlara ve umitsiz

liklere kar§I, imandan ve Kur' an' clan imdada yeti§en kutsi tesellilerle, §U 

ihtiyarhg1mm en s1kmtih bir senesini genc_;ligimin en rahat on senesine 

degi§mem. Bilhassa hapiste farz namazm1 kilanm ve tevbe edenin her 

bir saati on saat ibadet hukmune gec_;tiginden, hastahkta ve zulUm altmda 

her fani gun, sevap yonunden on gun baki bir omur kazandird1gmdan, 

ihtiyarhk benim gibi kabir kap1smda nobetini bekleyen bir adam ic_;in ne 

kadar §Ukran sebebidir, o manevi ihtarla anlad1m. "Sonsuz §Ukur Rab

bime" dedim, ihtiyarhg1ma sevindim ve hapsimden raz1 oldum. <:;unku 

omur durmuyor, c;abuk gec_;iyor. Lezzetle, rahathk ic_;inde gec_;se, lezze

tin sona ermesi elem oldugundan, hem uzunhlyle hem §Ukursuzluk ve 

gafletle baz1 gunahlan birak1p fani olur gider. Eger ha piste ve zahmetle 

gec;se, elemin bitmesi manevi bir lezzet verdiginden ve bir c;e§it ibadet sa

yild1gmdan, bir yonden baki kahr ve hayirh meyveleriyle insana ebedi bir 

omur kazandmr. Gec;mi§ gunahlara ve hapse sebebiyet veren hatalara 

kefaret olur, onlan temizler. Bu bak1mdan, mahpuslardan farz namazla

nrn kilanlar, sabir ic_;inde §Ukretmelidirler.1 

ON ALTINCI UMiT 

Bir zaman, ihtiyarhg1mda, Eski§ehir hapishanesinde bir sene ceza

m1 c;ekip c;1ktim. Beni Kastamonu'ya surgun ettiler. Polis karakolunda 

iki-uc_; ay misafir oldum. Benim gibi sad1k dostlanyla goru§mekten bile 

s1kilan bir munzevi ve k1yafetinin degi§mesine tahammUl edemeyen 

bir adam, boyle yerlerde ne kadar s1kmti c;eker, anla§thr. i§te ben boy

le umitsizlik ic_;indeyken, birden Allah'm inayeti ihtiyarhg1mm yard1m1-

na yeti§ti. 0 karakoldaki komiser ve polisler sad1k birer dost hukmune 

gec_;ti. Hic_;bir zaman §apka giymemi ihtar etmedikleri gibi, hizmetc;ile

rimmi§ gibi istedigim zaman beni §ehrin etrafmda gezdiriyorlardi. 

Soma o karakolun kar§tsmda Kastamonu'nun Nur Medresesine 

Muminlerin maruz kald1J<lan her felaketin gunahlanna kefaret olacagm1 mujdeleyen hadis-i 

§erifler ic;:in bkz. Buhari, merda l; Muslim, birr 45-52; Tirmizi, cenaiz 1. 
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girdim, Nurlarm telifine ba§lad1m. Feyzi, Emin, Hilmi, Sadik, Nazif, Sa

lahaddin gibi Nur'un kahraman talebeleri, Nurlann ne§ri ve c_;ogaltilma

s1 ic_;in o medreseye devam ettiler. Genc_;ken eski talebelerimle yaphg1m 

k1ymetli ilmi mi.izakerelerin daha parlak bir ornegini gosterdiler. 

Ardmdan gizli di.i§manlanm1z baz1 memurlan, bir k1s1m enaniyet

li hocalan ve §eyhleri aleyhimize evhamlandird1. Bizi Denizli Hapsi

ne gonderip be§-alti vilayetten gelen Nur talebelerinin o Medrese-i 

Yusufiye' de toplanmasma vesile oldular. 

Bu On Altmc1 Omit'in etrafhca izah1, Kastamonu'dan gonderilip 

Lahika'ya gec_;en, Denizli hapishanesindeki karde§lerime gizlice gon

derdigim k1sa mektuplarda ve Mudafaalar Risa/esi'ndedir; hakikatini 

parlak bir §ekilde gosterir. izahm1 oraya havale edip burada meseleye 

gayet k1saca i§arette bulunacag1z. 

Ben mahrem ve mi.ihim kitaplan, bilhassa Si.ifyan'a ve Nur'un ke

rametlerine <lair risaleleri komi.ir ve odunlann altma saklami§tim ki, 

vefatimdan veya ba§taki insanlar hakikati dinleyip ak1llanm ba§larma 

ald1ktan sonra ne§redilsin. Boyle ic_;im rahat bir §ekilde dururken, bir

den soru§turma memurlan ve savc1 muavini ya§ad1g1m yeri bastilar. 0 

gizli ve mi.ihim risaleleri odunlarm altmdan 9kard1 ve beni tutuklay1p 

saghg1m bozuk bir halde lsparta Hapishanesi'ne gonderdiler. Ben c;ok 

i.izgi.in ve Nurlara gelen o zarardan deh§etli mi.iteessirken, Allah'm bir 

inayeti imdad1m1za yeti§ti. Gizledigim ve hi.iki.imet mensuplarmm oku

maya c_;ok muhtac; olduklan o mi.ihim risaleler tam bir merak ve dikkat

le okunmaya ba§lad1, bi.iyi.ik resmi daireler adeta birer Nur dershanesi 

hi.ikmi.ine gec_;ti. Tenkit di.i§i.incesiyle okuyup takdir etmeye ba§ladilar. 

Hatta Denizli' de, hie; haberimiz yokken, fevkalade bir §ekilde, perde 

altmda basilmI§ Ayeti.i'l-Ki.ibra'y1 resmi ve gayriresmi pek c;ok ki§i oku

du, imanlanm kuvvetlendirdi. Hapis musibetimizin s1kmtism1 hic_;e in

dirdiler. 

Sonra bizi Denizli hapsine aldilar. Beni mutlak bir tecritte, pis ko

kulu, rutubetli, soguk bir kogu§a soktular. ihtiyarhk, hastahk, benim 

yi.izi.imden masum arkada§lanmm zahmet c_;ekmesinden duydugum 

elem ve Nur hizmetine ara verilmesinden, Nurlann toplatilmasmdan 

gelen birc_;ok keder ve s1kmti ic_;inde c_;irpmirken, birden Rabbimizin ina

yeti yard1ma yeti§ti. 0 koca hapishaneyi bir Nur dershanesine c;evirdi, 
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oranm bir Medrese-i Yusufiye oldugunu ispat etti ve Medresetu'z

Zehra kahramanlannm elmas kalemleriyle Nurlar yayilmaya ba§ladi. 

Hatta o agir §artlar altmda Nur'un bir kahramam, uc_;-dbrt ay ic_;inde 

yirmiden fazla Meyve ve Mudafaa/ar Risalesi yazdi. Hem hapiste hem 

dt§anda fi.ituhat ba§ladi. 0 musibetteki zaranm1z1 buyuk /menfaatlere, 

s1kmtilanm1z1 sevinc_;lere c_;evirdi. 1~ ~ ~j ~ 1_;)::5 ~\ ~j s1rnm 

tekrar gosterdi. 

Ardmdan bilirki§i heyetinin yanh§ ve ustunkoru tutanaklara daya

narak bize kar§l §iddetli tenkitleri, Milli Egitim Bakam'mn deh§etli hu

cumu ve aleyhimizde bir beyanname ne§retmesi, hatta ba21 haberlere 

gore bir k1sm1m1zm idamma c_;ah§ilmas1 sirasmda yine Cenab-1 Hakk'm 

bir inayeti imdada yeti§ti. Ba§ta Ankara bilirki§i heyetinin §iddetli ten

kitlerini beklerken, takdir eden raporlan geldi. Hatta be§ sand1k Nur 

risalesinde be§-On hata bulduklan halde, mahkemede onlann hata 

ve yanh§ diye gosterdikleri noktalann hakikatin ta kendisi oldugunu, 

hata ve yanh§ dedikleri maddelerde kendilerinin yamld1klanm ispat 

ettik ve be§ yaprakhk raporlannda be§-On hatalanm ve yanh§lanm 

gosterdik. Yedi makama gonderdigimiz Meyve ve Mudafaaname ile 

Adalet Bakanhg1'na gonderilen buti.in Nur risalelerine, bilhassa mah

rem olanlann ac1 ve §iddetli tokatlanna kar§thk, tehdit dolu, §iddetli 

emirler beklerken gayet mi.ilayim, hatta teselli edercesine, Ba§vekil'in 

bize gonderdigi mektup gibi uzla§Ir bir tarzda ili§memeleri kesinlikle 

ispat etti ki: Risale-i Nur'un hakikatleri, Allah'm inayetinin kerametiyle 

onlan maglup edip dogru yolu gosterir bir §ekilde kendini okutmu§, 

o geni§ daireleri bir ti.ir dershane yapml§, tereddutteki ve §a§km bir

c_;ok ki§inin imamm kurtarmt§ ve bize s1kmtilanm1zdan yuz derece fazla 

manevi ferah ve fayda saglami§hr. 

Sonra gizli di.i§manlar beni zehirlediler. Nur'un §ehit kahramam 

merhum Hafiz Ali benim bedelime hastaneye gitti ve benim yerime 

berzah alemine seyahat eyledi, bizi umitsizce aglatti. Ben bu musibet

ten once Kastamonu'nun dagmda bagirarak tekrar tekrar demi§tim ki: 

"Karde§lerim! Ata et, aslana ot atmaym1z." Yani her risaleyi herke

se vermeyiniz ki bize saldmlmasm. 

"Olur ki, ho§lanmad1gm1z bir §ey sizin ic;in hayirhd1r." (Bakara suresi, 2/216). 
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Yaya gidilse yedi gun uzakhkta bulunan Hafiz Ali (rahmetullahi 

aleyh), manevltelefonuyla i§itiyor gibi aym vakitte bana §6yle yaz1yor

du: "Evet Ostad1m, Risale-i Nur'un bir kerametidir ki, ata et, aslana ot 

atmaz. Belki ata ot, aslana et atar ki, o aslan hocaya jh/as Risalesi'ni 
verdi." Yedi gun soma bu mektubu ald1k, hesap ettik; ben dagda ba

gmrken, o da bu garip sozleri mektubunda yaz1yormu§. 

i§te Nur'un boyle bir manev1 kahramanmm vefah, gizli munaf1k

larm aleyhimizde hilelerle bizi cezalandirmaya c;ah§mas1 ve zehirlen

memden dolay1 beni de resm1 emirle mecburen hastaneye goturebile

cekleri endi§esi bizi s1karken, birden yine Allah'm inayeti imdada ye

ti§ti. Mubarek karde§lerimin halis dualanyla zehrin tehlikesi gec;ti. Ve o 

merhum §ehidin, kuwetli emarelerle kabrinde Nurlarla me§gul olma

s1, sual meleklerine Nurlarla cevap vermesi, Nurlara onun yerine ve 

onun sistemiyle c;ah§acak Denizli Kahramam Hasan Feyzi (rahmetullahi 

aleyh) ve arkada§lannm perde altmda tesirli hizmetleri, dli§manlanm1-

zm da mahpuslann birden Nurlarla 1slah olmalan sebebiyle hapisten 

c;1kmam1z1 desteklemesi, Nur talebelerinin o s1kmbh c;ilehaneyi Ashab-1 

Kehf gibi eski zamanda riyazet yapanlann magaralanna c;evirmesi ve 

gonlil ferahhg1yla Nurlan ne§re ve yazmaya gayretleri, Rabbimizin 

inayetinin imdad1m1za yeti§tigini ispat etti. 

Hem kalbime geldi ki: Madem imam-1 Azam gibi buyuk muc;te

hitler hapis s1kmhsm1 c;ekmi§ ve imam Ahmed ibni Hanbel gibi c;ok 

buyuk bir mucahide Kur'an'm bir tek meselesi ic;in hapiste c;ok azap 

verilmi§, o ise §ikayet etmeden, tam bir sab1rla dayamp o meselelerde 

susmamI§. Hem birc;ok imam ve buyuk alim, sizlerden c;ok daha fazla 

s1kmh c;ektikleri halde, tam bir sabir ic;inde §likredip sarsilmamI§lar. 

Elbette sizler Kur'an'm birc;ok hakikati ic;in pek buyuk sevap ve kazanc; 

elde etmenize kar§Ihk pek az zahmet c;ektiginiz ic;in binlerce §likretmek 

borcunuzdur. 

Evet, insanlann zulmu ic;inde Cenab-1 Hakk'm inayetinin bir cilve

sini k1saca beyan edecegim: 

Ben yirmi ya§mdayken tekrar tekrar derdim ki: "Eskiden magara

lara c;ekilerek dunyay1 terk edenler gibi omrumun sonunda ben de bir 

magaraya, bir daga c;ekilip toplum hayatmdan c;1kacag1m." Yine Birin

ci Dunya Sava§1'nda kuzeydogudaki esaretimde §Una karar vermi§tim: 
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"Bundan sonra omrlimli magaralarda gec;irecegim. Siyasi hayattan ve 

toplum hayatmdan s1ynlacag1m. Art1k bunlara kan§tlg1m yeter." Der

ken, hem Allah'm inayeti hem de kaderin adaleti tecelli etti. Karanm

dan ve arzumdan c;ok daha hayirh bir §ekilde, ihtiyarhg1ma merhamet 

gostererek o tasavvur ettigim magaralan hapishanelere, inzivalara, 

yalmzhk ic;inde c;ilehanelere ve mutlak tecrit menzillerine c;evirdi. Ri

yazet ehlinin ve mlinzevilerin daglardaki magaralannm c;ok otesinde 

"Yusufiye Medreseleri"ni ve vaktimizi ziyan etmemek ic;in tecrit kogu§

lanm bize verdi. Hem magaralann ahirete ait faydalanm, hem de iman 

ve Kur' an hakikatleri ic;in cihad hizmetini ihsan etti. Hatta ben, arka

da§lanmm beraatlanndan sonra kendimi bir sue; i§lemi§im gibi gosterip 

hapiste kalay1m diye azmetmi§tim. Hlisrev ve Feyzi gibi bekarlar ya

mmda dursun, bir bahane ile insanlarla gbrli§memek, vaktimi li.izum

suz sohbetlerle, gosteri§ ve kendini begenme ile gec;irmemek ic;in tecrit 

kogu§unda bulunay1m, diyordum. Fakat kader-i ilahi ve kismetimiz, 
I ; 

bizi ba§ka bir c;ilehaneye sevk etti. 1~\ ~j~I ~ J, ;:;JI ve I}> }:j .)i ~ j 
2 ~ ~ ~ j ~ s1rnyla, ihtiyarhg1ma merham~tle ve iman hizmetinde 

daha c;ok c;ah§tlrmak ic;in irademizin ve kudretimizin d1§mda bize bu 

lic;lincli Medrese-i Yusufiye' de vazife verildi. 

Evet, Allah'm inayetinin ihtiyarhg1ma merhamet edip, kuvvetli ve 

gizli dli§mam bulunmayan genc;ligime mahsus magaralanm1 hapisha

nenin §ahsi tecrit hlicrelerine c;evirmesinde "lie; hikmet" ve Risale-i 

Nur hizmetine <lair "lie; mlihim fayda" var: 

Birinci hikmet ve fayda: Nur talebelerinin bu zamanda zarar 

gbrmeden toplanmalan, Medrese-i Yusufiye' de mlimklin olur. <:;lin

kli d1§anda birbirini gbrlip sohbet etmek masrafhdir ve §liphe c;eker. 

Hatta benimle gorli§mek ic;in bazilan kirk elli lira harcayarak gelip ya 

yirmi dakika gorli§lir ya da hie; gbrli§emeden <loner giderdi. Ben ba-

21 karde§lerimi yakmdan gormek ic;in hapsin zahmetini severek kabul 

ederdim. Demek ki, hapis bizim ic;in bir nimet, bir rahmettir. 

ikinci hikmet ve fayda: Bu zamanda Nurlarla iman hizmeti, her 

tarafta ilan etmek ve muhtac;; olanlann dikkatini c;ekmekle mlimklin 

"Allah'm kullanm sevk ettigi ve onlar i<;;in se<;;tigi her §eyde hayir vardrr." (Bkz. el-AclCml, 

Ke§fu'/-Hafd 1/478). 
"Olur ki ho§lanmad1gm1z bir §ey sizin i<;;in hay1rhd1r." (Bakara sOresi, 2/216). 
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olur. i§te hapsimiz sayesinde dikkatler Nurlara c;ekilir, hapis bir ilan 

hi.ikmi.ine gec;er. En inatc;1 veya muhtac; olanlar onu bulur, imamm 

kurtanr, inad1 kmhr, tehlikeden kurtulur ve Nur'un dershanesi geni§ler. 

U~iincii hikmet ve fayda: Hapse giren Nur talebeleri birbirle

rinin hallerinden, karakterlerinden, ihlas ve fedakarhklanndan ders 

almakla beraber, Nur hizmetinde di.inyevi menfaatleri de aramazlar. 

Evet, Medrese-i Yusufiye'de, pek c;ok emareyle her s1kmh ve zah

metin on, belki yi.iz misli maddi ve manevi fayda saglad1gm1, gi.izel 

neticeler verdigini, imana bi.iyi.ik ve halis hizmetleri gozleriyle gordi.ik

lerinden tam ihlasa eri§ir, daha kuc;uk ve hususi menfaatlere tenezzi.il 

etmezler. 

Bu c;ilehanelerin bana mahsus bir letafeti ve hi.izi.inlu fakat tath bir 

yoni.i daha var. ~oyle ki: 

Ben genc;ligimde bizim memleketteki eski medresede gordi.igi.im 

vaziyetin aymsma §ahit oluyorum. <:;unki.i dogu illerinde eski adette 

medrese talebelerinin bir k1smmm yiyecekleri di§andan geliyordu. Ba-

21 medreselerin ise ic;inde pi§iriliyordu. Ve daha kac; yonden bu c;ileha

neye benziyorlardi... Ben de lezzetli bir hasret ic;inde buraya bakhkc;a 

genc;ligimdeki o eski ve §irin zamana hayalen gidiyor ve ihtiyarhgm 

s1kmhlanm unutuyorum. 

YiRMi ALTINCI LEM' A'NIN ZEYLi 

Yirmi Birinci Mektup olup Mektubat' a dahil edildiginden buraya 

almmadi. 



Eski§ehir Mahkemesi mudafaas1d1r. Teksir Lem' alar' da ve kismen 

de Tarih<;e-i Hayat'ta ne§redilmi§tir. 



Baz1 k1s1mlan buraya alman bu risalenin tamam1, teksir Lem' alar' da 

ne§redilmi§tir. 

iKiNCi NUKTE 

(Yirmi ikinci Niikte'nin ikinci Niikte'si) 
I 

~j)l~j)I~\~ 

~1 l) \Jj ~j~ ~ ~ .>.) lJ@~Jj~~:~ 0~ JJ~lj ~\ ~ ~j 
1~\ ~J.il1 J~ j1jy1 ~ ~\ ~~@~~ 

Bu ayet-i kerimenin ilk bak1§ta gorunen manas1, bin;ok tefsire gore 

Kur'an'm yuksek mucizeligini gostermediginden, c_;ok zaman akhma 

tak1hyordu. Buna <lair, Kur'an'm feyzinden gelen gayet guzel ve yuk

sek manalardan uc_;unu k1saca beyan edecegiz. 

Birincisi 

Cenab-1 Hak, Resulune ait olabilecek baz1 halleri, onun §amm 

yuceltmek ve onu §ereflendirmek ic_;in bazen kendine isnat eder. 

i§te burada da, "ResulUm peygamberlik vazifesine ve kullugu teb

lig hizmetine kar§1hk sizden bir bedel, ucret, mukafat ve kendisini do

yurmamz1 istemez." manasmda, "Ben sizi ibadet ic_;in yaratt1m; Bana 

"Ben cinleri ve insanlan s1rf Beni tamy1p yalmz Bana ibadet etsinler diye yarattim. Onlar
dan nafaka istemiyorum, beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Butun mahlO.klann 
nz1klanm as1l veren, kamil kuwet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teala'd1r." (Zariyat 
sO.resi, 51/56-58). 
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nz1k vermeniz ve yedirip beslemeniz ic;in degil." mealindeki ayetin, 

Resul-u Ekrem' e (aleyhissalata vesselam) ait halleri murat etmi§ olmas1 

gerekir. Yoksa gayet ac;1k bir §ekilde bilinen bir §eyi bildirmek olur ki, 

bu, Kur'an'm mucizevi belagatine uygun du§mez. 

ikincisi 

insan, nzkma c;ok bagh oldugundan, nz1k ic;in c;ah§ma bahanesini 

kulluga engel zannedip kendine bir mazeret bulmamas1 ic;in ayet-i ke

rime diyor ki: "Siz kulluk ic;in yarabldm1z, yarabh§1mzm neticesi budur. 

R1z1k ic;in c;ah§mak da Allah'm emri olmas1 yonuyle bir c;e§it kulluktur. 

Siz, mahlukabmm, nz1klanm ustlendigim nefislerinizin, c;oluk c;ocugu

nuzun, hayvanlanmzm nzk1m elde etmek ve Bana ait olan nz1k verme 

i§ini yerine getirmek ic;in yarablmadm1z. (unku Rezzak Benim. Sizin 

alakah oldugunuz kullanmm nzkm1 Ben veriyorum. Bunu bahane sa

y1p kullugu terk etmeyiniz!" 

Eger bu mana anla§ilmazsa, Cenab-1 Hakk'a nz1k ve nimet ver

menin akil d1§1hg1 ac;1k ve malum oldugundan, ayet bilineni beyan 

etmi§ olur. Belagat ilminde yerle§ik bir kaidedir ki: Bir sozun manas1 

malum ve ac;1k ise 0 mana murat degildir; onun bir laz1m1, ima ettigi 

ba§ka bir mana muratt1r. Mesela birine, "Sen hafizsm." desen, bu, 

bilineni soylemek olur. Demek ki, kast edilen mana §Udur: "Ben se

n in haf1z oldugunu biliyorum." Yani bildigimi bilmedigin ic;in sana 

bildiriyorum. 

i§te bu kaideye gore, ayetin Cenab-1 Hakk' a nz1k ve nimet vermeyi 

inkardan kinaye manas1 §Udur: "Siz, bana ait olup nz1klanm taahhut 

ettigim mahlukabma nz1k yeti§tirmek ic;in yarablmadm1z. Asil vazifeniz 

kulluktur. Emirlerime gbre nz1k ic;in c;abalamamz da bir tur ibadettir." 

U~iinciisii 

ihlas suresinde nas1l ki, 1 JS Y. ~ j ~ ~ ayetinin ac;1k manas1 malum 

ve a§ikar oldugundan, o mananm gerektirdigi bir §ey murat edilmi§tir. 

Yani: "Annesi ve evlad1 bulunanlar, ilah olamaz." manas1 ile Haz

reti isa'nm (aleyhisselam), Ozeyr'in (aleyhisselam), meleklerin, yild1zlarm 

"Ne dogurdu, ne de doguruldu." (ihlas suresi, 112/3). 
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ve hak olmayan mabudlarm ilahhklanm reddeder. Ezell ve ebed! 

manasmda Cenab-1 Hakk'm ll _A ~j ~ ~ oldugu gayet ac;1k ve malum 

bir §ekilde hukmettigi gibi, bu misalimizde de "R1z1k verilen ve yedirilip 

beslenen §eyler, ilah ve mabud olamazlar." manasmda "Mabudunuz 

olan Yuce Rezzak sizden kendine nz1k istemez ve siz O'nu doyurmak 

ic;in yaratilmadm1z." mealindeki a yet, nzka muhtac; ve kendilerine ni

met verilen varhklann ibadete lay1k olmad1klanm gosterir. 

Said Nursf 

' 
r5l1~;i1~1~ 

10~~ ,~ 'i 
- / / ~_J - / 

Re'fet'in, 0~~ ~ Ji ayet-i celllesindeki 0~~ ~ ji kelimesinin 

manasm1 merak edip sormas1 ve hapiste sabah namazmdan soma 

ba§kalan gibi yatmasmdan gelen rehavet dolay1s1yla, elmas gibi kale

mini atalete dli§lirmemek ic;in yazilm1§tlr. 

Birincisi 

Gayluledir. Gune§in dogmasmdan kerahet vakti bitinceye ka

dar gec;en suredeki uykudur. Bu uyku -hadisc;e- nzkm noksanhgma 

ve bereketsizligine sebep oldugu ic;in sunnete aykmd1r. c;unku nz1k 

ic;in c;ah§maya haz1rlanmanm en uygun zamam, serinlik vaktidir. 2 

Bu vakit gec;tikten soma bir rehavet ortaya c;1kar. Bu uykunun, o 

gunku c;ah§maya ve dolay1s1yla nzka zarar verdigi, bereketsizlige se

bep oldugu birc;ok tecrubeyle sabittir. 

ikincisi 

Feyluledir. ikindi namazmdan soma ak§am vaktine kadar olan 

zamandaki uykudur. Bu uyku bmrun azalmasma sebeptir. Yani 

"Yahut gunduz uykusunda iken ... " (A'raf suresi, 7/4). 

GU.nun ilk saatlerindeki berekete dair bkz. Ebo. Davud, cihad 78; ibni Mace, ticaret 41; 
Tirmizl, buyu' 6. 
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uykudan gelen sersemlik sebebiyle1 o gunku omur uykulu, yan 

uyku gibi, k1sac1k bir hal ald1gmdan mad di bir noksanhk gosterir. 

Manevi bak1mdan da, o gun insanm hayatmm maddi-manevi neti

cesi c;ogunlukla ikindiden sonra ortaya c;1ktigmdan,2 o vakti uykuyla 

gec;irmek, bu neticeyi gormemek demektir. Adeta insan o gunu ya

§amamI§ gibi olur. 

U~iinciisii 

KaylU:ledir. Bu uyku sunnet-i seniyyedir.3 Ku§luk vaktinden, ogleden 

biraz sonraya kadar gec;en suredeki uykudur. Gece ibadetine imkan ver

digi ic;in sunnet olmakla beraber, Arap yanmadasmda ogle vakti §iddetli 

s1cakta i§e ara vermek, hem yerel hem genel bir adet oldugundan, bu 

sunnet-i seniyyeyi daha da kuwetlendirmi§tir. Bu uyku hem omru, hem 

nzk1 arttmr. <:;unku yanm saat kaylO.le, iki saat gece uykusuna e§ittir. De

mek ki, insanm omrune her gun bir buc;uk saat ilave ediyor. R1z1k ic;in 

c;ah§ma suresinin yine bir buc;uk saatini olumun karde§i olan uykunun4 

elinden kurtanp ya§atiyor ve c;ah§ma zamanma ekliyor. 

Said Nursf 

*** 

"BU DA GUZELDiR" 

Namaz tesbihatmda 5~\ J~j ~ ~ ~~ ~t ~tj pG, ~t ~t 
cumlesi okunurken ac;iga c;1kan ince bir nukteyi uzaktan uzaga fark 

ettim. Tamamm1 yakalayamad1m, fakat i§aret olarak bir-iki noktasm1 

soyleyecegim. 

ikindi namazmdan sonra uyumanm zararlt olabilecegini ifade eden hadis-i §erif ic;in bkz. 
EbU Ya'la, el-Musned 8/316; ed-Deyleml, el-Musned 3/493. 
Kuilan tefti§ eden meleklerin sabah ve ikindi vakti toplamp, g6rduklerini Cenab-1 
Hakk'a bildirdiklerine dair hadis-i §erif ic;in bkz. Buhan, mevakfW's-salat 16, bed'u'l
halk 6, tevhfd 23, 33; Muslim, mesacid 210; Muvatta, kasru's-salat 82; Nesal, salat 21. 
Efendimiz bu uykuyu, "Kayh1le uykusuna yatm1z, c;unku §eytanlar kay!Ctle yapmaz." 
buyurarak tavsiye etmi§ (et-Taberanl, el-Mu'cemu'l-Evsat 1/13); aynca kendileri de bu 
§ekilde yapmt§lard!f: Buhar!, isti'zan 16, 39, 41, cum'a 40, 41, hars 21, et'ime 17, Mus
lim, fezail 84, cum'a 30. 
"Uyku, olumun karde§idir." manasmdaki hadis ic;in bkz. et-Taberanl, el-Mu'cemu'l
Evsat 8/342; el-Beyhak!, $uabu'l-iman 4/183; ibnu'l-Mubarek, ez-Zuhd s. 79. 
Sana milyonlarca salat ve selam olsun ya Resulallah. 
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Baktim ki, gece alemi, dunyanm yeni a<;ilmI§ bir menzili gibidir. 

Yats1 namazmda o aleme girdim. Hayalin fevkalade geni§lemesin

den ve insanm mahiyetinin butiln dunya ile alakadarhgmdan, koca 

dunyay1 o gecede bir menzil gibi gordilm. Canhlar ve insanlar o 

kadar kil<;illduler ki, gbrilnmeyecek dereceye geldiler. Yalmzca o 

menzili §enlendiren, bir dost meclisi haline getiren ve nurlandiran 

Resul-u Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam) manevi §ahsiyeti hayalen 

gorunilyordu. Yeni bir mekana giren bir insanm oradakilere selam 

vermesi gibi, 1 i<;imde "Binlerce selam2 
HA;;ivE sana ya Resulallah!" 

demek i<;in CO§kun bir arzu duydum. Adeta, sana "Biltiln insanlar 

ve cinler say1smca selam ediyorum, biatimi tazeliyorum, peygam

berligini kabul ediyorum, getirdigin kanunlara itaatimi, emirlerine 

teslimiyetimi ve hurmetsizligimizden selamet bulacagm1 selam ile 

bildiriyorum" manalanyla dunyamm eczalan, §UUr sahibi varhklan 

olan butiln cinleri ve insanlan konu§turup her biri adma bir selam 

arz ettim. 

Getirdigi o nur ve hediyeyle benim dunyam1 nurlandird1g1 gibi, 

herkesin dunyasm1 aydmlahyor, nimetlendiriyor diye o hediyesine §il

kurle kar§thk olarak, "Sana binlerce salavat insin!" dedim. Yani, "Biz 

senin bu iyiliginin tam kar§1hgm1 veremiyoruz, Hahk' 1m1Zln rahmet 

hazinesinden gelen, gok ehli say1smca rahmetin Sana inmesini niyaz 

ederek §ilkramm1z1 gosteriyoruz." manasm1 hayalen hissettim. 

Zat-1 Ahmediye (aleyhissalatu vesselam) kullugu itiban ile halktan 

Hakk'a yonelmesi bak1mmdan rahmet manasmdaki salati; peygam

berligi yonuyle ise Hak'tan halka el<;iligi unvamyla selam ister. Ma

dem cinler ve insanlar say1smca selama lay1khr ve biz de cinler ve 

insanlar say1smca umumi biatimizi yenileyip sunuyoruz. Aynen oyle 

Bir mekana girildiginde orada bulunanlara selam verilmesini tavsiye buyuran ayet-i 
kerime ve hadis-i §erif ic;:in bkz. NO.r sO.resi, 24/27; el-Hakim, el-Mustedrek 2/436; el
Beyhaki, $uabu'l-Iman 6/507. 
HA$IYE Zat-1 Ahmediye'ye (aleyhissalatu vesselam) gelen rahmet, butun ummetin ebedi 

ihtiyac;:lanna bakiyor. Bu sebeple sonsuz salat yerindedir. Acaba bir insan, dunya gi
bi buyuk, gaflet karanhg1 ic;:indeki, korku veren 1ss1z bir eve girse; ne kadar deh§ete 
kap1hr, korkar, tela§ eder. Ve birden o evi nurlandirarak Enis, Munis, Habib, MahbO.b 
bir Yaver-i Ekrem kap1da gbrunup o evin Malik-i Rahim-i Kerimini evin her e§yas1yla 
tarif edip tamtsa ne kadar sevinc;:, unsiyet, l§lk ve ferah verir, k1yaslaym1z. Zat-1 Risalete 
salavatm k1ymetini ve lezzetini takdir ediniz! 
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de, gok ehli say1smca, her biri adma, rahmet hazinesinden bir salata 

lay1khr. C::unku onun (aleyhissalfJ.W vesselam) getirdigi nur ile her §eyin 

kemali gorunur, her bir varhgm kiymeti ve Rabbani vazifesi ortaya 

c;1kar ve her bir sanath varhktaki ilahi maksatlar tecelli eder. Bu yuz

den her bir §ey, hal diliyle oldugu gibi, mumkun olsayd1 sozle de, 
1~\ J_,.::.5 ~ ~ f i.:llj ~~\ diyecekti. i§te bu kesin oldugundan 

biz onlann hepsi adma manen, 

~'11 / ~ ~11 ~~ ~1 J ~ / ts ~ ~ ~L.JJ1 / o~ ~L .. 21 
u:!;J~ / ;,/ ~J - - ~ / J~ / 

2 .!._ ~t\/ ~\ ~~/ 
r-~ J / / ;,J 

deriz. 

Said Nursf 

[VAHDET-i VUCUDA DAiR] 

Aziz karde§im, 

Vahdet-i vucuda dair bir parc;a izah istiyorsunuz. Bu mesele hak

kmda Otuz Birinci Mektup'un bir lem'asmda, Hazreti Muhyiddin'in bu 

husustaki fikrine kar§I gayet kuvvetli ve izahh bir cevap vard1r. ;;imdi

lik §U kadanm soyleyecegiz: 

Vahdet-i vucud meselesini bugunun insanlanna telkin etmenin ciddi 

zararlan var. Nasil ki, benzetmeler ve temsiller, ilim sahibi sec;kin ki§ile

rin elinden avam tabakanm ya da ilmin elinden cehaletin eline dil§se 

hakikat samhr.4 HA$iYE Aynen oyle de, vahdet-i vucud meselesi gibi yuce 

hakikatler, gafillerin ve sebepler ic;ine dalm1§ halkm aklma girse tabiat 

olarak kabul edilir ve De; muhim zarar verir: 

Salat ve selam Sana olsun ya Resulullah. 
Cinler ve insanlar say1smca, melekler ve y1ld1zlar adedince sana milyonlarca salat ve 
selam olsun ya Resulullah. 
Allah'm bizzat O'na salat etmesi ve meleklerinin de O'na salatu selamda bulunmas1, 
O'nun degerini anlaman ic;:in sana yeter. 
HA$iYE Mesela, te§bihin s1rn munasebetiyle Bahk ve Okuz diye isimlendirilen" iki melek, 
avam tabakaca koca bir okuz ve buyuk bir bahk zannedilmi§tir. 

* et-Taberi, Cdmiu'/-Beydn 1/153, 194, 21/72; el-Hakim, el-Mustedrek 4/636; ibni Abdil

berr, et-Temhfd 4/9. 
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Birincisi 

Vahdet-i vi.icudun esas1, Cenab-1 Hak adma kainah adeta inkar 

etmek iken, avam tabakanm, gafil halkm, bilhassa maddecilik fikriyle 

i<;; i<;;e ge<;;mi§ di.i§i.incelerine kan§hk<;;a, kainat ve maddecilik hesabma 

uluhiyeti inkar yoluna sapar. 

ikincisi 

Vahdet-i vi.icud me§rebi, Allah'tan ba§ka her §eyin rububiyetini o de

rece §iddetle reddeder ki, O'nun di§mdaki her §eyi inkar ile ikiligi ortadan 

kaldmr. Bunun esas1, degil sadece nefs-i emmarelerin, belki hi<;;bir §eyin 

bag1ms1z varhgm1 gormemek iken, bu zamanda tabiat fikrinin istilas1yla, 

gurur ve benligin §i§irmesiyle, ahireti ve Yarahc1y1 bir derece unutmalan 

sebebiyle baz1 nefs-i emmareler ki.i<;;i.ik birer firavun haline gelmi§tir. Adeta 

nefsini ilah saymak meylinde bulunan insanlara vahdet-i vi.icudu telkin et

mek, nefs-i emmareyi -Allah korusun!- oyle §Imartir ki, ele avuca gelmez. 

U«;iinciisii 

Degi§mekten, ba§kala§maktan, boli.inmekten ve mekandan 

mi.inezzeh, mukaddes, annm1§ ve yuce Zat-1 Zulcelal'in varhgmm 

vi.icubiyetine, 1 mukaddesligine ve kusurlardan uzakhgma uygun di.i§

meyen tasawurlara ve bahl telkinlere yol a<;;ar. 

Evet, vahdet-i vi.icuddan bahseden, fikren seradan Si.ireyya'ya <;;1ka

rak kainah arkasmda birak1p gozi.ini.i Ar§-1 Ala'ya dikerse, kendinden ge

<;;ercesine kainah yok say1p her §eyi dogrudan dogruya iman kuwetiyle 

Vahid ve Ehad Yarahc1dan bilebilir. Yoksa kainata arkasmda durup ba

kanm, oni.inde sebepleri gorenin ve yeryi.izi.inden Ar§' a oyle nazar ede

nin, elbette sebeplerin i<;;inde bogulup tabiat batakhgma di.i§me ihtimali 

var. Fikren Ar§'a 9kan, Celaleddin-i Rumi gibi §6yle diyebilir: "Kulagm1 

a<;;! Herkesten i§ittigin sozleri, f1tri fonograflar gibi Cenab-1 Hak'tan i§ite

bilirsin." Arna Mevlana Celaleddin kadar yi.iksege <;;1kamayan ve yerden 

Ar§'a kadar varhklan ayna §eklinde goremeyen bir insana, "Kulak ver, 

herkesten Allah kelamm1 i§itirsin!" dersen, o insan manen Ar§'tan zemi

ne di.i§er gibi hakikate zit bahl di.i§i.incelere yuvarlamr! .. 

Zorunlu, vacip, kendinden olma. 
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Said Nursi 

BiR SORUYA CEVAP 

Mustafa Sabri ile Musa BekO.f'un fikirlerini ktyaslamaya vaktim mo

sait degil. Yalrnz §U kadanrn soyleyeyim ki: Biri bir hususta, digeri de 

ters yonde a§mya gidiyor. Mustafa Sabri gen;;i modafaasmda Musa 

BekO.f'a nispeten hakhdtr, fakat Muhyiddin ibn-i Arabi gibi islami ilim

lerin mucizesi olan bir zab k1ymetsiz gostermekte haks1zd1r. 

Evet, Muhyiddin, hidayet ehli ve makbul bir zatttr. Fakat her kita

bmda hidayete ula§bran bir yol gosterici olam1yor. Hakikatlerde c;;ok 

zaman olc;;osoz gittiginden, Ehl-i Sonnet kaidelerine muhalefet ediyor. 

Hem baz1 sozleri ilk bakt§ta dalalet ic;;eriyor; fakat kendisi dalaletten 

uzak ve annmt§br. Bazen bir soz kofilr goronor, fakat sahibi kafir ol

maz. Mustafa Sabri bu noktalan dikkate almamt§, Ehl-i Sonnet kaide

lerine c;;ok s1k1 baghhg1 sebebiyle baz1 goro§lerinde a§mya gitmi§. 

Musa BekO.f ise reforma c;;ok taraftar ve modernistlige uyumlu fikirle

riyle c;;ok yanh§ bir yolda gidiyor. Baz1 islam hakikatlerini yanh§ tevillerle 

tahrif ediyor. Ebu'l-Ala-y1 Maarri gibi reddedilmi§ bir adam1 muhakkik

lerin ostilnde tuttugundan ve kendi fikirlerine uygun gelen, Muhyiddin 

ibn-i Arabi'nin Ehl-i Sonnet' e muhalif meselelerine c;;ok taraftar oldugun

dan, diger yonde haddi a§tyor. 

"Sen 'Allah' de; soma birak onlan dald1klan batakhkta oynayadursunlar." (En'am 
sO.resi, 6/91). 
Her §eyin Rabbi olan Allah'1 hakk1yla tanimak, topraktan yaratilan bir varhgm haddine 
mi dl.i§mli§! 0 nerede, bu nerede! 
Zati, benzerlerden mukaddes; s1fati, emsallerine benzemekten munezzeh; ayetleri de 
rubo.biyetine §ahit olan Allah, her turlu kusurdan, eksiklikten, noksanhktan uzaktir. 0, 
yuceler yucesidir ve O'ndan ba§ka ilah yoktur. 
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Muhyiddin ibni Arabi demi§tir ki: "Bizden olmayan ve makam1m1-

z1 bilmeyen, kitaplanm1z1 okumasm, zarar gorur." Evet, bu zamanda 

Muhyiddin'in kitaplanm, bilhassa vahdet-i vucuda dair meselelerini 

okumak zararhdir. 

Said Nursf 

*** 

Gelecek endi§eSi ve ak1beti goren bir durbunle gayet §a§aah bir 

gece bayrammda, hapishane penceresinden insanlann aglanacak 

hallerine gulmelerine bakarken hayalimde gorunen bir vaziyeti beyan 

ediyorum. Sinemada, eskiden ya§affil§ olup §imdi kabristanda yatan

larm hayattaki halleri gorundugu gibi, yakm bir gelecekte mezara gire

ceklerin ayakta gezen cenazelerini gormll§ gibi oldum. 0 glllenlere ag

lad1m. Birden ic;ime bir urperti, bir ac1ma hissi geldi. Akhma dondum, 

hakikate sordum: "Bu hayal nedir?" Hakikat cevap verdi: 

"Elli sene sonra, tam bir ne§eyle glllen ve eglenen bu zavalhlarm 

ellisinden be§i, beli buklllmll§ yetmi§ ya§mda ihtiyarlar haline gelecek; 

kirk be§i ise mezarda c;urumll§ olacaklar. Bu guzel simalar, bu ne§eli 

glllmeler, tersine donecek. \:;.~) ~\ Js kaidesiyle, madem yakmda 

gelecek §eylerin gelmi§ gibi go~Ulmesi bir derece hakikattir, elbette 

gordugun hayal degildir." 

Madem dunyanm gaflet veren gulmeleri, boyle aglanacak ac1 

hallerin perdesidir, gec;icidir ve yokluga mahkumdur; elbette bic;are 

insanlarm ebediyete arzu duyan kalbini ve bekaya a§ik ruhunu glll

durecek, sevindirecek olan; me§ru dairede, §llkrederek, Allah'm hu

zurundaym1§ gibi yapilan, gafletsiz, masum eglenceler ve sevab1yla 

baki kalan sevinc;lerdir. Bu sebeple bayramlarda, gafletin ku§atma

s1yla gayrime§ru daireye sapmamak ic;in rivayetlerde Allah' 1 zikret

meye ve §llkre c;ok buyuk te§vik var. 2 Taki, Cenab-1 Hak bayramda 

"Her gelecek §ey yakmd1r." (es-SuyO.tl, ed-Dilreru'l-Milntesira s. 15; el-AclO.ni, Ke§fu'l-Hafa 
2/149. Aynca bkz. ibni Mace, mukaddime 7; Darimi, mukaddime 23). 
Allah'1 c;okc;a zikretmeye te§vik eden ayet-i kerimeler ve hadis-i §erifler ic;in bkz. Cum' a 
sO.resi, 62/10; Dehr sO.resi, 76/25; Enfal sO.resi, 8/45; Muslim, zikir 2, 3, 4; Tirmizi, zilhd 
63; Ebo. DavO.d, cihdd 14. ~ukre te§vik eden rivayetler ic;in bkz. Bakara sO.resi, 2/152, 
172; Nahl sO.resi, 16/114; Muslim, milnafikfn 79, 80, 81, EbO. DavO.d, edeb 110. 
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o sevinc; nimetini §likre c;evirip devam ettirsin ve arthrsm. <;unku 

§ilkur nimeti artznr, 1 gaflet ise km:;znr. 

Said Nursf 

*** 

Meali:3 HA?IYE "Nefis daima kotu §eylere sevk eder." ayetinin ve 
/ / 

4~ ~ 0
/ -ll\ ~ .D<~ ,C'~i •.. ~ '-f:"" ~ ~ 

yani mana-y1 §erifi, "Senin en zararh dil§manm nefsindir." olan hadi

sin bir nuktesidir. 

Nefs-i emmareye sahip olan, onu temize c;1karmaks1zm begenen 

ve seven insan, ba§kasm1 sevemez. Gorunil§te sevse de samimi se

vemez, belki ondaki menfaati ve lezzeti sever. Daima kendini be

gendirmeye ve sevdirmeye c;ah§ir, kusuru nefsinde gormez; avukat 

gibi onu savunur ve temize c;1kanr. Mubalagalarla, hatta yalanlarla 

ovup tenzih ederek nefsini adeta kutsar ve derecesine gore .iJ1 uA 
5 ~.J.k ~~ ayetinin bir tokad1m yer. ,, 

Kendini ovmesi ve sevdirmesi ise bunun tam tersiyle kar§Ihk gor

mesine, c;irkin ve soguk kar§Ilanmasma sebep olur. Hem ahirete ait 

amellerde de ihlas1 kaybeder, onlara riya kan§hnr. Ak1beti goreme

yen, neticeyi dil§ilnmeyen, ham lezzetlere tutkun nefsin gec;ici arzula

nna maglup dli§erek yolunu §a§trmI§ hislerini dinleyip bir saat lezzet 

ic;in bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam duygusu 

yuzunden on sene ceza gorur. Adeta ders ald1g1 Amme Cuzu'nu bir 

§ekerlemeye satan uc;an c;ocuk gibi; hislerini ok§amak, gec;ici arzulanm 

memnun ve hevesini tatmin etmek ic;in elmas k1ymetindeki sevaplanm 

~ukrun nimeti artt!fdtgma dair bkz. "Eger §likrederseniz, nimetlerimi daha da artmnm." 
(ibrahim suresi, 1417). 
Yusuf suresi, 12/53. 
HA$iYE Bu pan;anm da herkese faydas1 var. 
ed-Deyleml, el-Musned 3/408; el-Aclunl, Ke§fU'l-hafa 1/148. 
"(Baksana) §U kendi heva ve heveslerini tann edinen kimseye!" (Furkan suresi, 25/43; 

Casiye suresi, 45/23). 
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kiymetsiz cam pan;alan hi.ikmi.indeki lezzetlere, benliginin isteklerine 

vesile kihp kar edebilecegi i§lerde zararh c;1kar. 

\)L.>:}1,, ~~t\,, ~ ~ "01h·:l\" ~qi\,,~~ l.:1i;.1 r+U,,/'\ 
,, ~ .J W-""' r tf-.J " _ .J ~ r tf-

,,., / / / / 

*** 

Soru: K1sa bir zamanda i§lenen ki.ifre kar§1hk, sonsuz cehennemde 

hapis nasil adalet olur? 

Cevap: Sene 365 gun olarak hesapland1gmda, bir dakikada i§

lenen cinayetin 7 milyon 884 bin dakika hapis gerektirmesi adil 

bir kanunken; bir dakika ki.ifi.ir bin cinayet hi.ikmi.inde oldugun

dan, omri.ini.in yirmi senesini ki.ifi.irle gec;iren ve kafir olarak olen bir 

adam, insanlann adalet kanununa gar~ 57 trilyon 201 milyar 200 

milyon sene hapsi hak eder. Elbette 2 1~i ~ ~~t_;.. hi.ikmi.ini.in ilahi 

adalete uygunlugu buradan anla§ihyor. 

Birbirinden c;ok uzak olan bu iki rakamm mi.inasebet s1rn §Udur: 

Cinayet ve ki.ifi.ir, tahrip ve tecavi.iz oldugu ic;in ba§kalanna tesir 

eder. Bir dakikahk cinayet, gori.ini.i§te, adete gore maktuli.in hayatm1 

en az on be§ sene k1saltir, katil onun yerine hapse girer. Bir daki

ka kufi.ir, Cenab-1 Hakk'm bin bir ismini, kusursuz icraahm inkar, 

o isimlerin naki§lanm k1ymetsiz gbri.ip kainatm hukukuna tecavi.iz, 

Allah'm birligine <lair say1s1z delili yalanlamak ve say1s1z §ehadeti 

reddetmek oldugundan, kafiri bin seneden fazla, a§agilann en a§a

g1s1 olan dereceye atar, 3 ~~t_;.. 'de hapseder. 

Said Nursf 

*** 

MANiDAR VE HO~ BiR TEVAFUK 

Risale-i Nur talebelerini suc;lad1klan ve cezalanm istedikleri 163. 

madde, Risale-i Nur mi.iellifinin medresesine yi.iz elli bin lira verilme

sine <lair tasanda imzas1 bulunan, 200 vekilden 163'uni.in say1sma 

tevafuk ediyor. 0 tevafuk manen diyor ki: Cumhuriyet hukumetinin 

Allah'1m, bizi nefsin, §eytanm, cinlerin ve insanlarm §errinden koru. 
"Onlar cehennemde ebedi kalacaklardir." (Nisa suresi, 4/169; Ahzab suresi, 33/65; Cin 
suresi, 72/23). 
Ebed!, sonsuz. 
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163 vekilinin takdir edici imzalan, Risale-i Nur talebeleri hakkmda 

163. kanun maddesinin hukmunu gec;ersiz kilar. 

Yine manidar ve ho§ bir tevafuktur ki, Risale-i Nur'un 128 parc;as1, 

115 kitaphr. Risale-i Nur talebelerinin ve muellifinin ilk tutuklanmas1 

olan 27 Nisan 1935 tarihiyle mahkemenin karar ve hukum tarihi olan 

19 Agustos 1935 arasmdaki 115 gun Risale-i Nur kitaplannm adedine 

ve sorgulanan, suc;lu gosterilen 115 §ahsm say1sma tam tamma te

vafuk ediyor ve Risale-i Nur muellifinin ve talebelerinin ba§ma gelen 

musibetin, bir inayet eliyle tanzim edildigini gosteriyor. 1 HA$iYE 

*** 
imam Ali'nin (radiyal/6.hu anh) Risale-i Nur'a i§areti bu Lem'a'nm 

ba§mda zikredildiginden, bir karde§imiz heyecanh bir arzuyla Risale-i 
Nur'a "Elmas, Cevher, Nur" ismini tak1p bu isimleri tekrar ederek §U 

parc;ay1 yazmt§h. Bu Lem'a'nm sonunda yer almas1 uygun gorUldu. 

Takva dairesinde bulunan talebe, deli de olsa, acaba Risale-i 
Nur'un, o k1ymetli elmasm nurundan aynlabilir mi? Oyle tahmin 

ediyorum ki, bu aciz talebeniz kadar Risale-i Nur'un kerametini, 

faziletini, lezzetini tadan, tath meyvesinden koparan nadirdir. Bu 

kadar acizligimle beraber, Risale-i Nur'a hizmet edemedigim hal

de, gostermi§ oldugunuz alakaya §Dkran borc;luyum. Bunun uzeri

ne Risale-i Nur' clan, o mubarek elmastan ve lezzetten, degil sadece 

bendeniz, hic;bir talebeniz aynlamaz. 

Afftmza s1gmarak, bu defaki aramada Risale-i Nur'un aynen or

taya c;1kan iki kerametini bildirecegim. Hapishane ic;inde polis, jan

darma ve gardiyanlar muthi§ bir §ekilde arama yaparken, o esnada 

hie; kimse gormeden, k1z karde§imin yedi-sekiz ya§mdaki oglu, okul 

c;antasmm ic;ine nushalanm koyarak ahp gitti. Arama bendenizin 

odasmdaydi. <;;ocuk odaya geldi, tela§ gbrunce odanm bir tarafmda 

aynca duran Risale-i Nurlan c;antasma koydu. ic;erideki memurlann 

hic;biri farkma varmad1 ve c;ocuga bir §ey demediler. Fedakar c;ocuk 

HA$iYE Dikkat c;ekicidir ki: Risa/e-i Nur talebelerinin bir k1smmm tutuklanmalan 25 Nisan 
1935 tarihinde ba§laml§ olup kararnamede suc;lu gosterilen 117 ki§iyse de ikisinin ismi 
tekrar yaz1lmas1 itiban ile talebelerin adedi 11 Tye, o k1smm tutuklanmasmdan hi.iki.im 

tarihine kadar gec;en 117 gi.ine tevafuk etmi§, onceki tevafuklara bir letafet daha katm1§
tir. 
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dogruca annesine gidiyor, "Day1mm bize hep okudugu Risa/e-i Nur

lan getirdim. Bunlan alacaklarmI§. Ben onlann haberi olmadan, 

ba§ka mektuplan, kitaplan kan§hnrlarken ald1m, c;antama koydum. 

Bunlan iyice bir yerde muhafaza ediniz. Ben bu kitaplann okun

masm1 c;ok seviyorum. Day1m bize okuyordu, o okurken ben ba§ka 

bir hal hissediyordum." diyor ve okula doni.iyor. Bu sayede Elmas, 

Cevher, Nurlar ele gec;memi§ oluyor. 

Bu bir keramet, Kur'an'm bir mucizesi degil de nedir? Acaba bu 

fazilet, bu lezzet, bu Elmas ve Cevher, telif edilen hangi eserde var

dir? Bu Elmas, Cevher, Nurlar, §imdiye kadar hangi zatm agzmdan 

doki.ilmi.i§ti.ir? Ben de bu Elm as, Cevher, Nurlar ic_;in degil hap is, her 

an, her dakika, her fedakarhg1 memnuniyetle kabul ederim. Benden 

sonra bu Elmas, Cevher, Nurlar yolunda evlad1m Emin de bi.iti.in 

hayahrn sarf etmeye hazird1r. 

i§te bu Elmas, Cevher, Nur'un anlatacag1m ikinci kerametiyle, uc; 

ve sekiz ya§lan arasmdaki akrabalanmm ve evlad1mm Elmas, Cev

her, Nurlar ic_;in hayatlanrn hie; di.i§i.inmeden feda edeceklerini ispatla

nm. (i.inki.i bu Elmas, Cevher, Nur'u okurken hepsi ba§Ima topland1. 

Onlan sevdim, birer c;ay verdim ve onlara okumaya ba§lad1m. Hepsi 

birden "Bu nedir? Bu nasil bir yaz1dir?" diye sordular. Dedim ki: "Bu 

Elmas, Cevher, Nur'dur!" ve okumaya devam ettim. 

Onuncu Soz'i.i okurken saatler gec_;mi§. (ocuklar meraklann

dan, anlayamad1klan zaman hemen bendenize soruyorlard1. Ben 

Elmas, Cevher, Nur'u onlann anlayabilecegi §ekilde izah ederken 

yi.izleri renk renk oluyor ve gi.izelle§iyordu. Bendeniz de onlann 

yi.izi.ine bakhkc;a hepsinde ayn ayn, nurlu birer Said gori.iyordum. 

"Nur hangisi, Cevher hangisi, Elmas hangisi?" diye sordukla

nnda, "Nur, bunu okumakhr. Bakm, sizde bir gi.izellik meydana 

geldi." dedim. Onlar da birbirlerinin yi.izi.ine bakh ve tasdik etti

ler. "Ya elmas nedir?" diye sorduklannda, "Bu sozleri yazmakhr. 

Yazd1gm1z zaman sizin yazilanrnz elmas gibi k1ymetli olur." de

dim, yine tasdik ettiler. "Ya cevher nedir?" sorusuna, "i§te o da, 

bu kitaptan ald1gm1z imand1r." diye cevap verdim. Hepsi birden 

§ehadet getirdiler. Bu sohbette i.ic;-dort saat gec;mi§, bendeniz far

kma varmad1m. 
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"i§te Elmas, Cevher, Nur budur" dedim, tasdik ettiler. Hepsi bir

den bana bak1yor ve "Bunu kim yazd1?" diyorlardi. 

Aciz talebeniz 

$efik 

ZEKAi'NiN RUYASI 

Bu sabah ruyamda, istanbul'un Tophane sahiline benzer saf ve 

berrak bir deniz kenannday1m. Ku§luk vaktinde oldugunu zannetti

gim gune§in I§1g1, o buyuk denizin uzerinde ho§ panltdar meydana 

getiriyor... Yuzum denize donuk ... Denizin orta ve guney tarafmdan 

yuze yuze sahile gelen bir gene;, omzundaki bir sabam sahile c;1kar

di. Orada butUn karde§lerimiz (tahliyeden sonra) kar§ilanmaktalar 

iken sahil boyunu takip ederek bahdan doludizgin iki ath geliyordu. 

"Ustad geliyor!" dediler. izdiham yanld1, heybetli, yag1z ath ve esmer 

c;ehreli iki zat hie; durmaks1zm doguya dogru uzakla§hlar. Ben o de

nize dalmak uzereyken uyand1m. 

Zekai 

*** 

TARAFLI VE RiSALE-i NUR'LA REKABET EDER BiR 
~EKiLDE SOYLENEN SOZLERE CEVAPTIR 

Eger boburlenerek maksad1niz methetmekse kendinizi, 

Risale-i Nur'un en sonuk y1/d1zznzn peykisiniz1
• 

Sakzn bir gezegen zannetme karde§im Risale-i Nur'u, 

Yeryuzu degil, gune§ dahi peykidir onun. 

Pek yakznda par/ayacaktir alemde Risale-i Nur, 

Sonmez, belki gizlenir, zira nur ustune nur, 

Bir nur ki, hakikat denizi ve hidayet kaynag1dir o, 

zl.S~\ ~j ~~\ J:I~\ ~~\ ~ 'y1 oku. 

Hak'tan olmaz §ikayet, belki maksat hikayet, 

Peyk: Uydu. 
''Dogru yolu tutanlann, hidayete erenlerin kim oldugunu yakmda anlayacaksm1z!" 

(Taha suresi, 20/135). 
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$eriat uzere giderken Hakk'a ma/um. 

Risale-i Nur' a ki, eylemi§tim hem de hizmet, 

Risale-i Nur ki, Aliyyu'l-Murtaza1 ve Gavs-1 Azam2 

Celcelutiye'de ve baz1 kasidelerde etmi§ler i§aret, 

Risale-i Nur ki, kopmaz ve sag/am bir bag, 

S1ms1k1 sarzlm1§t1m zira, hem hidayet hem tam hakikat, 

Koydular bizleri ki, orada durmu§tU Yusuf (aleyhisselam), 

Hem de beraberimizdeydi Hazreti Ostad. 

*** 

YiRMi SEKiZiNCi LEM' A'NIN 
YiRMi SEKiZiNCi NUKTESi 

Hali! ibrahim 

gibi ayetlerin muhim bir nuktesi, dalalet yolundakilerin bir tenkidi se

bebiyle beyan edilecek. $6yle ki: 

Cinlerin ve §eytanm casuslarmm, gokten gelen haberlere kulak hir

s1zhg1 yap1p kahinler, maddeciler ve baz1 ispritizmacilar gibi gaipten 

haber verdiklerini, Kur'an'm vahyinin ba§lang1cmda vahye bir §liphe 

dli§memesi ic_;in onlarm o daim1 casusluktan, daha c;ok gokta§lanyla 

men edildigini bildiren ayetler hakkmdaki De; basamakh gayet muhim 

bir soruya k1saca cevaptir. 

Hazreti Ali. 
Hazreti Abdtilkadir Geylani. 
"Onlar Mele-i Ala'ya ytikselip dinleyemezler ve her taraftan bombard1mana tutulurlar. 
Dinlemeye kalksalar kovulup atihrlar. Hem onlar ic;:in devamh bir azap vardir. Ne var 
ki ic;:lerinden biri bir soz kmntis1 kapmay1 ba§anrsa, derhal yak1c1 ve delici bir I§m onu 
kovalar." (Saffat sOresi, 37/8-10). 
"Gerc;:ek §U ki, yere en yakm olan gogti Iambalarla donatt1k ve onlardan bir k1smm1 §ey
tanlara atilan mermiler yaptik. Hem onlara alevli ate§ haz1rlad1k." (Mtilk sOresi, 67/5). 
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Soru: Bu gibi ayetlerden anla§ihyor ki, basit ve bazen §ahs1 bir 

gayb1 hadiseyi de haber almak ic;in c;,:ok uzak bir mesafede olan 

semavat memleketine casus §eytanlann sokulmas1 mlimklindlir. 0 

c;ok geni§ memleketin her tarafmda o klic;,:lik hadiseden bahsediliyor

mu§ gibi, hangi §eytan olsa, nereye sokulsa o haberi yanm yamalak 

i§itecegini, getirecegini ak1l ve hikmet kabul etmiyor. 

Hem ayetin kesin hlikmliyle, goklerin lizerinde bulunan cennetin 

meyvelerini baz1 peygamberler ve keramet sahibi zatlar, yakm bir yer

den ahr gibi ahyormu§, 1 bazen de cenneti yakmdan seyrediyorlarmi§.2 

Bu, sonsuz uzakhk ve yakmhk ile ilgili bir meseledir ki, bu asnn insan

larmm aklma s1gmaz. 

Vine basit bir §ahsm klic;,:lik bir halinin, klilll ve geni§ gokler 

alemindeki Mele-i Ala'mn bahis konusu olmas1, kainatm idare edili

§indeki hikmete uygun dli§mliyor. Halbuki bu lie;; mesele de islam'm 

hakikatlerinden say1hyor. 

Cevap: 

Birinci olarak: 3. · 1-L:..Lu ~ , , t;L::l_;_;.. / / ~ ~]1 ~~\ tf lif / 
~- / Y.J . ..}~ "" _J 3 

ayetinin ifade ett@, §eytanm casuslannm yilcl1zla; vas1tas1yla gokler-

den kovulmas1 On Be§inci Soz' de yedi "basamak" ic;,:inde yedi kesin 

delille oyle bir §ekilde ispatlanm1§hr ki, en inatc;,:1 maddecileri bile ikna 

eder, susturur ve onlara bu hakikati kabul ettirir. 

ikincisi: Akla uzak samlan bu lie;; islam hakikatini, dar zihinlere 

yakla§hrmak ic;,:in onlara bir temsille i§aret edecegiz. Mesela, bir hli

klimetin askeriye dairesi memleketin dogusunda, adliyesi bahsmda, 

egitim dairesi kuzeyde, ilmiye dairesi glineyde ve mUlkiyesi de ortada 

bulunsun. Telsiz, telefon ve telgraf vas1tas1yla her daire alakadar ol

dugu vazifeleri gayet dlizenli bir §ekilde gorse, birbirinden haber alsa; 

adeta blitlin memleket hem adliye, hem askeriye, hem mUlkiye hem 

de ilmiye dairesi gibi olur. 

Hazreti Meryem'in mabette bulunurken yanmda surekli yiyecek olmas1 bu turden bir 
keramettir. Bkz. Al-i imran suresi, 3/37. 
Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) cenneti tema§as1yla ilgili rivayetleri 
ii;in bkz. Buharl, kusuf 9; Muslim, sa/at 112, kusuf 17; Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 
1/358, 2/168, 223. 
"Geri;ek §U ki, yere en yakm olan gogu lambalarla donatttk ve onlardan bir k1smm1 
§eytanlara attlan mermiler yaptik." (Mi.ilk suresi, 67/5). 
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Hem mesela, <_;e§itli devletlerin, farkh merkezleri bulunan huku

metlerin bazen somurgeler, imtiyazlar sayesinde veya ticaret sebebiy

le aym memlekette ayn ayn hakimiyetleri bulunur. Halk bir oldugu 

halde, her hukumet o halkla kendi imtiyaz1 yonunden alakahd1r. 0 

birbirinden c_;ok uzak olan hukumetlerin icraatlan birbirine temas eder. 

Her evde birbirlerine yakla§1rlar, her insanda ortak noktalan olur. Ku

<_;uk meseleleri, temas noktalanndaki ku<_;uk bir dairede gorulur. Y oksa 

her ku<_;uk mesele geni§ daireden almmaz. Fakat o basit meselelerden 

bahsedildigi zaman, dogrudan dogruya geni§, kulli dairenin kanunuy

la oldugu ic_;in o daireden ahmyormu§ ve o dairede bahis konusu ol

mu§ gibi ifade edilir. 

i§te bu iki temsildeki gibi, semavat memleketinin merkezi c_;ok uzak 

oldugu halde, yeryuzu memleketinde insanlann kalblerine uzanm1§ 

manevi telefonlan bulunur. Hem o semavat memleketi, yalmz cismani 

aleme bakm1yor; ruhlar ve melekut alemini de ic_;ine ald1gmdan, bir 

yonden perde altmda §ehadet alemini ku§atml§hr. 

Beka aleminde olan cennet de, sonsuz uzakhg1yla beraber, yine 

o tasarruf dairesinin §ehadet perdesi altmda, her tarafa nurani bir 

§ekilde uzanm1§, yayilmi§hr. Her §eyi sanatla yaratan yuce Hakim' in 

nas1l ki hikmetiyle, kudretiyle insana yerle§tirdigi duygulann mer

kezleri ayn ayn oldugu halde, her biri butun vucuda hukmediyor 

ve bedeni idaresi altma alabiliyor. Aynen oyle de, insanm buyuk bir 

misali hukmundeki §U kainat dahi ic_; i<_;e daire}er gibi, bin}erce a}emi 

barmdmyor. Onlarda cereyan eden haller ve hadiseler kulliyeti, cu

ziyeti, hususiyeti ve buyuklugu yonuyle dikkate deger olur, yani o 

kuc_;uk alemler, cuzi ve yakm yerlerde, kulll ve buyuk olanlar da kulll 

ve buyuk makamlarda gorulur. 

Fakat bazen kuc_;uk ve hususi bir hadise, buyuk bir alemi ku§ahr. 

Dikkat edilse her kb§ede o hadise i§itilir. Ve bazen de buyuk haZir

hklar, du§manm kuvvetine kar§I degil, ha§meti gostermek ic_;in yap1-

hr. Mesela, Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/0.tu vesselam) peygamberlikle 

vazifelendirilmesi ve Kur'an'm vahyi gibi mukaddes hadiseler, butun 

semavat memleketinde, hatta o memleketin her kb§esinde en muhim 

hadiseler oldugundan, dogrudan dogruya, c_;ok uzak ve c_;ok yuksek 

olan koca semavatm burc_;lanna nobetc_;iler dizilip yild1zlardan mancm1k 
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atarak casus §eytanlar kovuluyor §eklinde g6stermek ve ifade etmek

le Kur' an, vahyinin ha§metini, saltanatmm §a§aasm1 ve ic;ine hic;bir 

§ekilde §liphe kan§mayan hakkaniyetinin derecesini ilan eder. Buna 

Rabbanl bir i§aret olarak, o vakitte ve o asirda daha c;ok yild1z dl.i§lirUl

mli§ ve kaydmlm1§. Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan da o kainat hadiselerini 

tercume ve ilan ediyor, o semavl i§aretleri g6steriyor. 

Evet, bir melegin uflemesiyle uc;up gidebilecek casus §eytanlan 

boyle buyuk bir semavl i§aretle, meleklerle kar§1 kar§1ya getirmek, el

bette Kur' an' m vahyinin saltanatm1 ve ha§metini g6stermek ic;indir. 

Hem bu ha§metli Kur' an beyam ve buyuk semavl hazirhk, cinlerin ve 

§eytanlann, gok ehlini mucadeleye ve mudafaaya sevk edecek bir ik

tidarlan, bir mudafaa kuwetleri bulunduguna degil, Resul-u Ekrem'in 

(aleyhissalata vesselam) kalbinden ta semavat alemine, Ar§-1 Azam'a 

kadar olan uzun yolda, hic;bir yerde cin ve §eytanlann mudahalesi

nin bulunmad1gma i§arettir. Kur'an'm vahyi, koca semavatta, butun 

meleklerce bah is konusu olan bir hakikattir. Ona bir derece temas 

etmek ic;in §eytanlann ta goklere kadar c;1kmaya mecbur olup hic;bir 

§eyi ba§aramayarak ta§lanmas1 §Una i§aret ediyor: Resul-u Ekrem'in 

( aleyhissa/6.ta vesselam) kalbine inen vahiy, huzuruna gelen Cebrail ve 

g6zune g6runen gaybl hakikatler, saglam ve dosdogrudur, ic;lerine hic;;

bir §ekilde §liphe kan§amaz. Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan bunu mucizevl 

bir §ekilde bildiriyor. 

Beka aleminden olan cennetin, uzakhgma ragmen en yakm yerler

de g6rulmesi ve bazen ondan meyve almmas1 ise 6nceki iki temsilin 

s1rnyla anla§ild1g1 gibi, bu fani §ehadet alemi, gayb alemine ve beka 

yurduna bir perdedir. Cennetin buyuk merkezi uzakta bulunmakla be

raber, misal alemi aynas1 vas1tas1yla her tarafta g6runmesi mumkun 

oldugu gibi, hakkalyakln derecesindeki iman vas1tas1yla, cennetin bu 

fani alemde -temsilde hata olmasm- bir c;e§it mustemlekeleri ve dai

releri bulunabilir, kalb telefonuyla yuksek ruhlarla haberle§mesi mum

kun olabilir, hediyeleri onlara ula§abilir. 

Kulll bir dairenin §ahsl bir hadise ile me§gul olmasmm, yani tefsirler

deki, "Kahinlere gaybl haberleri getirmek ic;in §eytanlar ta goklere 9k1p 

kulak veriyor, yanm yamalak, yanh§ haberler getiriyorlar." §eklindeki 

ifadelerin bir hakikati §U olmahdir: Semavatm merkezine kadar gidip o 
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kuc_;uk haberi almak degil, belki hava bo§lugunu da ic_;ine alan semavat 

memleketinin -te§bihte hata olmasm- karakollan hi.ikmi.inde baz1 mev

kileri var ki, oralarla yeryi.izi.i arasmda mi.inasebet oluyor; §eytanlar 

ki.ic_;i.ik hadiseler ic_;in o ci.izi makamlardan kulak hirs1zhg1 yap1yorlar. 

Hatta insamn kalbi de o makamlardan biridir; ilham melegiyle hususi 

§eytan orada mi.icadele eder. iman ve Kur' an hakikatleri ve Res0.1-u 

Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam) peygamberlikle vazifelendirilmesi ise ne 

kadar ci.izi de olsa, en bi.iyi.ik, en ki.illi ve mi.ihim hadise hi.ikmi.inde en 

ki.illi daire olan Ar§-1 Azam'da ve semavat dairesinde -temsilde hata ol

masm- kainatm mukadderatmm manevi sayfalannda ne§rediliyor gibi 

her kb§ede bahis konusu oluyor. Bununla beraber, Res0.1-u Ekrem'in 

(aleyhissalatu vesselam) kalbinden ta Ar§ dairesine varmcaya kadar hic_;

bir §ekilde mi.idahale imkam bulunmad1gmdan, §eytanlarm gokleri 

dinlemekten ba§ka c_;aresinin kalmad1gm1 ifadeyle Kur' an, vahyinin 

ve Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam) peygamberliginin ne kadar 

yi.iksek bir hakkaniyet derecesinde oldugunu ve yalanm, yanh§m, hi

lenin ona yana§masmm hic_;bir §ekilde mi.imki.in bulunmad1gm1, gayet 

belagatli, hatta mucizevi bir §ekilde ilan edip gosteriyor. 

Said Nursf 

"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakkiyla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32). 



, 
~jll~jll~\~ 

iFADE-i MERAM 

Kur'an-1 Mucizu'l-BeY,~n 13~ ~) , 
2~3~ ~ , 1 ~3~ ~ 

4~ k::-: o~\ -.::.;\.;~ ' 3 '. 0 \1\ / ul /, :;-1\ ~\ ::\.:: Ll 0 ~~1 ; gibi ayetler-
J~ vr.. ~ - ~_) J - ~ ~ ~ '-?-

Ie tefekkur yolunu emir buyurdugundan, 5~ ~~~ ~ ~ ~L ~ 
hadis-i §erifi de bazen bir saat tefekkurun bir sene ibadet hukmunde 

oldugunu bildirip tefekkure c;;okc;;a te§vik ettiginden, on lie;; seneden 

beri kalbim akhm ile bir olup tefekkur mesleginde akhma ve kalbime 

gorunen buyuk nurlan ve uzun hakikatleri kendime muhafaza etmek 

ic;;in i§aret turunden baz1 kelimeleri -o nurlara delil olmas1 maksad1y

la degil, belki onlann varhgm1 gostermek, tefekkuru kolayla§tlrmak 

ve intizam1 korumak gayesiyle- beyan ettim. (ok c;;e§itli Arapc;;a ifa

delerle ken di ken dime bu tef ekkur yolunda gittigim vakit o kelimeleri 

dilimle zikrediyordum. 

"Olur ki iyi du§linursunuz." (Bakara sO.resi, 2/219, 266). 
"Umulur ki dli§linup anlarlar." (A'raf sO.resi, 7/176; Nahl sO.resi, 16/44; Ha§ir sO.resi, 

59/21). 
"Onlar az1c1k olsun kendi ba§lanna kahp dti§linmediler mi ki, Allah gokleri, yeri ve 

ikisinin arasmda olan butt.in varhklan gen;ek bir gaye ile belirli bir vadeye kadar yarat
mt§ttr." (Rum sO.resi, 30/8). 
"Elbette bunlarda, iyice dli§linen kimseler ic;in alacak nice ders ve ibret vard1r." (YO.nus 
sO.resi, 10/24; Ra'd sO.resi, 13/3; Casiye sO.resi, 45/13). 
el-Gazall, ihyau U/Qmi'd-Dfn 4/423; el-Kurtubi, el-Cami' Ii Ahkami'l-Kur'an 4/314; 
Aliyyulkari, el-Masnu' s. 82. 
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Bu uzun zaman ic;inde, o kelimeleri binlerce defa tekrar ettigim halde 

ne bana usanc; geliyor, ne verdikleri zevk azahyor, ne de ruhumun on

lara ihtiyac1 kayboluyordu. Buh.in o tefekkurler, Kur'an ayetlerinin pa

nlt1lan oldugundan, ayetlerin bir hususiyeti olan usandirmamak ve tat

hhgm1 korumak vasfmm bir cilvesi, o tefekkur aynasmda gorunmli§tlir. 

Son zamanlarda gbrdum ki: Risale-i Nur'un c;e§itli kis1mlarmdaki 

kuvvetli hayat c;ekirdegi ve parlak nurlar, o tefekkur zincirinin panltila

ndir. Bana gosterdikleri tesiri ba§kalarma da gosterecekleri dli§lince

siyle, ahir omrumde tamamm1 kaleme almaya niyet etmi§tim. Gerc;i 

c;ok muhim parc;alan ba§ka risalelerde yazilml§br; fakat butununde 

ayn bir kuvvet ve kiymet bulunacaktir. 

Omrun sonu belli olmad1gmdan ve bu hapisteki mahkumiyetim ve 

vaziyetim olumden beter bir hal ald1gmdan, hayatm sonunu bekleme

den karde§lerimin 1srar ve zorlamalanyla, degi§tirilmeden, o tefekkur 

zinciri yedi "bab" §eklinde yazildi. 

(Bu Lem'a'nm diger alb bab1, teksir Lem'alar mecmuasmda ne§re

dildiginden burada yer almadi.) 
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U<;UNCU BAB 

1r,5! ~\'in Mertebelerine Dairdir 

[_r.51 ~\'in otuz a~ mertebesinden yedisini anlatacagzz. 0 mertebe
lerin muhim bir k1sm1 Yirminci Mektup'un ikinci Makam'znda, Otuz 
ikinci Soz'un ikinci Mevkzf'znzn sonunda ve O~uncu Mevkzf'znzn ba§zn
da izah edilmi§tir. Bu mertebelerin hakikatini anlamak isteyenler o iki 
Soz' e baksznlar.] 

Birinci Mertehe 

"De ki: Her turlu hamd Allah' a mahsustur ki, asla evlat edinmemi§
tir. Hakimiyetinde ortag1 yoktur. Acze di.i§lip de bir destege muhtac; 
olmamt§hr. Oyleyse tekbir getirerek O'nun yuceligini ilan et." 2 

Ya Rab! Fermanm ba§tm gozum ustune! Emrine amadeyim! 

Yuceler yucesidir O! ilim ve kudretiyle her §eyden buyuktur O! 

Zira her §eyi yaratan 0, yaratt1klanm duzenli ve ahenkli kilan 0, 
insam kainata denk bir sanat eseri olarak kudretiyle §ekillendiren ve 
insam yazd1g1 kader kalemiyle kainah da aynen yazan O'dur.3 

<;;unku §U buyuk alem olan kainat, aynen bu kuc;uk alem olan in
san gibi, O'nun kudretinin eseri ve kaderinin mektubudur. 0, §U buyuk 
alemi oyle e§siz bir surette yaratmt§hr ki, onu bir mescit §ekline c;evirmi§; 
bu kuc;uk alemi de oyle bir surette var etmi§tir ki, secde eden bir kul yap
mi§hr. ~u buyuk alemi bir mi.ilk §eklinde in§a etmi§, bu kuc;uk alemi de 
butun mi.ilke muhtac; bir kul olarak yaratmi§hr. O'nun buyuk alemdeki 
sanati bir kitap §eklinde kendini gostermi§, insandaki boyas1 ise hitap c;i
c;egi olarak ac;mt§hr. O'nun kudreti buyuk alemde ha§metini gosterirken, 
rahmeti de kuc;uk alem olan insanda nimetlerini tanzim ediyor. Ha§me
ti, buyuk alemde O'nun Vahid olduguna §ehadet ederken, nimetleri de 

Sadece buyuklilkte degil, hi<;bir konuda e§i ve benzeri olmayan, ba§ka bir §ey Kendisiy
le k1yas bile edilemeyecek yegane bilyilk, Allah'hr. 
isra suresi, 17 /111. 

Bkz. Furkan suresi, 25/2; Secde suresi, 32/7; Zumer suresi, 39/62; Kamer suresi, 54/49. 
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ku~uk alemde O'nun Ehad oldugunu ilan ediyor. 0, buyuk alemin hem 
butununun hem de pan;alarmm hareketlerine ve sukunetlerine birlik 
muhru bashg1 gibi, §U insanm cismine ve uzuvlanna, hucre ve zerrelerine 
de oylece birer birlik damgaSI VUrmU§tUr. 

$imdi O'nun muntazam ve mukemmel eserlerine §byle bir bak: 
Nas1l gun gibi a§ikar, smirs1z bir cbmertlikle beraber e§siz bir duzen; 
ba§ donduren bir hizla beraber mukemmel bir uyum; fevkalade bir 
kolayhkla beraber muhte§em bir sanat; her tarafa yayilm1§ bollukla 
beraber benzersiz bir guzellik; birbirinden alabildigine uzakhkla bera
ber olaganustU birlik; karmakan§ikhkla beraber birbirinden son derece 
aynhk ve farkhhk; c;ok pahah olmakla beraber fevkalade ucuzluk oldu
gunu gbreceksin! .. 

i§te bu gbrunen hal, surekli hakikatin pe§inde ko§an akil sahibi bir 
kimse ic;in bir §ahit oldugu gibi, ahmak bir munaf1g1 da butun bunlarm 
sonsuz ilim ve smirs1z kudret sahibi Cenab-1 Hakk'm sanah oldugunu 
ve O'nun birligini kabul etmeye mecbur kilar. 

Vahdette fevkalade bir kolayhk, Allah'a 01iak ko§mada ise ic;inden 
c;1k1lmas1 imkans1z bir zorluk vardir: 

Eger butl:tn e§ya tek bir Zat' a verilirse, kainah yoktan var etmek bir 
hurma fidamm yaratmak kadar, bir hurma fidamm var etmek de bir 
meyve kadar kolay olur. E§ya birc;ok varhga isnat edildiginde ise mey
veyi agac; kadar, agac1 ise kainat kadar zorla§hran bir imkans1zhk orta
ya c;1kar. Zira bir tek Zat, pek c;ok §ey ic;in bir tek neticeyi ve vaziyeti, 
bir tek fiil ile kulfetsiz bir §ekilde ve bizzat ugra§madan elde eder. Eger 
bu netice ve vaziyet birc;ok varhga havale edilse, ona ancak buyuk bir 
zorlukla, bizzat ugra§arak ve mucadeleyle ula§ilabilir: Bir subaym vazi
fesini erlere, ustanm vazifesini binanm ta§larma, yerkurenin hareketini 
gezegenlere, f1skiyenin vazifesini su damlalarma, daire merkezinin va
zifesini o dairenin c;evresindeki noktalara birakmak gibi ... 

Vahdette, yani birlikte, baglanma sm1yla, smirs1z bir kudret bulu
nur. Bu §ekilde, bir sebep butun kuwet kaynaklanm tek ba§ma yuklen
mek zorunda kalmaz; bir eser, kendisine isnat edilen Zat' a gore deger 
kazamr ve buyuk i§ler gbrebilir. $irkte ise her bir sebep, kendi kuwet 
kaynaklanm tek ba§ma ta§imaya mecburdur; bu yuzden eseri de kendi 
cirmi kadar kuc;uk olur. i§te bundan dolay1 bir kannca veya bir sinek, 
buyukluk taslayan zalimlere galip gelir1 ve kuc;ucuk bir c;ekirdek koca bir 
agac1 ic;inde barmdmr. 

Nemrut'un hakkmdan bir sinegin geldigine dair bkz. ibni Kesir, el-Bidoye 1/140-141. 



Yirmi Dokuzuncu Lem'a 405 

BU.ti.in e§ya bir tek Zat' a verildigi takdirde, yaratmak her §eyi mutlak 
yokluktan var etmesi anlamma gelmez. Bir tek Zat' m e§yay1 var etmesi, 
tipk1 cama akseden gori.inti.iyi.i kolayca fotograf kag1dma aktararak ona 
maddi bir varhk verilmesi veya gori.inmez bir mi.irekkeple yazilm1§ bir 
yazmm, gizli yazilan ortaya c;1karan bir madde sayesinde gori.ini.ir hale 
getirilmesi gibi ilimde gizli olam varhk katma c;1karmak anlamm1 ta§Ir. 

E§yanm sebeplere ve bin;ok ortaga verilmesi, mutlak yokluktan var 
etmeyi gerektirir. Bu durum, imkans1z olmasa da son derece zordur. 
Oyleyse bir Yaraticmm varhgm1 kabul etmekte vi.icub derecesine va
ran bir kolayhk, c;ok say1da yaraticmm var oldugunu kabul etmekte ise 
imkans1zhk derecesine varan bir zorluk bulunur. 

Vahdetteki hikmetle, bir varhg1 zamans1z ve maddesiz mutlak yok
luktan var etmek mi.imki.in olur ki, o varhgm zerreleri hic;bir kan§ikhk 
ve zorluk olmadan "ilmi bir kahba" 1 doki.ili.ir. 

$irkteki ve c;okluktaki yoktan var etme iddiasmm ise mi.imki.in ol
mad1gmda, akh ba§mda herkes birle§ir. (i.inki.i bir canlmm var olmas1 
ic;in yeryi.izi.ine yayilm1§ zerrelerin ve elementlerin bir araya gelmesi 
gerekir. Aynca, ilmi bir kahbm var olmay1§1 sebebiyle, o canlmm cis
mindeki zerrelerin korunmas1 ic;in her zerrede smirs1z bir ilim ve son
suz bir irade bulunmas1 gerekecektir. Bununla beraber, ortaklara hie; 
ihtiyac; bulunmad1g1 ve varhklan da imkans1z oldugu halde, onlann 
varhklanm iddia etmek manas1z, delilsiz ve bo§tUr. Varhklarda boyle 
bir §eye ne bir emare ne de bir i§aret vard1r. Zira goklerin ve yerin 
yaratlh§I, zorunlu olarak, sonsuz, mi.ikemmel bir kudreti gerektirir. Do
lay1s1yla ortaklara da hie; ihtiyac; yoktur. Eger bunun aksi farz edilse 
-hic;bir zorunluluk yokken, hatta zorunluluk bunun tam aksi iken- s1-
mrs1z ve gayet mi.ikemmel bir kudreti, smirs1z oldugu halde, smirh ba§
ka bir kuvvetle sm1rlandirmak gerekir ki, bu, be§ yonden imkans1zd1r. 
i§te, ortaklarm varhg1 aynen bunun gibi imkan di§idir ve varhkta hic;bir 
§ekilde -zikredilen yonler itiban ile- var olmalan imkans1z bulunan 
ortaklarm varhgma dair bir i§aret veya bunun gerc;ekle§tigine/gerc;ek
le§ecegine dair bir emare yoktur. 

Bu meseleyi Otuz ikinci Soz'i.in Birinci Mevk1f1'nda zerrelerden geze
genlere; ikinci Mevk1f1'nda da goklerden her bir insanm yi.izi.indeki, onu 
diger insanlardan ayiran farkhhklara kadar, teker teker ele ahp soru§tur
duk; hepsi de tevhid mi.ihri.ini.i gostererek §irke "ret'' cevab1 verdiler. 

"ilmi kahp" ile ilgili bkz. Sozler, 26. Soz, 3. Bahis, Mukaddime; Lem'a/ar, 30. Lem' a, 4. 

Ni.ikte, 4. i§aret, 2. Nokta. 
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O'nun ortag1 olmad1g1 gibi, yard1mc1s1 ve veziri de yoktur. Sebepler 
ise ezell kudretin tasarrufuna ince bir perdeden ibarettir; zaten i§in as
lmda, yaratmada da hi<;;bir tesirleri yoktur. Zira sebeplerin en usti.inu 
ve en geni§ iradelisi insan oldugu halde, "yeme, konu§ma, dli§linme" 
gibi iradeyle ger<;;ekle§tirilen en a<;;1k fiillerde dahi onun elinde olan, 
bunlann ancak yuzde biri kadar §lipheli bir k1s1md1r. 

Gordugun gibi, en usti.in ve iradesi en geni§ olan sebebin hakiki 
tasarrufta eli kolu boyle bagh ise diger hayvanlar ve cans1z varhklar, 
yaratmada ve rububiyette goklerin ve yerin Yarabc1sma nastl ortak 
o lab ilirler? 

Nastl ki bir padi§ahm, i<;;ine hediyesini koydugu zarf, llitfunu sard1g1 
mendil veya eliyle sana nimet gonderdigi asker, onun saltanatma ortak 
olamaz. Oyle de, elleriyle bize nimetlerin gonderildigi sebepler, bizim 
i<;;in biriktirilen nimetlerin sand1klanndan ibaret zarflar ve bize hediye 
gonderilen ilahi llituflarm uzerine sanlmt§ sebepler, yard1mc1, ortak ve
ya tesirli birer vas1ta olamazlar. 

ikinci Mertebe 

Yuceler yucesidir O! ilim ve kudretiyle her §eyden buyuktur O! 

Zira 0, oyle bir Hallak, Allm, Sani', Hakim, Rahman ve Rahim' dir 
ki, kainat bagmdaki §U yeryuzunun ve gokyuzunun varhklan, apa<;;1k o 
Hallak-1 Allm'in kudretinin mucizeleridir: 

Ve yeryuzu bah<;;esindeki §Uher yere serpilmi§, rengarenk, suslen
mi§ bitkiler ve dart bir yana yaytlmt§, herkese guzelliklerini gosteren 
<;;e§it <;;e§it hayvanlar, elbette o Sani-i Haklm'in sanatmm harikalandir .. 
ve bu bagm bah<;;elerinde gozumuzun onunde tebessum eden <;;i<;;ekler 
ve suslenmi§ meyveler, o Rahman ve Rahlm'in rahmetinin hediyele
ridir. 

0 kudret mucizeleri oyle §ehadet ediyor, §U sanat harikalan boy
le nidada bulunuyor ve bu rahmet hediyeleri §byle ilan ediyor ki: 
Onun Hallak'1 (Yaratam), §Unun Musavvir'i ($ekil Vereni) ve bunun 
Vahib'i (Hibe Edeni) olan Zat, her §eyi bilir ve O'nun her §eye gucu 
yeter. 0, rahmeti ve ilmiyle her §eyi ku§atmt§br. Kudretine nispeten 
zerreler ve ytld1zlar, az ve <;;ok, kli<;;lik ve buyuk, smirh ve smirs1z her 
§ey e§ittir. 

0 Sani-i Hakim'in mucizeleri olan ge<;;mi§in butun hadiseleri ve 
sanat harikalan, O'nun kudretinin, gelecekte ger<;;ekle§mesi muhtemel 
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butun hadiselere ve sanat harikalanna yettigine §ehadet eder. Zira 0, 
Hallak-1 Alim ve Aziz-i Hakim'dir. 

Y eryuzu bahc;esini sanatma bir sergi, yaratmasma bir meydan, 
kudretine bir tecelli yeri, hikmetine bir y6runge, rahmetine bir c;ic;ek
lik, cennetine bir tarla, yaratt1klanna bir ugrak noktas1, varhklann ak1p 
gittigi bir mecra, eserlerine bir olc;ek olarak yaratan Zat, her turlu ek
siklikten uzakbr. 1 Bundan dolay1, canhlann suslenmesi, ku§lann nakt§ 
nakt§ i§lenmesi, agac;lann meyvelerle donanmas1, bitkilerin c;ic;ek c;ic;ek 
ac;mas1 O'nun ilminin mucizeleri, sanatmm harikalan, c6mertliginin 
hediyeleri, lUtfunun delilleridir. 

Bu yeryuzu bahc;elerinde meyvelerin susleriyle c;ic;eklerin tebessu
mu, seher yeliyle ku§lann §ak1mas1, c;ic;eklerin yanaklanndaki yagmur 
damlalannm §tnlhs1 ve annelerin kuc;ucuk yavrulanna kar§t §efkati; 
cinlere, insanlara, ruhlara, hayvanlara ve meleklere bir Vedud'un ken
dini tamtmasmm, bir Rahman'm kendini sevdirmesinin, bir Hannan'm 
§efkatinin ve bir Mennan'm merhametinin i§aretleridir. 

BU.tun tohumlar ve meyveler, c;ekirdek ve c;ic;ekler birer hikmet mu
cizesi, birer sanat harikas1, birer rahmet hediyesi, birer vahdet delili 
ve ahiret yurdundaki ilahi lUtuflann birer §ahididir.. onlar, Yarabcmm 
kudretinin her §eye yettigine ve O' nun her §eyi bildigine dosdogru 
birer §ahittir. 0, rahmetiyle, ilmiyle, yaratmas1yla, idaresiyle, sanahyla 
ve tasviriyle her §eyi ku§atmt§hr. O'nun yaratma ve idaresine, sanat ve 
tasvirine k1yasla gune§ bir tohum gibi, ytld1zlar birer c;ic;ek gibi, yeryuzu 
bir dane (tane) gibidir; O'na hic;bir §ey agir gelmez. 

BU.tun tohumlar ve meyveler, c;okluk alemlerinde birligin aynalan, 
kaderin ve kudretin i§aretleridir ki, bu c;oklugun kaynagmm birlik ol
dugunu g6sterirler. Onlar, kendilerini yaratan Fatir'm sanat ve tasvir
de birligine §ehadet ederek gun yuzune c;1kar ve tekrar vahdete don
meleriyle de Sani' in yaratma ve idaresindeki hikmeti dile getirirler. 

Hem o tohumlar ve meyveler, her §eyi yaratan Zat'm o kuc;uk var
hklara yonelik kulli nazannm, onlann k1s1mlanna da bakhgm1 gosteren 
hikmetinin i§aretleridir. Zira agacm yarablmasmdaki en belirgin mak
sat, onun meyvesidir. i§te, insan da §U kainatm meyvesidir ve kainatm 
Yarahc1smm nazannda birinci gaye odur. Kalb de bir c;ekirdek gibidir 
ve varhklan yaratan Zat' m en parlak aynas1d1r. i§te §U hikmettendir ki, 
§U kuc;ucuk insan, bu varhk aleminin y1k1hp degi§tirilmesi ve ba§ka bir 

Bkz. Sozler, 15. Soz, 3. Basamak ve ha§iyesi. 
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hal ahp yenilenmesi §eklinde cereyan edecek ha§ir ve ne§re en ac;1k 

sebep olmu§tur. 

Allahu Ekber! Sen, buyuklugunun hakikatine ak1llann eremeyecegi 

Yuceler Yucesisin! 

<;unku butlin e§ya, 1~ ~~ J~ ~ deyip kainatm buyuk zikir halkasm

da beraber zikrederek <;ah§1yor. 

Kabiliyetlerinin diliyle daima "Ya Hak!" deyip hayat haklanm 

Cenab-1 Hakk'm rahmet hazinesinden istiyorlar. Ba§tan ba§a da ha

yata mazhariyetlerinin diliyle "Ya Hayy!" ismini zikrediyorlar. 

U~iincii Mertebe2 HA;;ivE 

izahz, Otuz ikinci Soz'un U<;;uncu Mevk1f1'nzn ba§zndadzr. 

Allah, ilim ve kudretiyle her §eyden buyuktUr! 

Zira 0, oyle bir Kadir, Mukaddir, Alim, Hakim, Musawir, Kerim, 

Latif, Muzeyyin, Mun'im, VedO.d, Mutearrif, Rahman, Rahim, Mute

hannin, Sonsuz Celal ve Kemal Sahibi bir Cemil ve Ezeli bir Nakka§'tir 

ki, bu kainatm sayfalan ve tabakalanyla, kull-cuz olarak, kulliyet-cuzi

yet ve varhk-beka itibanyla hakikati: 
0 O'nun kaza ve kader kaleminin ilim ve hikmetle tanzim ve tak

dir ettigi <;izgileri, 
0 ilim ve hikmet pergelinin sanat ve tasvir ile nak1§lan, 
0 sanat ve tasvirinin, mucizeler sa<;an bembeyaz elinin IUtuf ve 

keremle aydmlatip suslemeleri, 
0 sonsuz rahmet ve nimetle kendini tamtmasmm ve sevdirmesi

nin, lutuf ve kereminin, guzelliginin <;i<;ekleri, 
0 merhamet ve §efkatinin, nimet ve rahmetinin kaynagmdan son 

derece guzel ve mukemmel bir §ekilde ta§an meyveleri, 

"Allah, o hak Mabuddur ki kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara sO.resi, 2/163, 255; 
Al-i imran sOresi, 3/2, 6, 18; Nisa sO.resi, 4/87). 
HA;>iYE Bu Oc;unci.i Mertebe, kuc;uk bir c;ic;egi ve gi.izel bir kadm1 nazara ahyor. Koca bahar 

bir c;ic;ektir. Cennet de bir c;ic;ek gibidir. 0 mertebenin mazhandirlar. Ve alem, gi.izel ve 

bi.iyi.ik bir insan; huriler nevi, ruhaniler toplulugu, hayvan cinsi ve insan sm1f1 ise her 

biri manen gi.izel bir insan hukmundedir, bu mertebenin i§aret ettigi isimleri safhalanyla 
gosteriyorlar. 
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0 varhklann, gunlerin ve senelerin h1zla akmasma ragmen nimet 

vermenin devam etmesinin, mevsimlerin, as1rlarm ve devirlerin 

pe§ pe§e gec_;mesine ragmen Cemal'in tecellilerinin surmesinin, 

mazharlann degi§kenliginin ve aynalann faniliginin §ehadetiyle 

daimi bir kemal ve sonsuz bir guzelligin panlhlan oldugunu gos

terir. 

Evet, aynalann faniligi ve varhklann gelip gec_;iciligi ile beraber te

cellilerin ve feyizlerin devam etmesi, her §eyden daha ac_;1k, daha belir

gin bir §ekilde, onlarda gorunen guzelligin ve goz ahc1 mukemmelligin 

kendilerine ait olmad1gma; apac_;1k bir dille ve en belirgin delille o te

cellilerin, bir Vacibu'l-Vucud'un, bir Baki-i Vedud'un mutlak guzelligi 

ve surekli yenilenen ihsanlan olduguna i§aret eder. 

Evet, eserin mukemmelligi, apac_;1k bir §ekilde fiilin mukemmelli

gini, fiilin mukemmelligi ise kesin olarak ismin ve failin mukemmelli

gini gosterir. ismin mukemmelligi hie_; §0.phesiz s1fatm mukemmelligi

ne, s1fatm mukemmelligi, ac_;1kc_;a, §e'nin1 mukemmelligine i§aret eder. 

~e'nin mukemmelligi ise kesinlikle o Zat'a yara§ir bir §ekilde O'nun 

kemalini gosterir. i§te bu, aksine ihtimal verilemeyecek bir gerc_;ektir. 

Dordiincii Mertebe 

Allah, yuceler yucesidir! Allah buyuktur! 

Zira 0 oyle Ezell' bir Adl, Adil, Hakem, Hakim, Hakim'dir ki, §U 

kainat agacmm govdesini, me§iet2 ve hikmetinin as1llan ile alh gunde or

taya c_;1karm1§; onu kaza ve kaderinin dusturlanyla detayh hale getirmi§; 

adet ve sunnetinin kanunlanyla duzene koymu§; inayet ve rahmetinin 

prensipleriyle suslemi§; eserlerinin intizam1, yaratt1klannm suslenmele

ri, birbirine benzemeleri, birbiriyle uyum ic_;inde bulunmalan, birbirinin 

ihtiyac_;lanna cevap vermeleri, yard1mma ko§malan, sarma§ dola§ olma

lan ve her §eyde kaderin takdiri ile, kendileri ic_;in belirlenen kabiliyetleri 

olc_;usunde; bilerek, kusursuz ve saglam yapilmalannm §ehadetiyle, isim 

ve sifatlannm cilveleriyle butun bir varhgm c_;ehresine nurlar serpmi§tir. 

Varhgm duzenlenmesinde 

$e'n: Bir §eyin hususiyetinin fiilen ortaya c;1kmas1. 
Dileme, irade, murat, arzu. 



410 Lem'alar 

0 her taraf1 ku§atmI§ hikmet. .. 
0 suslenmelerindeki tam in a yet ... 
0 lutuflara ermelerindeki engin rahmet. .. 
0 terbiye edilmelerindeki hepsini ku§atan ia§e ve nz1klar ... 
0 Yarahc1smm Zat'ma ait §e'nlerine ayna olan harikulade sanath 

hayat. .. 
0 guzelliklerle bezenmesindeki iradeyle ortaya c;1kan guzellikler ... 
0 varhklann gec;ip gitmesiyle beraber onlarda yans1yan guzelligin 

tecellisinin devam1 ... 
0 Mabudlanna kar§I kalblerindeki sad1k a§k. .. 
0 kutsal bir c;ekime ( cezbeye) dogru kendilerini sahvermeleri ... 

0 butun mukemmel insanlann, Yarahcilanmn bir oldugunda itti-

fak etmeleri ... 
0 parc;alannda faydalann g6zetildigi tasarruflar ... 
0 bitkilerdeki hikmetli duzenleme ve idare ... 
0 hayvanlardaki c6mertc;e beslenme, g6rUlup g6zetilme ... 
0 temel unsurlannm degi§mesine ragmen devam eden mukem

mel duzen ... 
0 her §eyi ku§atan intizamla beraber bu yuk bu yuk gayeler ... 
0 son derece guzel ve mukemmel bir sanata sahip olmalanna rag

men zamana ve maddeye ihtiyac; duyulmadan aniden meyda

na gelmeleri ... 
0 her §ey olabilme ihtimaline ragmen hikmetlice kendileri olmalan, 

elleri en kuc;uk isteklerine bile yeti§emedigi halde pek c;ok ve turlu 

turlu ihtiyac;lannm umulmad1k §ekilde ve beklenmedik bir tarzda, 

en uygun zamanda kar§Ilanmas1. .. 
0 zay1fl1gm madenindeki mutlak kuwet. .. 
0 acz kaynagmdaki mutlak kudret. .. 
0 hayata elveri§sizliklerine ragmen onlarda g6runen hayat. .. 
0 hic;bir §ey bilmemelerine ragmen kendilerinde §ahit olunan ku

§ahc1 §Uur ... 
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0 kendisi hi<:; degi§meyip her §eyi degi§tiren bir Zat' 1 gerektiren 

degi§ikliklerdeki mukemmel duzen ... 

0 aym merkez etrafmdaki i<:; i<:;e daireler gibi tesbihlerinin aym ol-

mas1 ... 

0 kabiliyetlerinin, yarad1h§tan gelen ihtiya<:;larmm ve <:;aresizlikleri

nin diliyle yaptiklan li<:; <:;e§it duanm kabulu ... 

0 ibadetleriyle mazhar olduklan munacatlar, mli§ahedeler ve fe

yizler ... 

0 her "iki kader"lerindeki intizam ... 1 

0 Yuce Yaratic1y1 zikretmekle itminana ermeleri, 

0 Sani'in onlan yaratmaktaki maksadmm ger<:;ekle§mesi, kendi 

mukemmelliklerinin ortaya <:;1kmas1 ve ba§lang1<:;lan ile sonu<:;la

nm birle§tiren bagm ibadet olmasl. .. 

Ve daha bunun gibi her tUrlU hal ve keyfiyetleri, butun bun

larm Hakim bir Mudebbir'in idaresiyle, Ehad, Samed, Kerim bir 

Murebbi' nin terbiyesiyle olduguna §ehadet eder. Hepsi de bir tek 

Seyyid'in hizmet<:;ileridir ve bir tek Mutasarnf'm tasarrufu altmdad1r. 

Ve butununun kaynag1 da, varhklanmn her sayfasmdaki mektupla

rmm her birinin uzerinde pek <:;ok birlik muhru gorunen Bir Zat'm 

kudretidir. 

Evet, her ova ve <:;bldeki, her vadi ve dagdaki her bir <:;i<:;ek ve meyve, 

her bir bitki ve aga<:;, hatta her bir hayvan ve ta§, dahas1 her zerre ve 

toprak par<:;as1, nak§I ve eseri apa<:;1k gorunen birer muhurdur. Dikkatle 

bakanlara gosterir ki, bu eserin sahibi kim ise ibretle yazilan §U mekanm 

katibi de, yeryuzunu ve denizlerin i<:;ini yazan da, boyle ibretlerle dolu 

goklerin sayfasma ay1 ve gune§i nak§eden de O' dur. Onlan nak§eden, 

Yuceler Yucesidir! Allahu Ekber! 

Butun e§ya, 2_Jft ~~ ~~ ~ deyip kainatm o buyuk zikir halkasmda 

beraberce zikrediyor. 

"iki kader"le ilgili bkz. Sozler, 26. Sbz, 3. Bahis, Mukaddime. 
"Allah, o hak Mabuddur ki kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara suresi, 2/163, 255; 
Al-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87). 
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Be§inci Mertebe1 HA$iYE 

Allah buyuktur. Zira 0, her §eyi yaratan, her §eye gucu yeten, en 

guzel sureti veren ve her §eyi gbren oyle bir Zat'hr ki, §U koca koca 

gokcisimleri ve inci-misal yild1zlar, O'nun uh1hiyetinin ve yuceliginin 

pml pml delilleri, rububiyetinin ve izzetinin I§il I§il §ahitleridir; O'nun 

rububiyet saltanatmm ihti§amm1 gurl.il gurl.il haykirmakta ve O'na §e

hadet etmekte, hukumranhgmm ve hikmetinin smirs1zhgm1, kudretinin 

buyukll.igunun ba§ dondurucl.ilugunu ilan etmektedirler. 

.)imdi "Ustlerindeki gage bakmazlar m1, onu nas1/ bina edip 

si.isledik ... "2 ayetine kulak ver! 

Sonra gogun yuzune bak; intizamh bir yaratma ve olc;ulu sanatla 

beraber nasil sukunet ic_;inde bir sessizlik, hikmet ic_;inde bir hareket, 

ihti§am ic_;inde bir panlh, susler ic;inde bir tebessum gbreceksin. 

Mevsimlerin degi§mesi ic;in semanm lambas1 olan gune§in I§mlan

nm farkh ac;ilarla gelmesi, kandili hukmundeki aym her gece farkh bir 

hilal §eklinde dogarak dunyay1 aydmlatmas1 ve gogun guzel yuzunun 

yild1zlarla yald1zlanmas1, bu alemi idare eden SinirSIZ bir saltanatm var

hgm1 ak1l sahiplerine ilan eder. 

i§te o Kudreti Sonsuz Yarabc1, her §eyi bilir. 3 0, her §eyi ku§atan 

bir irade ile dileyendir; ne dilerse olur, olmamasm1 diledigi de olmaz. 

0, SinirSIZ, kU§ahCI Ve zatl (kendinden) bir kudretle her §eye gucu ye

tendir. Nasil ki gupegunduz, §U gune§in I§Iks1z ve 1s1s1z oldugu dl.i§l.i

nUlemez, bu mumkun degildir. Aynen oyle de, gokleri, ku§ahc1 bir ilim 

ve smirs1z bir kudret olmaks1zm yaratan bir ilahm varhg1 da tasavvur 

edilemez, boyle bir §ey asla mumkun degildir. Demek, kesinlikle, biz

zat kendinden olan ku§ahc1 ilmiyle 0, her §eyi bilir. Oyle bir ilmin, her 

§eyle irtibah zorunludur. Her yerde haZir ve §ahit olan, her §eye nufuz 

eden, her §eyi nuran1 bir enginlikle ku§atan boyle bir ilimden bir §eyin 

ayn dl.i§mesi mumkun degildir. 

Butun varhkta gbrunen olc;ulu intizam ve intizamh Olc;uler, umumi 

HA$iYE Otuz ikinci Soz\in Birinci Mevk1fmm ilavesinde ve Yirminci Mektup'un ikinci 

Makam'mda izah edilmi§tir. 

Kaf sO.resi, 50/6. 
Cenab-1 Hakk'm her §eyi bildigini ifade eden baZJ ayetler i<;in bkz. Hadid sO.resi, 57/3; 

Mucadele sO.resi, 58/7; Tegabun sO.resi, 64/11; Talak sG.resi, 65/12. 
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hikmet ve eksiksiz, kusursuz, mukemmel inayetler, muntazam kader 

ve buna bagh olarak meydana gel en guzel neticeler, suresi belirlenmi§ 

eceller, olc;usu belli nz1klar, turlu turlu mukemmel sanatlar, olaganustu 

suslemeler, birbirinden son derece farkh, olc;Ulu, intizamh ve saglam ya

p1lmalar ve fevkalade kolay var edilmeler, Allamu'l-Guyub'un ilminin 

her §eyi ku§att1gmm §ahitleridir. 

"Yaratan, yaratt1gm1 hie; bilmez olur mu? (ilmi her §eye nufuz eden, 
her §eyden haberi olan) Latff ve Habir O'dur. "1 ayeti gosteriyor ki, bir 

§eyi var etmek, onunla ilgili her §eyi bilmeyi gerektirir. Ve varhktaki 

vucud nuru, onda ilim nurunu da gerektirir. 

insandaki c;ok guzel sanatm guya onun §Uuruyla oldugunu kabul 

etmekle, insanm yarahh§mm, Yarahc1smm ilmiyle gerc;ekle§tigi haki

kati arasmdaki nispet; karanhk gecedeki yild1z boceginin I§ikc;igmm, 

gun ortasmda panl panl parlayan gune§in l§Igma nispeti gibidir. 

Her §eyi bilen 0 oldugu gibi her §eyi dileyen de O'dur. O'nun dile

mesi olmadan hic;bir §eyin meydana gelmesi mumkun degildir. Kudret 

yarathg1, ilim temyiz ettigi (ayird1g1) gibi, irade de tahsis eder (sec;er), 

soma da varhk meydana gelir. 

Yuce Allah'm iradesinin ve dilemesinin §ahitleri, varhklann gec;irdi

gi haller ve ald1klan tavirlar say1smcad1r. 

Evet, varhklann, say1s1z ihtimaller, neticeye goturmeyen kapah 

yollar ve karmakan§Ik vaziyetler arasmdan ve birbirine zit, birbiriyle 

cseki§en sel gibi unsurlann elleri altmda §U inceden inceye nizam

la, bu gozle gorunen hassaslardan hassas olcsuyle duzenlenmesi, 

onlara kendilerine has ozelliklerin verilmesi; cans1z, basit (terkip 

edilmi§ olmayan) maddelerden birbirinden csok farkh fakat uyum 

icsinde canhlann yaratilmas1 -butiln organlanyla spermden yarahlan 

insanlar, butun uzuvlanyla yumurtadan yarahlan ku§lar, cse§it cse§it 

dal ve budaklanyla c;ekirdekten yarahlan agacslar gibi- ve her §eyin 

kendisi icsin belirlenen §ekli almas1, butun bunlann, O'nun iradesiy

le ve dilemesiyle oldugunu gosterir. Aym cinsten varhklann, aym 

turden fertlerin temel organlarda birbirlerinin aym olmalan kesin

likle onlann Sanatkar'mm Vahid ve Ehad olduguna delildir. Aynen 

Mi.ilk suresi, 67/14. 
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oyle de, muntazam ayirt edici ozelliklere sahip, hikmetli bir §ekilde 

birer §ahsiyete burunmelerindeki farkhhklan da bu Vahid ve Ehad 

Sanatkar'm diledigi gibi hukmeden, istedigini yapan Fail-i Muhtar 

ve sonsuz irade sahibi bir Zat oldugunu gosterir. 

Hem nasil ki o Hallak, Alim ve Murid; her §eyi bilir, her §eyi diler, 

O'nun her §eyi ku§atan bir ilmi, her §eyi kapsayan kusursuz bir irade

si vard1r. Aynen oyle de, O'nun eksiksiz, mukemmel, tastamam zaruri, 

kendinden, Zatmdan dogan ve Zatmm geregi olan bir kudreti bulunur. 

Oyleyse o kudretin z1ddmm (acz) onun ic_;ine girmesi mumkun degildir. 

Aksi takdirde bir araya gelmeleri ittifakla imkans1z olan z1tlarm bir arada 

bulundugunu kabul etmek gerekir. 

Dolay1s1yla o kudrette derece de olamaz. c;unku zerreler-yild1zlar, 

az-c_;ok, kuc_;uk-buyuk, cuzi-kulli, parc_;a-butun, insan-alem, c_;ekirdek

agac_; o kudrete nispetle birbirine e§ittir. 
0 Nuranilik, §effafhk, mukabele, denge, intizam ve emre uyma1 

s1myla, 
0 ba§ donduren bir h1zla beraber e§siz bir intizamm, fevkalade 

bir kolayhkla beraber mukemmel bir uyumun ve her tarafa ya

yilm1§ bollukla beraber birbirinden son derece farkh olmanm 

§ehadetiyle, 2 

0 her §eyin birlikten yard1m almas1 ve birligin her §eye medet ver

mesi, birlikteki kolayhk ve ehadiyet tecellisi s1myla, 3 

0 Allah'm varhgmm kendinden olmas1 ve mahiyetinin hic_;bir var

hgm mahiyetine benzememesi hikmetiyle, 
0 hic_;bir kayit altma girmeme, mekandan munezzeh alma ve par

c_;alara bolunmeme s1myla, 4 

Bkz. Seder, 10. Soz, Sonsoz; 29. Soz, 2. Maksat, 3. Mesele; $u0.lar, 7. $ua, 2. Bab, 3. 
Hakikat, 2. Sir; 15. $ua, Kudrete Dair Arapc;:a F1kra, 2. Basamak; Sunuhat, 2. Cumle, 
3. Nokta. 
Bkz. Sozler, 22. Soz, 2. Makam, 6. Lem'a; 33. Soz, 5. ve 17. Pencereler; Mektubat, 20. 
Mektup, 2. Makam, 10. Kelime. 
Bkz. Mektubat, 20. Mektup, 2. Makam, 10. Kelime, Oc;:uncusu; $u0.lar, 15. $ua, Kudrete 
Dair Arapc;:a F1kra, 3. Basamak. 
Bkz. Mektubat, 20. Mektup, 2. Makam, 10. Kelime, D6rduncusu; $u0./ar, 15. $ua, Kud
rete Dair Arapc;:a F1kra, 4. ve 5. Basamaklar. 
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0 vesilelere hie; ihtiyac; bulunmamasma ragmen -farz edelim ihti

yac; olsayd1- insanm damarlan ve elektrik gibi ak1c1, latif mad

deleri ileten madeni tellerde oldugu gibi engel ve manilerin as

lmda kolayla§brmada vesilelere donli§mesi hikmetiyle, 1 

0 ba§ dondurucu guzellikleri ve harika sanatlan ac;1smdan zerre

lerin yild1zdan, cuzlerin ki.illden, cuzllerin kulllden, azm c;oktan, 

kuc;ugun buyukten, insanm alemden ve c;ekirdegin agac;tan daha 

geri, daha a§ag1 olmamas1 hikmetiyle, 2 

Onlan yaratanm, bunlan da yaratmas1 akildan uzak ve tuhaf goru

lemez. Zira (zerre, cuz, cuzi, az, kuc;uk, insan, c;ekirdek gibi) ihata edi

len bu varhklar, kuc;uk kuc;uk yazilm1§ ornekler veya sagilm1§, s1kilm1§ 

noktalar gibidir. Oyleyse kesinlikle, (y1ld1z, nevi, kill, kulll, c;ok, buyuk, 

alem ve agac; gibi) ihata eden §U varhklar, ihata edilenlerin Yarab

c1'smm tasarrufu ve idaresi altmda olmahdir ki, o Zat ilminin dustur

lanyla, ihata edenin bir ornegini ihata edilenlerin ic_;ine koyabilsin ve 

hikmetinin mizanlanyla onu (ihata edeni) s1k1p ihata edilenleri ondan 

c;1karsm. i§te §U cuzileri ortaya koyan kudrete, bu kulllleri de meydana 

getirmek agir gelmez. 

Hem nasil ki, bir atomun uzerine esir zerreleriyle yazilan bir Kur'an-1 

Hakim nushas1, goklerin sayfalannda yild12lar ve gune§ murekkebiyle ya

zilan Kur'an-1 Azimli'§-;>an nushasmdan ba§ dondurucu glizellik ve goz 

kama§tmc1 sanat ac;1smdan geri degildir, a§ag1 kalmaz. Aynen oyle de, bir 

annm ve karmcanm yarabh§l, hurma agacmm ve filin yarahh§mdan ba§ 

dondurucu guzellik ve goz kama§hnc1 sanat bak1mmdan a§ag1 olmad1g1 

gibi, pml pml parlayan bir c;ic;ek de sanatc;a, l§il l§il 1§1ldayan c;oban Yild1-

zmdan daha a§ag1 degildir. i§te bunun gibi ornekleri sen de k1yasla. 

Hem nasil ki varhklarm yarablmasmda gori.ilen bu buyuk kolayhk, 3 

dalalet ehlinin; ak1llarm kabul etmedigi, hatta vehimlerin kendisinden 

kac_;bg1 hurafeleri ve imkans1zhklan gerektiren "kendi kendine olmay

la" bir "Yarabcmm var edip §ekillendirmesini" kan§brmalarma sebep 

Bkz. $uolar, 15. $ua, Kudrete Dair Arapc_;:a F1kra, 6. Basamak. 
Bkz. $uolar, 15. $ua, Kudrete Dair Arapc_;:a F1kra, 7. Basamak. 
Cenab-1 Hakk'm varhklan yaratmasmdaki kolayhg1 ifade buyuran baz1 ayet-i kerimeler 

i~in bkz. Bakara suresi, 2/117; Al-i imran suresi, 3/47, 59; En'am suresi, 6/73; Nahl 
suresi, 16/40; Meryem suresi, 19/35; Yasin suresi, 36/82; Mu'min suresi, 40/68. 
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olmu§tUr. Aynen oyle de, hak ve hakikat ehline, kainatm Yaratic1smm 

kudretine k1yasla zerrelerle gezegenlerin e§it oldugunu, aksine ihtimal 

verilmeyecek bir kesinlikle ispat etmi§tir. 

Yuceler yucesidir O! ~am ne uludur O! 1~ ~~ ~~ ~ 

Altmc1 Mertebe2 HA$iYE 

Yuceler yucesidir O! ~am ne uludur O! Allah, ilim ve kudretiyle 

yegane buyuktur! 

Zira 0, oyle bir Adil, Hakim, Kadir, Alim, Vahid, Ehad ve Ezell bir 

Sultan'dir ki, butDn bu alemler O'nun nizam ve mizanmm, her §eyi 

duzene koyu§unun ve olc;up dengeleyi§inin, adalet ve hikmetinin, ilim 

ve kudretinin idaresinde ve tasarrufundadir ve kesin bir kanaatle, hat

ta gozle gorurcesine vahidiyet ve ehadiyet s1rnna mazhardir. (unku 

nizam ve mizan, duzene koyu§ ve olc;up dengeleyi§ dairesinin d1§m

da hic;bir varhk yoktur. Bunlar, "imam-1 Mubin ve Kitab-1 Mubin"den 

iki konudur.3 Vine bunlar, Alim-i Hakim'in ilim ve emrinin, Aziz-i 

Rahlm'in kudret ve iradesinin iki unvamd1r. Ve §U Kitab-1 Mubin'le 

imam-1 Mubin'deki dengeyle beraber bulunan duzen, ba§mda iz'an 

ve yuzunde goz olan bir kimseye; zaman ve varhkta Rahman'm tasar

ruf ve idaresinin, Hannan'm tanziminin, Mennan'm susleyip donat

masmm ve Deyyan'm olc;up dengeye koymasmm dl§mda hic;bir §eyin 

olmad1gm1 gosteren pml pml iki delildir. 

Soziin Ozii: 

Allah'm yarahc1hgmda ba§lang1c; ve son, asil ve nesil, gec;mi§ ve ge

lecek, emir ve ilme bakan "Ewel ve Ahir" isimlerinin tecellisi, "imam-1 

Mubin"' e i§aret etmektedir. Yine Allah'm yarahc1hgmda, varhk uze

rindeki "Zahir ve Bahn" isimlerinin tecellisi ise "Kitab-1 Mubin" e i§a

ret eder. Zira kainat buyuk bir agac;, kainatm her bir alemi de birer 

"Allah, o hak Mabuddur ki kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara suresi, 2/163, 255; 
Al-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87). 
HA$iYE Bu Altmc1 Mertebe, diger mertebeler gibi yaztlsayd1 c;ok uzun olacakt1. <;unki.i imam-1 

Mi.ibin ve Kitab-1 Mi.ibin k1sa ifade ile beyan edilemez. Otuzuncu Soz' de bir parc;a zikredil
diginden, burada yazmay1 k1sa kesip derste izahat verdik. 

Bkz. Mektubat, 10. Mektup; 30. Soz, ikinci Maksadm Ha§iyesi. 
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agac; gibidir. Varhgm yarahh§l, onun nevileri ve alemleri ile ilgili olarak 

kuc;uk bir agac; di.i§i.inelim. i§te o kuc;uk agacm bir ash ve ba§lang1c1 
vardir, o da uzerinde boy abp geli§tigi c;ekirdektir. Ve yine oldukten 

soma onun vazifesini devam ettirecek bir de nesli vardir ki, o da mey

velerindeki c;ekirdeklerdir. 

i§te, ba§lang1c; ve sonuc;, "Evvel ve Ahir" isimlerinin tecellisinin 

mazhandir. Duzenli ve hikmetli olan ba§lang1c; ve asll c;ekirdek, agacm 

alacag1 her turlu §ekle <lair kanunlarm bir araya getirilmi§ bir fihristi ve 

tarifesi hukmundedir. Agacm dallarmda bulunan meyvelerdeki c;ekir
dekler "Ahir" isminin tecellisine mazhard1r. 

Mukemmel bir hikmetle yarablan meyvelerdeki c;ekirdekler, bu 

agaca benzer ba§ka agac;larm meydana gelmesi ic;in kendilerine birer 

fihrist ve tarife konulmu§ kuc;uk birer sand1k hukmundedir. Ve adeta 

onlann ic;inde kader kalemiyle, c;1kacak agac;lann ileride alacaklan §e
killerin program1 yazilm1§br. 

Agacm gorunen yuzu, "Zahir" isminin tecellisine mazhard1r. i§te 

agacm bu di§ yuzu mukemmel bir intizam, susleme ve hikmet saye

sinde yine mukemmel bir hikmet ve inayetle tam da boyuna gore 

bic;ilmi§, kendine has guzelliklerle donablm1§, suslenmi§ muntazam bir 
elbise gibidir. 

Bu agacm gbrunmeyen ic; yuzu ise "Bahn" isminin tecellisine maz

hard1r. Mukemmel bir intizam, ak1llan hayrette birakan bir idare ve 

yine kusursuz bir duzenle hayab ic;in gerekli g1dalarm agacm her tara

fma dag1blmas1 sayesinde adeta bu agacm ic;i, son derece intizamh ve 

olc;Ulu, harika bir makine gibidir. 

Nasil ki ba§lang1c1 olaganustu bir tarife, sonu da harika bir fihrist 
olan agac;, "imam-1 Mubin" e i§aret etmektedir. Aynen oyle de, d1§1 

sanat harikas1 bir elbise, ic;i de son derece duzenli bir makine hukmun

deki agac; "Kitab-1 Mu bin" e i§aret eder. 

Hem nas1l ki, insanlarda bulunan hafiza kuvveti "levh-i mahfuz"a 

i§aret etmektedir ve onun delilidir. Aynen oyle de, her bir agac;ta

ki asli c;ekirdekler ve meyveler "imam-1 Mubin"i gostermektedir. 1 

Agacm ic;i de d1§1 da "Kitab-1 Mubin" e i§aret eder. i§te bu kuc;ucuk 

Bkz. Soz/er, 26. Soz, 3. Bahis, Mukaddime; Lem'alar, 30. Lem'a, 5. $ua, 3. Vazife. 
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agaca, gec;mi§ ve gelecegiyle yeryi.izi.i agacm1, oncesi ve sonras1yla 

kainat agacm1, atalan ve soylanyla da insan agacm1 k1yasla. Ve bu

nun gibi. .. 

Yuceler yi.icesidir varhgm Yaratic1s1 ve O'ndan ba§ka ilah yoktur! 

Ey Yi.ice Zat! Ak1llar Senin bi.iyi.ikli.igunun vasfma eri§emez, dt1§t1n

celer Senin ululugunun mahiyetine yeti§emez! 

Yedinci Mertebe 

Yuceler yilcesidir O! ilim ve kudretiyle her §eyden buyuktur O! 

Zira 0, oyle bir Hallak (her §eyi yoktan var eden), Fettah (her 

§eyi en iyi §ekilde a<;;an, darhktan kurtaran), Fa'al (icraatI durma

dan devam eden), Allam (her §eyi hakk1yla, en iyi bilen), Vehhab 

(<;;ok ihsan eden, bagi§layan) ve Feyyaz (<;;ok feyiz veren, bereket ve 
bolluk ihsan eden) 1 HA;>ivE Ezell bir Gune§'tir ki, §U kainat, butun nevi

leriyle ve varhklanyla O'nun nurlarmm golgeleri, fiillerinin eserleri, 

isimlerinin <;;e§it <;;e§it tecellilerinin renk renk nak1§lan, kaza ve kader 

kaleminin yazilan; s1fatlannm, cemalinin, celalinin ve kemalinin te

celli aynalandir. 
0 Gonderdigi butun kitap ve sayfalar, varhktaki ve Kur'an'daki 

ayetleriyle ~ahid-i Ezeli'nin, 
0 hem kendilerinin hem de butun zerrelerinin olanca fakirlikleri 

ve ihtiya<;;lanyla beraber uzerlerinde sonsuz zenginlik ve smirs1z 

servet garulen yeryilzilniln ve alemin, 
0 insanhk semasmm aylan ve gune§leri olan, aydmhk ruh sahi

bi peygamberler (aleyhimusselam), kalbi hayatlannda aydmhga 

ermi§ butiln hak dostlan ve ilham esintileriyle ak1llan pml pml 

hale gelmi§ Hakk'm o saf ve dupduru kullan olan §Uhud eh

linin, hakikati butiln yonleriyle oldugu gibi gosteren ara§tir

malan, ke§ifleri, mazhar olduklan feyizleri ve milnacatlanmn 

icmfo ile 
0 ve yine yeryilzu ve gokyuzundeki gezegenler, sayilamayacak 

kadar kesin §ehadetleri ve sars1lmaz tasdikleriyle, tekvini ve 

HA$IYE Bu mi.ibarek isimlerin di.irbi.inleriyle, varhklardaki cilveleri altmda Cenab-1 Hakk'm 

fiillerine ve eserlerine bakmakla, o isimlerin sahibi olan Yi.ice Zat'a ula§ihr. 
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Kur'anl ayetlerin §ehadetlerini ve Vacibu'l-Vucud'un bizzat 

§ehadeti demek olan suhuf ve semavl kitaplann §ahitliklerini 

kabul ederek §U hususta birle§mi§lerdir ki, butun bu varhklar 

O'nun kudretinin eseri, kader kaleminin mektuplan, isimlerinin 

aynalan ve nurlannm akisleridir. 

Yuceler yucesidir O! Ve O'ndan ba§ka ilah yoktur! 



Otuz Birinci Mektup'un Otuzuncu Lem'a's1 ve Eski§ehir Hapis

hanesi'nin bir meyvesi. Alh "nukte"dir. 

Denizli Medrese-i Yusufiye'sinin1 c;ok muhim bir dersi Meyue Risa
lesi ve Afyon Medrese-i Yusufiye'sinin klymetli ve mukemmel birder

si el-HuccetU'z-Zehra oldugu gibi, Eski§ehir Medrese-i Yusufiye'sinin 

gayet kuvvetli ve muhim bir dersi de, ism-i Azam'1 ta§1yan alh ismin 

alti nuktesini beyan eden bu Otuzuncu Lem'a'd1r. 

ism-i Azam'dan Hayy-1 Kayyum'a ait pek derin ve geni§ meseleleri 

herkes, birden anlayamaz ve ondan zevk alamaz, fakat hissesiz de 

kalmaz. 

BiRiNCi NUKTE 

Allah'm Kuddus isminin bir niiktesine dairdir. 

Kuddus ismi hakkmdaki bu nuktenin, Otuzuncu Soz'un sonuna 

eklenmesi uygundur. 
l 

~]\~]\~\~ 
20 ~LJ1 ~ ~rJ /i /. J'}1 / 
J/ 1·/ JU"°) J 

ayetinin bir nuktesi ve bir ism-i Azam veyahut ism-i Azam'm alh nu-

rundan biri olan "Kuddus" isminin bir cilvesi, bana ;laban-1 ;>erif ay1-

nm sonunda, Eski§ehir Hapishanesi'nde gorundu. Cenab-1 Hakk'm 

Hapishane. Hazreti Yusuf'un (aleyhisselam) iftira ve haks1zhkla hapiste kalmasma kina

ye olarak bu tabir kullarnlm1§t1r. 

"Yeryi.i.zi.i.ni.i. de Biz d6§edik, bakm1z Biz ne de gi.i.zel d6§edik!" (Zariyat suresi, 51/48). 
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hem varhgm1 hem de birligini tamamen, apa9k bir §ekilde gosterdi. 

~oyle gordum: 

Bu kainat ve yeryuzu, surekli i§leyen buyuk bir fabrika ve her vakit 

dolup bo§alan bir han, bir misafirhanedir. Boyle i§lek fabrikalar, han

lar, misafirhaneler; pis atiklarla, enkazlarla, suprunti.ilerle c;ok kirlenip 

bula§ik hale gelir ve koti.i kokulu maddeler her tarafta birikir. Eger c_;ok 

dikkatle bakilmaz, kirlerden armdmlmaz ve supurulup temizlenmezler

se ic_;lerinde durulamaz, insan oralarda bogulur. 

Halbuki bu kainat fabrikas1 ve yeryuzu misafirhanesi o kadar pak, 

temiz ve kirsizdir, bula§ik §eylerden ve kotu kokulardan oyle armmt§hr 

ki, ic_;inde luzumsuz tek bir §ey, faydas1z tek bir madde ve rastgele bir 

kir bulunmaz; goruni.i§te bulunsa da, hemen onu doni.i§ti.irecek bir 

makineye ahhr, temizlenir. 

Demek, bu fabrikaya bakan Zat c;ok iyi bak1yor. Buranm, temizligi 

gozeten oyle bir Sahibi var ki, §U koca fabrikay1 ve buyuk saray1 kuc_;uk 

bir oda gibi supurtur, duzene koyup kirlerden anndmr. Evet, bu c;ok 

buyuk fabrikanm ic_;inde, buyuklugu olc;usunde pis atiklar, enkaz artig1 

kirli maddeler, suprunti.iler bulunmuyor. Aksine, buyukli.igu olc;usun

de temizligine ve kirlerden armmasma dikkat ediliyor. 

insan, bir ay boyunca y1kanmaz ve kuc;uk odasm1 supurmezse c_;ok 

kirlenir. Demek ki, bu alem saraymdaki pakhk, armmi§hk, nuranllik, te

mizlik; surekli olarak gerc_;ekle§en hikmetli, dikkatli bir temizleme faaliye

tinden ileri geliyor. Eger o surekli temizleme, supurme ve dikkatli bak1m 

olmasayd1, yeryuzunde sadece bir senede yuz binlerce cins hayvan bo

gulurdu. Ve goklerin sonsuz bo§lugunda c;arpi§an, dag1lan, omru biten 

kurelerin ve uydulann, belki sonmi.i§ y1ld1zlann enkaz1, yerkurenin, dun

yam1zm ba§ma, belki ba§1m1za ve diger canhlarm ustune di.i§erdi. Dag

lar buyukli.igundeki ta§lan tepemize yagdmr ve bizi vatamm1z olan bu 

dunyadan kac_;mrlardi. Halbuki eskiden beri gokcisimlerinin parc;alamp 

yeniden yarahld1g1 0 yukan alemlerden, ibret olsun diye yalmz birkac; 

gokta§l di.i§mi.i§se de hie; kimsenin ba§ma isabet etmemi§tir. 

Hem yeryuzunde her sene alum ve hayatm devridaimi ve mucade

lesi sebebiyle yuz binlerce hayvan cinsinin cenazeleri ve iki yuz bin bit

ki turunun enkaz1, topragm ve denizin ustunu oyle korkunc; bir §ekilde 
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kirletirdi ki; §Uur sahipleri, degil onlan sevmek, onlara a§Ik olmak, be1-

ki boyle bir c;irkinlikten nefret edip oli.i.me ve yokluga kac;arlardi. 

Bir ku§ kanatlanm kolayca, bir katip sayfalanm rahatc;a temizle

digi gibi, uzayda bir uc;ak gibi gezen di.inyam1zm, bu semavi ku§un 

kanatlan ve kainat kitabmm sayfalan da temizleniyor, gi.izelle§iyor. 

Ahiretin sonsuz gi.izelligini goremeyen ve imanla di.i§i.inmeyen in

sanlar, di.inyanm bu temizligine, gi.izelligine a§Ik olur, ona a§m de

recede baglamrlar. 

Demek ki, bu alem saray1 ve kainat fabrikas1, Kuddus isminin bi.i

yi.ik bir cilvesine mazhard1r. 0 mukaddes temizlik emrini, yalmzca de

nizlerin etle beslenen temizlikc;ileri ve karalann kartallan degil, kurt ve 
kannca gibi, cenazeleri toplayan saghk memurlan da dinliyor. 

Vi.icutta dola§an, kandaki alyuvar ve akyuvarlar o kutsi emri din

leyip beden hi.icrelerinde temizlik yaparken, nefes de o kam tasfiye 

eder, temizler. 

Hem o emri, gbz kapaklan gozleri temizlemek, sinekler kanatlanm 

si.ipi.irmek ic;in dinledigi gibi, uc;suz bucaks1z hava ve bulutlar da din

ler. Hava, zeminin yi.izi.ine konan toz toprak gibi si.ipri.inti.ileri ufler, 

temizler. Bulut si.ingeri ise yeryi.izi.i bahc;esine su serper, tozu toprag1 

yah§hnr. Soma da gokyi.izi.ini.i uzun zaman kirletmemek ic_;in si.ipri.in

ti.ilerini hemen toplay1p kusursuz bir di.izenle c;ekilir, gizlenir. Gogi.in 

gi.izel yi.izi.ini.i ve gozi.ini.i silinmi§, si.ipi.iri.ilmi.i§, pml pml bir §ekilde 

birak1r. 

Yine o temizlik emrini yild1zlar, kainah meydana getiren unsurlar, 

madenler, bitkiler dinledigi gibi, bi.iti.in zerreler de dinler ki, hayret ve

rici degi§im firtmalan ic;inde temizlige dikkat ederler. Bir yerde rastgele 

toplanmaz, kalabahk etmez, kirlenince hemen temizlenirler. En temiz, 

annmI§, parlak ve pak vaziyetleri, en gi.izel, en saf, en tath suretleri 

almak ic;in hikmetli bir el tarafmdan sevk edilirler. 

i§te bu tek fiil, yani tek bir hakikat olan temizlik, Cenab-1 Hakk'm 

Kuddus ismi gibi bir ism-i Azam'm, kainatm geni§ dairesinde gori.inen 

bi.iyi.ik bir cilvesidir; dogrudan dogruya O'nun varhgm1 ve birligini, 

esma-y1 hi.isnas1yla beraber, geni§ daireleri goren keskin gozlere gi.ine§ 

gibi gosterir. 
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Evet, Risale-i Nur'un bin;ok yerinde kesin delillerle ispat edilmi§tir 

ki, Hakem ve Hakim isimlerinin bir cilvesi olan tanzim etme, duzene 

koyma fiili; Adl ve Adil isimlerinin bir cilvesi olan olc;Ulu yapma ve 

dengede tutma fiili; Cemil ve Kerim isimlerinin bir cilvesi olan susleyip 

donatma ve ihsan etme fiili; Rab ve Rahim isimlerinin bir cilvesi olan 

terbiye etme ve nimet verme fiili bu buyuk alem dairesinde, bir tek ha

kikat ve fiil olduklarmdan, bir tek Zat'm vucub1 derecesindeki varhgm1 

ve birligini gosteriyorlar. Aym §ekilde, Kuddus isminin bir mazhan ve 

cilvesi olan temizleme ve kirlerden anndirma fiili de, o Vacib'Ul-Vucud 

Zat' m hem gune§ gibi varhgm1 hem de gunduz gibi birligini gosteriyor. 

Bu zikredilen, duzene koyma, olc;Ulu yapma, susleyip donatma, 

temizleme gibi hikmetli fiiller, aym mahiyette olduklanndan, en ge

ni§ dairede bir tek Sani-i Vahid' e i§aret eder. 0 geni§ dairede bir

c;ok esma-y1 husnanm, belki Allah'm bin bir isminin her birinin boyle 

buyuk birer cilvesi vard1r. Ve o cilvelerin eseri olan fiiller, buyuklligu 

olc;usunde, ac;1kc;a ve kesinlikle, Vahid ve Ehad Yarahc1y1 gosterir. 

Evet, her §eyi kanunlanna ve nizamma itaat ettiren, bu tun kainatta 

gec;erli olan hikmet, e§yay1 susleyip varhklann yuzunu gi.ilduren ku

§ahc1 inayet, varhklan sevindirip memnun eden engin rahmet, her 

canhy1 besleyip onlara turlu lezzetleri tattiran umumi nz1k verme ve 

besleme fiili, her §eyi her §eyle munasebetli hale getiren, birbirinden 

faydalandiran ve birbirine bir derece sahip kilan hayat verme fiili gibi 

kainatm yuzunu gulduren, aydmlatan apac;1k hakikatler ve bir tek 

Zat'a i§aret eden fiiller; I§Igm gune§i gostermesi gibi, Hakim, Kerim, 

Rahim, Rezzak, Hayy ve Muhyi bir Zat'1 ac;1kc;a gosteriyor. Eger hep

si Allah'm birligine apac;1k birer delil olan o yuzlerce ku§ahc1 fiilden 

biri bile Vahid-i Ehad'e verilmezse, yuzlerce yonden imkans1zhklar 

ortaya c;1kar. 

Mesela, degil hikmet, inayet, rahmet, nz1k ve hayat verme gibi 

apac;1k hakikatler ve bir tek Yarahc1y1 gosteren deliller; belki yalmzca 

kainattaki temizleme fiili bile kainatm Hahk'ma verilmezse, dalalet eh

linin gittikleri kuflir yolunda §Unu kabul etmek gerekir: 0 temizleme 

faaliyeti ile alakah ya bir zerreden, bir sinekten tut, kainah meydana 

Zorunlu, vacip, kendinden. 
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getiren unsurlara, yild1zlara kadar her bir varhk koca kainatm suslenip 

donahlmasm1, her §eyin olc;uyle yaplh§lnl, duzenlenip temizlenmesini 

bilecek, dti§linecek ve ona gbre hareket edecek bir kabiliyettedir.. ya 

alemin Hahk'mm mukaddes s1fatlarma sahiptir.. veyahut bu kainatm 

temizlenip suslenmesini saglamak, ona gelen ve oradan giden varhk

lann, ihtiyac; duyulan ve harcanan §eylerin dengesini duzenlemek ic;in 

kainat buyuklugunde bir isti§are meclisi vardir ve say1s1z zerre, sinek, 

yild1z o meclisin azaland1r. Her tarafta gorulen, §ahit olunan umumi, 

ku§ahc1, kusursuz faaliyetin, susleyip donatma ve temizleme fiilinin 

gerc;ekle§ebilmesi ic;in bunlar gibi hurafe ve safsatadan ibaret yuzlerce 

akil dI§l ihtimali dogru kabul etmek gerekir. Fakat bunda bir degil, 

belki yuz binlerce imkans1zhk ortaya c;ikar. 

Evet, eger gunduzun 1§1g1 ve yeryuzundeki butun parlak §eylerde 

gorunen hayall gune§c;ikler gune§e verilmez ve onlarm, bir tek gune§in 

yans1mas1 olduklan kabul edilmezse, yeryuzunde parlayan butun cam 

parc;alarmda, su damlalarmda ve kar tanelerinde, belki hava zerrelerin

de, hakiki birer gune§ bulundugunu kabul etmek gerekir. Taki, her yere 

ula§an o I§Igm varhg1 izah edilebilsin. 

i§te, hikmet bir I§Ikhr. Her §eyi ku§atan rahmet bir I§lkhr. Kainah 

susleme, olc;Ulu yapma, duzene koyma ve temizleme fiilleri de ku§a

hc1 birer l§Iktir ki, o Ezell Gune§'in panltiland1rlar. Oyleyse dalalet ve 

kufUr yolunun nas1l ic;inden c;1k1lmaz bir batakhga girdigine bak! Ve 

dalaletteki cehaletin, ne kadar ahmakc_;a oldugunu gar, Lr-~~~~\ 
1~~~\ ~W°j ~-i:,,~1 de. ; 

Evet, kainat saraym1 tertemiz tutan bu muhte§em, umumi temizle

me faaliyeti, elbette KuddO.s isminin cilvesi ve geregidir. Nasil ki bu tun 

mahlO.katm tesbihleri KuddO.s ismini gosterir; aym §ekilde, hepsinin 

temizligini de KuddO.s ismi gerektirir. 2 HN~ivE Temizlikteki bu kutsi bag

dandir ki, 30~~\ ~ ,iilhj\ hadisi, temizligi imanm nurundan saym1§, 
; ; 

Bize ihsan ettigi islam dini ve tam, yi.iksek iman nimeti sebebiyle Rabbimize hamdolsun. 
HA~IYE Koti.i hasletlerin, batil inarn;lann, gi.inahlann ve bid'atlann, manev! kirlerden oldu
gunu unutmamahy1z. 
"Temizlik imandand1r." Ayrn manay1 ifade edip farkh sozlerle rivayet edilen hadisler 
i<;in bkz. Muslim, tahdre l; Tirmiz!, deavat 86; Darim!, vudu' 2; Ahmed ibni Hanbel, 
el-Milsned 5/342. 
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ayeti de, onu Allah'm ho§nutlugunu kazanmanm bir vesilesi olarak 

gostermi§tir. 

OTUZUNCU LEM' A'NIN iKiNCi NUKTESi 

~jJI ~jJI ~\ ~ 
2 1~'.'. ~ 01 ~~:-:' ~/ ~1::/. L'~ 01 ._, ~ ~ ~1/ vy-"-" ~ :- :: ~ 3 / _r- / :: ~ l?' ~ bJ 

ayetinin bir nuktesi ve bir ism-i azam veyahut ism-i azamm alh nurun

dan biri olan "Adl" isminin bir cilvesi, hpk1 Birinci Nukte gibi, Eski§ehir 

Hapishanesi'nde bana uzaktan uzaga gorundu. Onu anlamay1 kolay

la§hrmak ic;in yine temsil yoluyla anlatacag1z: 

$u kainat oyle bir saraydir ki, o saraym ic;inde surekli tahrip-tamir 

ic;inde c;alkalanan bir §ehir, o §ehirde sava§ ve hicretle her an kayna

yan bir memleket ve o memlekette alum ve hayat arasmda arahks1z 

yuvarlanan bir alem var. 

Fakat o sarayda, §ehirde, memlekette, alemde o kadar hayret verici 

bir denge, olc;Ulu bir icraat hukmediyor ki, o say1s1z varhktaki degi§imle

rin, canhlarm dunyaya gonderilmesindeki ve olUmundeki, nz1klanndaki 

ve ihtiyac;larmdaki dengenin; her an butun kainati goren, tefti§ nazann

dan gec;iren bir tek Zat' m terazisinde olc;ulUp hesap edildigini ac;ikc;a is

pathyor. Yoksa bir bahk bin yumurtac1k ile, ha§ha§ gibi bir bitki yirmi bin 

tohum ile ba§ma buyruk olsayd1, sel gibi akan unsurlarm ve degi§imlerin 

hucumuyla, §iddetle dengeyi bozmaya c;ah§an, her yeri istila etmek is

teyen sebepler ba§ibo§ kalsalard1 veyahut maksats1z, serseri tesadufe, 

olc;usuz, kbr kuwete ve §Uursuz, karanhk tabiata havale edilselerdi, e§

yadaki ve kainattaki o denge oyle bir bozulurdu ki, bir senede, belki bir 

gunde altust olurdu. Yani, deniz karmakan§ik §eylerle dolar, c;uruyup 

koku§urdu, hava zararh gazlarla zehirlenirdi, yeryuzu ise bir c;opluge, bir 

mezbahaya ve batakhga donerdi, dunya bogulurdu. 

"Allah tevbe ile kendisine donenleri sever, temizlenenleri de sever." (Bakara sO.resi, 
2/222). 
"Hic;:bir §ey yoktur ki, onu meydana getiren hazinelerin anahtarlan elimizde olmasm. Biz 

onu ancak belirli bir olc;:u ile indiririz." (Hier sO.resi, 15/21). 
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i§te hayvanlarm vucutlarmdaki hi..icrelerden, kandaki alyuvar ve 
akyuvarlardan, zerrelerin yenilenmesinden ve bedendeki uzuvlann 
uyumundan tut, denizlerdeki hayat-alum ve nz1k-ihtiya~ dengesine, 
yeraltmdaki su kaynaklannm ihtiyaca gbre doldurulmasma, hayvan 

ve bitkilerin dunyaya ganderilmesine ve alumlerine, guz ve bahann 
her y1l yeniden yarablmasma, kainab meydana getiren unsurlann ve 

yild1zlann hizmetlerine, hareketlerine, alum ve hayatm, I§Ik ve karan

hgm, s1cak ve sogugun dangusune, mucadelelerine ve ~arpi§malanna 

kadar her §ey o derece hassas ve ince bir al~uyle ayarlamr ve tarbhr ki; 

ins an akh hi~bir yerde ger~ek bir israf, a bes bir i§ garmedigi gibi, aklm 
eseri olan felsefe ve hikmet dahi her §eyde mukemmel bir intizam, ~ok 
guzel bir mizan garur ve gasterir. Belki felsefe ve hikmet, o intizamm 

ve akulu icraatm bir tezahuru ve tercumamdir. 

i§te, gune§ ile on iki farkh gezegenin uyumuna ve dengelerine bak! 

Acaba bu denge, adalet ve kudret sahibi, ha§metli, yuce bir Zat'1 gu
ne§ gibi gastermiyor mu? Bilhassa o gezegenlerden biri olan gemimiz, 

yani yerkure, bir senede yirmi dart bin senelik bir dairede gezer, seya

hat eder. 0 muthi§ suratine ragmen yeryuzune dizilmi§, duzgunce yer

le§tirilmi§ e§yay1 dag1tmaz, sarsmaz, uzaya firlatmaz. Eger surati biraz 

artsa veya azalsayd1, uzerindeki varhklan havaya firlabp uzay bo§lu

gunda dag1tirdi. Ve dengesini bir dakika, belki bir saniye bozsa dun

yam1z altust olur, belki ba§ka bir kureyle ~arpI§Ir, k1yameti kopanrdi. 

Bilhassa yeryuzunde, dart yuz bin bitki ve hayvan turunun dogum 

ve ali.imleri, nz1klannm ~ok §efkatli, dengeli bir §ekilde verilmesi ve 

ya§ahlmalan, I§Igm gune§i gasterdigi gibi, adalet ve merhamet sahibi 
bir Zat' a i§aret ediyor. 

Hem o say1s1z canh turlerinin hadsiz fertlerinden sadece birinin bile 

uzuvlan, donamm1, duygulan o derece hassas bir al~uyle birbiriyle 

munasebetli ve dengededir ki, o uyum ve denge, apa~1k bir §ekilde, 

adalet ve hikmet sahibi bir Yarabc1y1 gasteriyor. 

Ve bilhassa her bir hayvanm bedenindeki hucreler, kan damarlan, 

kanmdaki alyuvar ve akyuvarlar ve o kureciklerdeki zerreler o kadar 

ince, hassas ve harika bir denge i~indedir ki, her §eyin dizgini elinde 

ve anahtan katmda bulunan, icraatmda bir §ey bir ba§ka §eye en

gel olmayan, butun e§yay1 bir tek §ey gibi kolayca idare eden sonsuz 
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adalet ve hikmet sahibi bir Hahk'm mizamyla, kanunuyla, nizam1yla 

terbiye ve idare olunduklanm ac;1kc;a ispat ederler. 

Cinlerin ve insanlann amellerinin, ha§rin bilyilk mahkemesinde, en 

bilyilk adalet terazisinde tartilmasm1 akildan uzak gbrilp buna inanma

yanlar, dilnyada gozleriyle gordilkleri §U muazzam dengeye dikkat etse

ler, elbette ha§ri imkans1z gormekten vazgec;erler. 

Ey milsrif, iktisats1z, zalim, adaletsiz, kirli ve bedbaht insan! Biltiln 

kainatm ve varhklann hareket dilsturu olan iktisad1, temizligi ve adaleti 

yerine getirmediginden, biltiin varhklara muhalefetinle, manen onla

rm nefretini ve hiddetini c;ekiyorsun. Neye dayamyorsun ki, zulmilnle, 

olc;ilsilzliigunle, israfmla, kirlerinle onlan kizdmyorsun? 

Evet, Hakim isminin en bilyilk cilvelerinden, butiln kainatta gec;erli 

olan hikmet; iktisat ve israf etmeme esaslan ilzerinde gerc;ekle§iyor, 

tutumlu olmay1 emrediyor. Adl isminin en bilyilk cilvesinden gelen 

kainattaki tam adalet ise biltiin e§ya arasmdaki dengeyi gozetiyor, in

sana da adaleti emir buyuruyor. Rahman suresinde, 

h.:AJ L ~ ~ --1 I I ,, -r /@ 0 I -: I I . I~ ~r@ ~I -: I I / ': u 1 -: '.: > ~ l ~ ~JI" 
/ / :, Jy ~ _) / ~ c_/:, ~ c::::' _)_) ~ J _) 

1~1-: . t\ \ ,, ? ~ '],, 
~ _)~ _) 

ayetindeki dart mertebe, dort c;e§it dengeye i§aret eden "mizan" keli

mesinin dort defa zikredilmesi, alemdeki mizanm bilyilklilgilniln de

recesini ve fevkalade, pek yilksek kiymetini gosteriyor. Evet, kainatta 

hic;bir §eyde israf bulunmad1g1 gibi, hakiki zulilm, olc;ilsl.izlilk ve den

gesizlik de yoktur. 

Kuddus isminin en bilyilk cilvesinden gelen kirlerden anndirma 

fiili ise kainattaki biltiln varhklan temizliyor, gilzelle§tiriyor. insanm 

bula§Ik eli kan§mad1g1 silrece, hic;bir §eyde hakiki pislik ve c;irkinlik 

gorillmilyor. 

i§te Kur'an hakikatlerinden ve islam'm dilsturlanndan olan ada

letin, iktisadm ve temizligin insan hayatmda ne kadar temel birer ka

ide oldugunu anla! Kur' an hukumlerinin kainatla ne derece alakas1 

"Gogti bu ahenkle 0 ytikseltti ve bu mizarn koydu ki, ders ahp bl<:;ti d1§ma ta§mayas1-
rnz. Oyleyse siz de tartiy1 adaletle yapm, sakm teraziyi, dengeyi aksatmaym!" (Rahman 

suresi, 55/7-9). 
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bulundugunu, kainatm ic_;ine kok sald1gm1, onu sard1gm1 gar! Nasil 

kainah bozrnak ve onun suretini degi§tirrnek rnurnkun degilse, §U ha

kikatleri bozrnanm da rnurnkun olrnad1gm1 bill 

Ve bu De; buyuk nur gibi; Allah'm rahrneti, inayeti, her §eyi koru

yup gozetrnesi rnisali yuzlerce ku§ahc1 hakikat ha§ri ve ahireti gerek

tirir. 0 halde, hie; rnurnkun rnudur ki, kainatta ve butUn varhklarda 

hukurn suren rahrnet, inayet, adalet, hikrnet, iktisat ve ternizlik gibi 

pek kuwetli, ku§ahc1 hakikatler, ha§rin yokluguyla ve ahiretin gelrne

rnesiyle rnerharnetsizlige, zulrne, hikrnetsizlige, israfa, kirlilige, abese 

donli§slin? Ha§a, yuz bin defa ha§a! 

Bir sinegin hayat hakkznz r;ok §efkatli bir §ekilde koruyan bir rah
met, bir hikmet, acaba ha§ri yaratmamakla, §UUr sahibi say1s1z kulu
nun hayat haklannz ve nihayetsiz varlzklann hukukunu ziyan eder mi? 

Rahmet ve §efkatte, adalet ve hikmette -tabir caizse- sznzrszz hassasi
yet ve dikkat gosteren bir rubUbiyetin ha§meti, kemalatznz gostermek, 

kendini tanztmak ve sevdirmek i<;in §U kainatz say1s1z, harika sanatla
nyla, nimetleriyle susleyen yuce bir sa/tanatzn sahibi, ha§ri getirmeye
rek butun kemalatznzn ve mah/Ukatznzn kzymetinin hi<;e inmesine ve 
inkanna izin verir mi? Ha§a! Ar;zktzr ki, boyle mutlak bir guzellik, boyle 

kesin bir <;irkinlige elbette musaade etmez. 

Evet, ahireti inkar etmek isteyen, once butan hakikatleriyle di1nya
y1 inkar etmeli. Yoksa dunya, her hakikatiyle, yuz bin dille onu tekzip 
ederek yuz bin kere yalanc1lzgzn1 ispatlayacaktzr. Onuncu Soz, ahiretin 
varlzgznzn, dunyanzn varlzgz kadar kesin ve §ilphesiz oldugunu apar;zk 
delillerle ispat etmi§tir. 

ism-i Azam'm Altt Nurundan U~iinciisiine i§aret Eden 

Dc;ONCU NUKTE 
I 

~y1~y1~1H 

l~~~J~J~~\ 
ayetinin bir nuktesi ve bir isrn-i azarn veya isrn-i azarnm alh nurundan 

biri olan Hakern isrninin bir cilvesi, Rarnazan-1 $erif'te bana gorundu. 

"Sen insanlan Allah yoluna hikmetle davet et." (Nahl suresi, 16/125). 
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Ona yalmz bir i§aret olarak, be§ "nokta"y1 ic;eren Oc;uncu Nukte ace

leyle yazild1, musvedde halinde kaldi. 

U~iincii Niikte'nin Birinci Noktast 

Onuncu Soz' de i§aret edildigi gibi, Hakem isminin en bu yuk tecel

lisi §U kainati oyle bir kitap hukmune getirmi§tir ki, adeta her sayfasm

da yuzlerce kitap yazilm1§, her satmna yuzlerce sayfa yerle§tirilmi§, her 

kelimesinde yuzlerce satir ve her harfinde yuzlerce kelime var ve adeta 

her noktasmda o kitabm k1sa bir fihristi bulunur. 0 kitabm sayfalan, 

satirlan, Nakka§im, Katibini yuzlerce yonden, ta noktalanna kadar oy

le ac;1kc;a gosteriyor ki, kainat kitabma bakild1gmda, Katibinin varhgm1 

ve birligini kendi varhgmdan yuz derece daha kuvvetli bir §ekilde ispat 

ettigi gorUluyor. Cunku bir harf, kendi varhg1m bir tek harf kadar if a de 

ettigi halde, katibini bir satir kadar anlatir. 

Evet, bu yuce kitabm bir sayfas1 yeryuzudur. 0 sayfada, bahar 

mevsiminde bitki ve hayvan cinsleri say1smca kitabm; birbiri ic;inde, 

beraber, aym anda, yanh§siz ve mukemmel bir §ekilde yazild1g1 gozle 

gorUluyor. 

Bu sayfanm bir satm, bir bahc;edir. 0 bahc;ede bulunan c;ic;ekler, 

agac;lar, bitkiler adedince manzum kasidelerin beraber, birbiri ic;inde, 

hatas1zca yazild1gm1 gozumuzle goruyoruz. 

0 satmn bir kelimesi c;ic;ek ac;m1§, meyve vermek uzere yaprag1m 

uzatm1§ bir agac;tir. i§te o kelime, muntazam, olc;Ulu, suslu yaprakla

n, c;ic;ekleri ve meyveleri say1smca, Hakem-i Zulcelal'i ovup yucelten 

manidar yazilar ic;erir. Cic;ek ac;m1§ her agac; gibi, o agac; da adeta 

Nakka§ma ovguler terennum eden manzum bir kasidedir. 

Hem o ha§met sahibi, yuce Hakem, yeryuzu sergisinde te§hir ettigi 

antika ve hayret verici eserlerine sanki binlerce gozle bakmak istiyor. 

Ve adeta, o Ezell Sultan'm kendisine verdigi k1ymetli, suslenmi§ 

hediye, ni§an ve formalan, hususi bayram1 ve ac;ih§ merasimi olan 

baharda Padi§ahmm nazanna arz etmek ic;in o agac; oyle suslenmi§ 

ve olc;Ulu, muntazam, manidar bir §ekil alm1§hr, ona oyle hikmetli bir 

suret verilmi§tir ki; her bir c;ic;egi ve meyvesiyle pek c;ok yonden, ic; ic;e 

delillerle Nakka§1mn varhgma ve isimlerine §ehadet eder. 



430 Lem'alar 

Mesela her c;ic;ekte ve meyvede bir olc;u var. 0 olc;u, bir uyum ic;inde, 

0 uyum, tazelenen bir duzene koyma, olc;Ulu yapma fiili ic;inde, 0 fiil, bir 

ziynet ve sanat ic;inde, o ziynet ve sanat ise manidar kokular ve hikmetli 

tatlar ic;;inde bulundugundan; her bir c;ic;ek, Hakem-i Zulcelal' e o agac;

taki hemcinsleri say1smca i§aret ediyor. 

Evet, bir kelime olan o agac;ta bir harf hukmundeki meyvede 

bulunan bir c;ekirdek noktas1, butun agacm fihristini, program1m ta

§tyan kuc;ucuk bir sand1ktir. Ve bunun gibi, kainat kitabmm butun 

satirlan, sayfalan; yalmzca her bir sayfas1 degil, belki her bir satm, 

her bir kelimesi, her bir harfi ve noktas1, Hakem ve Hakim isim

lerinin cilvesiyle oyle birer mucize hukmune getirilmi§tir ki, butun 

sebepler toplansa onun bir noktasmm benzerini yapamaz, ona kar§t 

sbz soyleyemez. 

Evet, buyuk bir Kur' an gibi olan bu kainattaki her bir yarahh§ ka

nunu, noktalan ve harfleri say1smca mucize gosterdiginden; elbette 

serseri tesadUf, kor kuvvet ve gayesiz, olc;usuz, §Uursuz tabiat hic;bir 

§ekilde, sonsuz hikmet sahibi ve her §eyi gbren bir Zat tarafmdan ku

rulmu§ o has mizana ve gayet ince intizama kan§amaz. Eger kan§sa

lard1, elbette kan§tkhk eseri gorulecekti; halbuki kainatta hic;bir §ekilde 

duzensizlik gaze c;arpm1yor. 

ikinci Nokta 

iki "mesele" dir. 

Birinci Mesele 

Onuncu Soz'de beyan edildigi gibi, son derece mukemmel bir gu

zellik ve sonsuz guzellikte bir kemal; elbette, kendini gormek, goster

mek, sergilemek ister. Bu, temel bir kaidedir. i§te bu esash, umumi 

kaide geregince, §U buyuk kainat kitabmm Nakka§-1 Ezell' si, kainatla 

ve kainatm her bir sayfas1yla, her bir satmyla, hatta harfleri ve noktala

nyla kendini tamtmak, sevdirmek, kemalahm bildirmek ve guzelligini 

gostermek ic;in, en kuc;ugunden en buyugune kadar her bir varhgm 

farkh dilleriyle kemalinin guzelligini ve guzelliginin kemalini gosteriyor, 

sevdiriyor. 
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i§te, ey gafil insan! Sonsuz celal ve guzellik sahibi, her §eyin hakimi 

olan, her hakk1 yerine getiren, hukum sahibi, her §eyi tam bir hikmetle 

var eden Zat, sana kendini her bir mahlukuyla, boyle say1s1z ve parlak 

§ekillerde tamtmak ve sevdirmek istedigi halde, sen kendisini tamtma

sma kar§I iman ederek O'nu tammaz, sevdirmesine kar§1hk kullugunla 

kendini O'na sevdirmezsen, bunun ne derece katmerli, sonsuz bir ceha

let ve zarar oldugunu bil, ayil! 

ikinci Mesele 

Bu kainatm Kad1r ve Hakim Yarahc1smm mUlkunde ortaklara yer 

yoktur. Her §eyde son derece intizam bulundugundan, hic;bir §ey §irki 

kabul etmez. <:;unku bir i§e farkh eller kan§irsa, o i§ kan§Ir. Bir mem

lekette iki padi§ah, bir §ehirde iki vali, bir koyde iki muhtar bulun

sa, o memleketteki, o §ehirdeki, o koydeki butun i§lerde bir kan§1khk 

ba§layacag1 gibi; en basit bir vazifeli memurun, vazifesine ba§kasmm 

mudahalesini kabul etmemesi gosteriyor ki, hakimiyetin en temel kai

desi elbette bag1ms1z ve tek ba§ma olmakhr. Demek ki, intizam birli§i, 

hakimiyet de tek ba§ma olmay1 gerektirir. 

Madem hakimiyetin gec;ici bir golgesi, yard1mla§maya muhtac; 

ve aciz insanlarda mudahaleyi boyle reddediyor; elbette, bir Kad1r-i 

Mutlak'm rububiyet derecesindeki hakiki, mutlak hakimiyetinin, mu

dahaleyi butun §iddetiyle reddetmesi gerekir. Eger O'nun mUlkune 

zerre kadar mudahale olsayd1, kainattaki duzen bozulurdu. 

Halbuki bu kainat oyle yaratilmi§hr ki, bir c;ekirdegi var etmek 

ic;in bir agac1 yaratacak kudret laz1mdir. Bir agac1 meydana getir

mek ic;in de kainati yaratabilecek kudret gerekir. Ve kainatm i§leyi

§ine parmak kan§hran bir ortak bulunsa, onun en kuc;uk c;ekirdekte 

dahi hissesinin olmas1 laz1m gelir. <:;unku o c;ekirdek, kainatm bir 

ornegidir. 0 halde, koca kainata s1gmayan iki rububiyetin, tek bir 

c;ekirdekte, belki zerrede bir arada bulunmas1 gerekir. Bu ise mu

hallerin ve batil dli§lincelerin en manas1z1, akildan en uzak olamd1r. 

Kaea kainatm butun hal ve keyfiyetlerini adalet terazisinde ve hik

metli duzeni altmda tutan bir Kad1r-i Mutlak'm -hatta bir c;ekirdekte 
dahi- acz gosterdigini kabul etmeyi gerektiren §irk ve kufUr, ne ka

dar katmerli, smirs1z bir uydurma, bir hata, bir yalandir ve tevhid, 
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ne kadar esash, sonsuz derecede bir haktir, hakikattir ve dogrudur; 

bil ve 1 ~~~\ ~ ~. k;J\ de! 

U~iincii Nokta 

Sani-i Kadir, Hakem ve Hakim isimleriyle bu alemin ic;ine binlerce 

kusursuz alem yerle§tirmi§tir. 0 alemler arasmda kainattaki hikmetlere 

en c;ok medar ve mazhar olan insam bir· merkez hukmunde yarat

mI§hr. ~u kainat dairesinin en muhim hikmetleri ve faydalan insana 

bakar. Cenab-1 Hak, insan dairesi ic;inde de nzk1 bir merkez haline ge

tirmi§tir; insanhk aleminde c;ogu hikmet ve fayda nzka bakar, onunla 

ortaya c;1kar. insandaki §Uur ve nz1ktaki zevk vas1tas1yla Hakim isminin 

cilvesi parlak bir §ekilde gorunur. Evet, insan akh sayesinde ke§fedilen 

yuzlerce ilimden her biri, Hakem isminin bir canh turundeki bir tek 

cilvesini tarif ediyor. 

Mesela hp ilmine, "Bu kainat nedir?" diye sorulsa, elbette diyecek

tir ki: "Cok muntazam ve mukemmel, dev bir eczanedir. ic;inde her 

ilac; guzelce haz1rlanm1§ ve dizilmi§tir." 

Kimya ilmine sorulsa: "Bu yerkure nedir?" Diyecektir ki: "Cok du

zenli ve kusursuz bir kimya laboratuand1r." 

Makine bilimi ise §byle diyecektir: "Yeryuzu, hic;bir kusuru olma

yan, mukemmel bir fabrikad1r." 

Ziraat bilimi de bu soruya, "Son derece verimli, her c;e§it tohumu 

vaktinde yeti§tiren kusursuz bir tarla ve mukemmel bir bahc;edir." diye 

cevap verecektir. 

Ticaret ilmi ise diyecektir ki: "Dunya, gayet duzenli bir sergi, bir 

pazar ve mallan sanatc;a c;ok k1ymetli olan bir dukkand1r." 

G1da bilimi §byle diyecektir: "Yeryuzu, gayet muntazam, ic;inde her 

turlu erzak bulunan bir ambard1r." 

A§c;1hk ilmi, "Dunya, ic;inde yuz binlerce c;e§it leziz yiyecegin bera

berce, kusursuz bir duzenle pi§irildigi Rabbani bir mutfak ve Rahmani 

bir kazandir." diyecektir. 

Askerlik ilmi ise diyecektir ki: "Yeryuzu bir k1§lad1r. Onun 

iman nimetini lutfeden Allah' a sonsuz §llkurler olsun. 
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ordusunda, her bahar mevsiminde yeni silah altma almmI§ ve c_;a

d1rlan kurulmu§ dart yuz bin farkh millet bulundugu halde, her biri

nin erzak1, elbiseleri, silahlan ayn ayn veriliyor; talimleri, terhisleri 

tam bir duzen ic_;inde, hic_;biri unutulmadan, §a§mlmadan, bir tek 

Ba§kumandan'm emriyle, kuvvetiyle, merhametiyle, O'nun hazine

sinden gayet muntazam bir §ekilde idare ediliyor." 

Ve elektrik ilmine, "Bu alem nedir?" diye sorulsa, elbette §Unu 

sayleyecektir: "Bu muhte§em kainat saraymm c_;atis1, vazifesini du

zen ve denge i<;inde garen say1s1z elektrik lambas1yla suslenmi§tir. 

Bu, o kadar harika bir duzen ve dengedir ki, ba§ta gune§ olmak 

uzere yerkureden bin defa buyuk olan gakteki o lambalar, surekli 

yand1klan halde dengeleri bozulmuyor, patlam1yor ve yangm c_;1kar

m1yorlar. Sarfiyatlan smirs1z, o halde gazyaglan ve yak1tlan nere

den geliyor? Neden tukenmiyor? Ni<;in yanmalanndaki belli denge 

bozulmuyor? Kuc_;uk bir lamba bile duzenli bakilmazsa saner. Ast

ronomi bilimine g6re dunyadan bir milyon kere daha buyuk olan 

ve bir milyon seneden daha uzun ya§ayan gune§i1 HA;;ivE kamursuz 

ve yags1z yakan, sandurmeyen Hakim-i Zulcelal'in hikmetine, kud

retine bak! 2 ~I ~ ~ ve gune§in amrundeki saniyeler say1smca, ~ 
,..,. - / . -

sjft ']~ ~~ -.j , 4~\ D5~, 3~\ ~G de!" 

Demek, gakteki bu lambalarda harika bir duzen var ve onlara <;ok 

dikkatle bak1hyor. Adeta o yanan ve I§Ik veren c_;ok say1daki buyuk 

kutlenin ve nurlu kandillerin buhar kazam, harareti tukenmeyen ce

hennemdir; onlara nursuz s1cakhk veriyor. Ve o elektrik lambalannm 

kaynag1 ve merkezi fabrikas1 ebedi cennettir ki, onlan nurlandmp ay

dmlatiyor; Hakem ve Hakim isimlerinin en buyuk cilvesiyle duzenli 

olarak yanmaya devam ediyorlar. 

HA;iiYE Dunya saraym1 1s1tan gune§ sobasma veyahut lambasma ne kadar odun, komur 
ve gazyag1 la21m oldugu hesaplansm. Her gun yanmas1 ic;in -gokbilimcilerin sozune 
bak1hrsa- bir milyon yerkure kadar odun y1g1m ve binlerce deniz kadar gazyag1 gerekir. 
$imdi dli§lin ve onu odunsuz, gazs1z bir §ekilde surekli yakan Kadir-i Zulcelal'in ha§me
tine, hikmetine, kudretine gune§in zerreleri adedince ~I il.:;ts, ~I ~LI Ll , ~I CJl>..:..;:, de. 
Allah'1 buttin eksikliklerden tenzih ederim. 
"Ma§allah! Allah ne guzel dilemi§ ve yapm1§!" 
Allah hayir ve bereketini art1rsm. 
"Allah, o hak Mabuddur ki, kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara sO.resi, 2/163, 255; 

Al-i imran sO.resi, 3/2, 6, 18; Nisa sO.resi, 4/87). 
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Ve bunlar gibi, yuzlerce ilimden her birinin kesin §ahitligiyle, bu 

kainat eksiksiz, mukemmel bir duzen ic;inde say1s1z hikmet ve faydayla 

suslenip donahlmi§hr. Cenab-1 Hak, o harika ve ku§ahc1 hikmetiyle 

kainatm butununde gosterdigi intizam1 ve gayeleri, en kuc;uk bir can

hya ve c;ekirdege de kuc;uk bir olc;ekte yerle§tirmi§tir. Malum ve ac;1khr 

ki, o gayeleri, hikmetleri ve faydalan surekli takip edip gozetmek, bir 

irade ile, kas1t ile, dileme ile olabilir; ba§ka turlu olamaz. Bu, iradesiz, 

kas1ts1z, §Uursuz sebeplerin ve tabiatm i§i olamayacag1 gibi, onlarm bu 

i§e mudahalesi de mumkun degildir. 

Kisacas1, kainattaki butun varhklann kusursuz intizamlan ve say1s1z 

hikmetleriyle varhgm1 gerektirdikleri ve gosterdikleri, diledigi her §eyi 

yapan bir Sani-i Hakim'i bilmemenin veya inkar etmenin, ne kadar 

hayret verici bir cehalet ve divanelik oldugu tarif edilemez. Evet, dun

yada hayret edilecek bir §ey varsa, o da bu inkardir. c;unku kainattaki 

butun varhklarda gorlilen kusursuz duzen ve sonsuz hikmetler, O'nun 

varhgma ve birligine §ahitlik ettigi halde, O'nu g6rmemenin ve bilme

menin, ne derece korluk ve cehalet oldugunu, en k6r cahil bile anlar. 

Hatta diyebilirim ki, kainatm varhgm1 inkar ettikleri ic;in ahmak samlan 

sofistler, kafirlerin en akilhland1r. c;unku kainatm varhg1m kabul ettik

ten soma onun Yarahc1sma, Allah'a inanmamak mumkun degildir. 

Bu yuzden sofistler kainah inkara ba§lam1§, sonunda kendilerini de 

inkar etmi§ler. "Aslmda hic;bir §ey mevcut degil." diyerek ak1ldan istifa 

edip diger inkarcilann ak1l perdesi altmdaki sonsuz akils1zhklanndan 

kurtulmu§, akla bir derece yakla§IDI§lar. 

Dordiincii Nokta 

Onuncu Soz' de i§aret edildigi gibi, c;ok hikmet sahibi bir 

sanatkann, bir ustanm, in§a ettigi saraym her bir ta§ma yuzlerce 

hikmeti hassasiyetle yerle§tirdikten soma bir c;ah yapmay1p onun 

bo§U bo§una harap olmasma yol ac;arak, gozettigi say1s1z hikmeti 

ziyan etmesini akh ba§mda hie; kimse kabul edemez. Mutlak hik

met sahibi bir zatm, kusursuz hikmetiyle bir dirhem kadar c;ekir

dekte yuzlerce batman fayday1, gayeyi, manay1 dikkatle gozettigi 

halde; dag gibi koca agaca, bir dirhem kadar bir tek fayda, bir tek 

kuc;uk gaye, bir tek meyve ic;in pek c;ok masraf yapmasmm ve kendi 



Otuzuncu Lem'a 435 

hikmetine butun butun zit bir §ekilde musrifc;e eglenmesinin katiyen 

imkam yoktur. Aynen byle de, bu kainat saraymdaki her bir varh

ga yuzlerce hikmet yerle§tiren ve onlan yuzlerce vazifeyle donatan, 

hatta her bir agaca meyveleri adedince hikmetler ve c_;ic_;ekleri say1-

smca vazifeler veren bir Sani-i Hakim' in, k1yameti getirmemekle ve 

ha§ri yaratmamakla, o had ve hesaba gelmez hikmetleri ve vazife

leri manas1z, abes, bo§, faydas1z k1hp ziyan edecegini sbylemek, 0 

Kadir-i Mutlak'm kusursuz kudretine mutlak bir acz atfetmek olur. 

Hem o Hakim-i Mutlak'm kusursuz hikmetine say1s1z abes i§i ve 

faydas1zhg1, o Rahim-i Mutlak'm rahmetinin guzelligine nihayetsiz 

c_;irkinligi ve o Adil-i Mutlak'm tam adaletine sonsuz zulmu yakt§hr

mak demektir. Adeta kainatta herkese gbrunen hikmeti, rahmeti ve 

adaleti inkar etmektir. Bu ise o kadar hayret verici bir akil d1§1hkhr 

ki, ic_;inde say1s1z bahl §ey bulunur. 

Dalalet yolundakiler gelsin, baksm; girecekleri ve dli§lindukleri ka

birleri gibi dalaletlerinde de ne kadar deh§etli bir karanhk bulundugu

nu ve onun yilan, akrep yuvas1 bir kuyu oldugunu gbrsunler ... Ahi

rete inanmanm, cennet gibi guzel ve nurani bir yol oldugunu anlasm, 

imana girsinler. 

Be§inci Nokta 

iki "mesele"dir. 

Birinci Mesele 

Sani-i Zulcelal'in, Hakim isminin geregi olarak, her §eyde en hafif 

sureti, en k1sa yolu, en kolay tarzi, en faydah §ekli gbzetmesi, buna 

kiymet vermesi, yaradth§ta israf, a bes ve faydas1zhk bulunmad1gm1 

gbsteriyor. israf, Hakim isminin 21th oldugu gibi, iktisat da o ismin 

geregi ve temel dusturudur. 

Ey musrif, iktisats1z insan! Kainatm en temel dusturu olan iktisada 

dikkat etmediginden, hakikate ne kadar zit davrand1gm1 bil! l}.yjlj 1)5 
11) p 'ij ayetinin ne kadar esash, geni§ bir dusturu ders verdigini 

anl~! 

"Yiyin, ic;;in fakat israf etmeyin." (A'raf suresi, 7/31). 
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ikinci Mesele 

Hakem ve Hakim isimleri, apac;1k bir §ekilde Resul-u Ekrem'in 

(aleyhissalotU vesselam) peygamberligine delildir ve onu gerektirir, de

nilebilir. 

Evet, madem gayet manidar bir kitap, onu ders verecek bir rehber 

ister, e§siz bir gi..i.zelik, onu gbrecek ve gosterecek bir aynay1 gerektirir 

ve kusursuz bir sanat, onu sergileyecek bir ilanc1y1 arzu eder. Her bir 

harfinde yuzlerce memo ve hikmet bulunan bu buyuk koinat kitabznzn 

muhatabz olan insanlzk i~inde de elbette, mukemmel ve buyuk bir reh

ber bulunacaktzr ki, o kitaptaki kutsl ve hakiki hikmetleri ders versin, 

koinattaki hikmetlerin varlzgznz bildirsin, hatta koinatzn yaratzlz§zndaki 

Rabbanl maksatlarzn gorunmesine, belki ger~ekle§mesine vesile a/sun, 

butUn koinatta Holzk'zn hususi bir kzymet vererek gorunmesini diledigi 

kusursuz sanatznz, isimlerinin guzelligini bildirip onlara aynalzk etsin, 

o Holzk, butUn varlzklara kendini sevdirmeyi arzu ettigi ve §UUr sahibi 

mah!Uklarzndan kar§zlzk istedifji i~in, §UUr sahibi varlzklar adzna o geni§ 

rububiyet tecellilerine engin bir kullukla kar§zlzk versin, karalarz ve de

nizleri cezbeye getirecek, gokleri ve yeri ~znlatacak bir te§hir ve takdis 

nidasz ile §UUr sahiplerinin nazarznz, o sanatlarzn Soni'ine ~evirsin, kutsl 

derslerle ve tali mat/a, butUn akzl sahiplerinin kulak kesilecegi Kur' an-1 

Azlmi1§§an 'la o Hakem ve Hakim Yaratzcznzn ilahl maksatlarznz en gu

zel §ekilde gostersin ve butUn hikmetlerinin ortaya ~zkmaszna, cemd/f 

ve celalf tecellilerine en mukemmel §ekilde kar§zlzk versin. i§te boyle 

bir zdt, bu koinata gune§ gibi /dzzmdzr, varlzgz zaruridir. Ve bu vaszflarz 

ta§zyan, 0 vazifeleri en mukemmel §ekilde yapan zat, a~zk~a gorU!du

gu gibi, Resul-u Ekrem'dir (aleyhissa/aw vesselam). Oyle ise gune§ Z§zgz, 

z§zk da gunduzu gerektirdigi derecede, koinattaki hikmetler de Resul-u 

Ekrem'in (aleyhissataw vesselam) peygamberligini gerektirir. 

Evet, naszl ki Hakem ve Hakim isimlerinin buyuk cilvesi, Resul-u 

Ekrem'in (aleyhissataw vesselam) peygamberligini kesinlikle gerektiriyor; 

aynen oyle de, esmd-yz husnodan Allah, Rahman, Rahim, Vedud, 

Mun 'im, Kerfm, Cemfl, Rab gibi pek ~ok ism in her biri, koinatta go

runen buyuk bir tecelliyle, azaml derecede ve kesinlik mertebesinde 

onun (aleyhissataw vesselam) peygamberligini gerekli kzlar. 
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Mesela Rahman isminin cilvesi olan engin rahmet, "Alemlere 

Rahmet" Resul-u Ekrem ile ac;zga c;zkar, Vedud isminin cilvesi olan, 

Allah 'zn kendini sevdirmesi ve tanztmasz, alemlerin Rabbinin Habi

bi ile netice verir, kar§1l1k gorur, Cemfl isminin bir cilvesi olan bu

tiln guzellikler, yani Cenab-1 Hakk'zn Zat'znzn guzelligi, isimlerinin 

guzelligi, sanatznzn guzelligi, sanatlz bir §ekilde yaratt1g1 varlzklarzn 

guzelligi de o Resulullah aynasznda goru!Ur, gosterilir, rububiyetin 

ha§metinin ve uluhiyetin saltanatznzn cilveleri dahi, o rubUbiyet 

saltanatznzn ilanc1s1 olan Resul-u Ekrem'in peygamberligiyle bili

nir, gorunur, anla§1l1r, tasdik edilir. j§te bu misaller gibi, esma-yz 

husnanzn her biri, Resul-u Ekrem 'in peygamberligine parlak birer 

delildir. 

K1sacas1: Madem kainat mevcuttur, varl1g1 inkar edilemez; el

bette, kainatzn renkleri, susleri, Z§zgz, sanatz, hayatz, baglarz hukmun

deki hikmet, inayet, rahmet, guzellik, nizam, mizan, ziynet gibi goz

le gorU!en hakikatler de hic;bir §ekilde inkar edilemez. Madem bu 

szfatlarzn, fiillerin inkarz mumkun degildir; elbette, o szfatlarla vas

folunan, o fiillerin fQili ve o Z§zklarzn gune§i Vacibu'l-Vucud, Hakim, 

Kerlm, Rahim, Cemfl, Hakem ve Adi Zat'zn varl1g1 da hic;bir §ekilde 

inkar edilemez, O'nu inkar etmek mumkun degildir. Ve elbette, o 

szfatlarzn ve fiillerin ortaya c;zkmaszna vesile, kemallerinin ve hatta 

gerc;ekle§melerinin sebebi olan en dogru rehber, en mukemmel yo! 

gosterici, en buyuk ilancz, kainatzn t1ls1mznzn ka§ifi, Samed Yarat1c1-

nzn aynasz ve Rahman'zn habibi Muhammed Aleyhissa/8.tu Vesselam'zn 

peygamberligi de hic;bir §ekilde inkar edilemez. Hakikat aleminin 

ve kainat hakikatinin Z§zgz gibi, onun peygamberligi de kainatzn en 

parlak nurudur. 

1 G\11 ul::~/ u\11 ul/ ·~ .).J.su ~~L:w ~~1 ° / / 4J\ \;: / ~ ~ / J J ~ - / .r / :, i J ~ J l / ~ J /-
/ b ...... / 

2~1 ~~JI ~i ~~(:~.Jc~']~ LJ ~ '1 ~~ 
Gi.i.nlerin a§ireleri ve mahlukatm zerreleri say1smca O'na, al ve ashabma salat ve selam 

olsun. 
"Si.i.bhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 

bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 
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OTUZUNCU LEM'A'NIN DORDUNCU NUKTESi 

1 J_;.\ ~\ yb J 
ayetinin bir nuktesi, Vahid ve Ehad isimlerini ic;eren bir ism-i Azam 

veya ism-i Azam'm alti nurundan biri olan "Ferd" isminin bir cilvesi, 

~ewal-i ~erif aymda Eski§ehir Hapishanesi'nde bana gorundu. 0 bu

yuk tecellinin etrafhca izahm1 Risale-i Nur'un diger kis1mlanna havale 

edip burada yedi "i§aret" ile, Ferd isminin en buyuk tecellisiyle goster

digi hakiki tevhidi kisaca anlatacag1z. 

Birinci i§aret 

Ferd ism-i azammm, en geni§ tecelli ile kainatm butunune, 

kainattaki her varhk turune ve tek tek her bir varhga birer tevhid muh

ru ve vahdaniyet damgas1 vurdugunu, Yirmi ikinci Soz ve Otuz Oc;un

cu Mektup etrafhca gostermi§tir. Burada o "muhur"lerden yalmzca 

uc;une i§aret edecegiz. 

Birinci Miihiir 

Cenab-1 Hakk'm bir ve benzersiz olu§unun cilvesi, kainatm yuzune 

oyle bir vahdet muhru vurmu§tur ki, onu bolunme kabul etmez bir bu

tun hukmune getirmi§tir. Butun kainati tasarrufu altmda tutamayan, 

onun hic;bir parc;asma da gerc;ekten sahip olamaz. 0 muhur §Udur: 

Kainattaki her c;e§it varhk, kusursuz bir fabrikanm c;arklan gibi birbirine 

yard1m eder, birbirinin vazifesini tamamlamaya c;ah§1r. Boyle bir da

yam§ma, yard1mla§ma, birbirinin ihtiyacma cevap verme, imdadma 

ko§ma, birbirine sanlma ve ic; ic;e girme suretiyle oyle tek vucut hale 

gelirler ki, tipk1 bir insanm bedenindeki unsurlar gibi, birbirlerinden 

aynlmalan mumkun olmaz. Bir unsurun dizginini tutan, hepsinin diz

ginlerine sahip degilse, o tek unsurun dizginini de zapt edemez. 

i§te kainatm yuzundeki bu yard1mla§ma, dayam§ma, birbirinin ih

tiyacma cevap verme ve birbirine sanlma; pek parlak ve buyuk bir 

vahdet muhrudur. 

"De ki: 0, Allah'ttr, gen:;ek ilahtir ve Birdir." (ihlas suresi, 112/1). 
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ikinci Miihiir 

Ferd isminin cilvesiyle yeryi.izi.inde ve bahar mevsiminin simasmda 

oyle parlak bir ehadiyet mi.ihri.i ve vahdaniyet damgas1 gbri.ini.iyor ki, 

tek tek bi.iti.in canhlan hal ve icraatlanyla idare edemeyen, hepsini 

birden gbremeyen, bilmeyen ve yaratamayan bir zatm, hi<_;bir §eyin 

yaratil1§ma kan§amayacagm1 ispatlar. 0 mi.ihi.ir §Udur: 

Yeryi.izi.inde madenlerden yapilm1§ maddelerin, unsurlarm ve can

s1z varhklarm gayet muntazam, fakat gizli mi.ihi.irlerini bir kenara bira

kahm. Yalmz iki yi.iz bin hayvan cinsinin ve iki yi.iz bin bitki ti.iri.ini.in 

atk1 ipleriyle dokunan §U nak1§h mi.ihi.irlerine bak: Yeryi.izi.inde, bahar 

mevsiminde, birden, birbiri i<_;inde, beraberce, ayn ayn §ekilleri, hiz

metleri, nz1klan, donammlan bulunan ve her varhga laz1m olan §eyle

rin; hi<_;biri §a§mlmadan, hatas1z §ekilde, son derece kan§ikhk i<_;inde, 

kusursuzca birbirinden ayirt edilerek gayet hassas bir ol<_;i.iyle kulfetsiz, 

tam vaktinde, umulmad1k yerden verildigini gbzi.imi.izle gbri.iyoruz. Bu 

hal ve idare, zeminin yi.izi.inde oyle bir vahdaniyet mi.ihri.i ve ehadiyet 

damgas1dir ki, bi.iti.in o varhklan birden, yoktan yarahp beraber idare 

edemeyen bir zat; hi<_;bir §eyin terbiyesine ve yarahh§ma kan§amaz. 

(i.inki.i kan§irsa, o sonsuz geni§likteki idarenin dengesi bozulur. Fakat 

insanlarm o rububiyet kanunlarmm gi.izel gidi§atma yine Allah'm em

riyle gbri.ini.i§te bir hizmetleri vard1r. 

Ufiincii Miihiir 

insanm yuzundedir ... Evet, insanm yuzi.i oyle bir ehadiyet mi.ihru

dur ki, Hazreti Adem zamanmdan kiyamete kadar gelmi§ ve gelecek 

bi.iti.in insanlan birden nazarma alamayan, her yuze her bir insana kar§I 

birer imza koyamayan ve o ki.i<_;i.ik yi.izde say1s1z ay1rt edici alamet bira

kamayan; bir tek insanm yi.izi.indeki vahdaniyet mi.ihrune de yarahc1hk 

iddias1yla el uzatamaz. Evet, butun insanlar elbette, insanm yi.izi.ine o 

muhri.i vuran Zat' m her §eyi goren nazarmda ve ilminin dairesindedir. 

Her insanm simas1 gbz, kulak, ag1z gibi temel uzuvlarda birbirine ben

zedigi halde, birer alamet-i farika ile birbirinden aynhr, hi<_;biri otekinin 

ayms1 degildir. Nasil ki, gbz, kulak gibi uzuvlarm bi.iti.in fertlerde birbiri

ne benzemesi insanhgm Sani'inin bir olduguna §ehadet eden bir tevhid 
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muhrudur; aynen oyle de, insanm hukukunu korumak ic_;in diger can

hlardan Li.stun olarak o simalann birbirine kan§mamas1 ve birbirinden 

ayirt edilmesi, pek c_;ok hikmetli alamet-i farika ile aynlmalan, o Sani-i 

Vahid'in iradesini ve dilemesini gosterir. Bununla beraber, daha farkh 

ve c_;ok ince bir ehadiyet muhru vardir ki, butun insanlan, hayvanlan, 

hatta kainah yaratamayan, o muhru vuramaz. 

Kainattaki alemler, varhk tu.rleri ve kainah meydana getiren unsur

lar oyle girift bir §ekilde ic; ic_;e gec_;mi§tir ki, kainatm butunune sahip 

olamayan, hic_;bir canh tli.runu, hic_;bir unsuru gerc_;ekten idaresi altmda 

tutamaz. Adeta Ferd isminin cilvesi, butli.n kainah birlik ic_;ine almi§hr; 

her §ey o birligi ilan ediyor. 

Mesela dunyanm lambas1 gune§in bir olmas1, butun kainatm bir 

tek Zat'a ait bulunduguna i§aret eder. Ve bunun gibi, canhlann h1zh ve 

c;evik hizmetc_;isi hava unsurunun bir olmas1; a§c_;ilan ate§in bir olmas1; 

yeryuzu bahc_;esini sulayan bulut sungerinin bir olmas1; butun canhla

rm imdadma ko§an yagmurun bir olmas1 ve her yere yeti§mesi; pek 

c_;ok hayvan ve bitki turunun yeryuzune serbestc_;e yayilmas1, turlerinin 

ve meskenlerinin bir olmas1 da kesin bir §ekilde, meskenleri ile beraber 

bu tun o varhklann, bir tek Zat' a ait bulundugunu gosterir. 

i§te bunun gibi, boyle girift bir §ekilde ic; ic_;e gec_;mi§ olan varhk

lar kainah oyle bir butun hukmune getirmi§tir ki, yarahh§ bak1mmdan 

aynhk kabul etmez. BU.tun kainata hukmu gec_;meyen, rububiyet ve 

yaratma yonuyle hic;bir §eye hukmedemez ve bir tek zerreye bile ida

resini, terbiye ediciligini dinletemez. 

Ferd isminin en buyuk tecellisiyle kainat Samed Yarahcmm bir

biri ic;indeki hadsiz mektuplan hukmune getirilip her mektuba say1s1z 

vahdaniyet damgas1 ve pek c;ok ehadiyet muhru basilm1§ gibi, her bi

ri kelimeleri adedince ehadiyet muhru ta§1yor ve o muhurler say1smca 

Katibini gosteriyor. Evet, her bir c;ic;ek, her bir meyve, her bir ot, hatta 

her bir hayvan ve agac_; birer ehadiyet ve samediyet muhru ta§1mas1 
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ve bulundugu yerin bir mektup suretine burunmesi yonuyle birer imza 

§eklini ahr, o mekanm katibine i§aret eder. 

Mesela: Bir bahc;edeki sanc;ic;ek, o bahc;enin nakka§mm muhru 

hukmundedir. Bir muhur olan o c;ic;ek kiminse yeryuzundeki ayrn tur

den butun c;ic;ekler de o Zat'm kelimeleridir; o bahc;enin de O'nun 

yaz1s1 olduguna, ac;1k bir §ekilde delildirler. Demek ki, her bir varhk, 

butun e§yay1 Yaratic1sma isnat edip en geni§ c;erc;evede O'nun birligini 

gbsteriyor. 

Dordiincii i§aret 

Ferd isminin en buyuk cilvesi gune§ gibi ac;1k, gozle gorlilur olmak

la beraber, vucub derecesinde akla uygundur ve hadsiz bir kolayhkla 

kabul edilir. 0 cilvenin z1dd1 olan §irkin ise son derece zor ve akildan 

c;ok uzak, hatta imkans1z oldugunu ispatlayan birc;ok delil, Risa/e-i 

Nur'un farkh kis1mlannda beyan edilmi§tir. ;;imdilik o delillerdeki bu 

noktalann etrafhca izah1rn ilgili risalelere havale edip burada yalrnz lie; 
"nokta"y1 anlatacag1z. 

Birincisi 

Ferd ve Ehad olan Allah'm kudreti ic;in en buyuk §eyi yaratmak, en 

kuc;uk §eyi yaratmak gibi kolayd1r. Bunu Onuncu ve Yirmi Dokuzun

cu Soz/er'in sonunda kisaca ve Yirminci Mektup'un sonunda etrafhca, 

kesin delillerle ispat etmi§tik. 0, bir bahan bir c;ic;ek gibi kola yea yaratir. 

Ha§rin binlerce ornegini her baharda gozumuzun onunde kolayhkla var 

eder. Buyuk bir agac1, kuc;uk bir meyve gibi rahatc;a idaresi altmda tutar. 

Eger c;e§itli sebeplere havale edilirse, her bir meyveyi yaratmak bir agac; 

kadar masrafh ve zor; her bir c;ic;egi yaratmak da bir bahar kadar zah

metli ve guc; olur. 

Evet, nasil ki bir ordunun asker1 tec;hizati bir kumandanm emriyle 

bir tek fabrikada yap1hrsa; 0 tec;hizati haz1rlamak, adeta tek askerin 

tec;hizatirn hamlamak kadar kolayla§Ir. Fakat eger her askerin tec;hiza

ti ayn ayn fabrikalarda yap1hr ve asker1 idare birden c;ok kumandana 

verilirse, o vakit her bir asker ic;in bir ordununki kadar fabrikalar gere

kir. Aynen oyle de, eger her §ey Ferd ve Ehad Yaratic1ya verilirse, bir 
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canh turunun butUn fertlerinin yarahlmas1, bir tek fert gibi kolay olur .1 

Eger o fiil sebeplere isnat edilirse, her bir ferdin yarahlmas1, butun bir 

tur kadar zorla§ir. 

Evet, vahdet de, ferdiyet de her §eyin o bir ve tek Zat' a baglanma

s1yla olur ve O'na dayamr. Bu bag ve dayanma ise o varhk ic;in sonsuz 

bir kuvvet ve kudret hukmune gec;ebilir. 0 zaman, o kuc;uk §ey, o 

baglanma ve dayanma kuvvetiyle, §ahsi kudretinin binlerce derece 

ustUnde i§ler gorup neticeler verebilir. Sonsuz kuvvet sahibi olan Ferd 

ve Ehad Rabbine dayamp baglanmayan bir §ey ise ancak kendi §ahsi 

kuvvetinin yettigi kuc;uk i§leri gorebilir ve neticesi ona gbre kuc;ulur. 

Mesela nasil ki ba§1bozuk fakat gayet cesur, kuvvetli bir adam, cep

hanesini ve az1gm1 beraberinde, s1rtmda ta§Imaya mecbur oldugundan, 

dU.§mandan ancak on ki§iye kar§I gec;ici bir sure dayanabilir. c;unku 

§ahsi kuvveti o kadar tesir gosterir. Fakat askerlik belgesiyle bir ba§ku

mandana baglamp dayanan bir adam, kendi kuvvet kaynagm1 ve erzak 

deposunu kendisi c;ekmedigi ve ta§1maya mecbur olmad1g1 ic;in, o bag 

ona tUkenmez bir kuvvet, bir hazine hukmune gec;er. 0 bagm kuvve

tiyle, magh1p dU.§man ordusunun bir mare§alini belki binlerce adamla 

beraber esir alabilir. 

Demek ki, vahdette, ferdiyette o bagm verdigi kuvvetle bir kann

ca bir Firavun'u, bir sinek bir Nemrud'u, bir mikrop zorba bir zalimi 

magh1p edebilir. Aym §ekilde, nohut tanesi kadar kuc;uk bir c;ekirdek 

de dag gibi heybetli bir c;am agacm1 omzunda ta§iyabilir. Evet, nasil 

ki bir ba§kumandan, butun orduyu bir askerin yard1mma gonderebilir, 

onun arkasmda toplayabilir. Bu yonuyle o asker, arkasmda bir ordunun 

bulundugunu hissederek manevi bir kuvvetle kumandam adma pek bu

yuk i§ler ba§anr. Aynen oyle de, Ezel Sultani -Ferd ve Ehad oldugundan 

buna hic;bir §ekilde ihtiyac; yoktur, fakat varsayahm ihtiyac; olsa bile- bir 

§eyin yard1mma butun e§yay1 gonderir ve arkasmda kainat ordusunu 

toplar. Her bir §ey kainat kadar bir kuvvete dayamr ve her §eye kar§I 

butun e§ya -farz edelim ihtiyac; olsa- o bir tek Kumandanm kuvveti 

hukmune gec;ebilir. Eger o tek ve bir Zat olmazsa, her §ey butun bu 

kuvveti kaybeder, yak hukmune gec;er, hepsinin neticeleri de hic;e iner. 

Bkz. Lokman silresi, 31/28; Yasin sO.resi, 36/82. 
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i§te her an gozumuzle gordugumuz §U c;ok harika eserlerin gayet 

kuc;uk, onemsiz §eylerden ortaya c;1kmas1, ac;1kc;a, Cenab-1 Hakk'm 

tek ve bir oldugunu, ehadiyetini gosteriyor. 1 Yoksa her §eyin neticesi, 

meyvesi, eseri; o §eyin maddesi ve kuweti gibi kuc;ulerek, azalarak 

hic;e inecekti. Ve gozumuzun onundeki c;ok klymetli §eylerin bu son 

derece ucuzlugu ve bollugu kalmayacakti. $imdi kirk kuru§a ald1g1m1z 

bir kavunu, bir nan kirk bin liraya bile yiyemeyecektik. 

Evet, dunyadaki butun kolayhk, ucuzluk, bolluk Yaraticmm birli

ginden gelir, O'nun tek ve bir olduguna §ehadet eder. 

ikinci Nokta 

Varhklar iki §ekilde yaratihyor. Biri, "ibda' (yoktan var etme) ve 

ihtira' (benzersiz bir §ekilde yaratma)" tabir edilen icathr. Digeri, "in§a 

ve terkip" denilen, bir §eyin var olan unsurlardan ve §eylerden topla

narak yaratilmas1dir. Yaratma eger ferdiyet cilvesine ve ehadiyet s1rn

na gore olursa, sonsuz derecede, belki vucO.b derecesinde bir kolayhk

la gerc;ekle§ir. Fakat eger bir tek Zat'a verilmezse, son derece zahmetli 

ve akil d1§1 olur, belki imkans1zhk derecesinde bir zorluk ortaya c;1kar. 

Halbuki kainattaki varhklarm, son derece zahmetsiz, kolayhkla, mu

kemmel bir §ekilde yaratilmalan, Cenab-1 Hakk'm bir ve tek olu§u

nun tecellisini ac;1kc;a gosteriyor ve her §eyin dogrudan dogruya Ferd-i 

Zulcelal'in sanati oldugunu ispathyor. 

Evet, eger e§ya tek ve benzersiz olan Yuce Allah' a verilse, o Zat bir 

kibrit c;akar gibi, yuceligi eserleriyle anla§ilan o sonsuz kudretiyle her 

§eyi yoktan yarahr ve ku§ahc1, smirs1z ilmiyle her §eye manevi kahp 

hukmunde birer miktar tayin eder. Ve O'nun ilminin aynasmda her 

§eyin zerreleri, suretine ve planma gbre o manevi kahbm ic;ine kolayca 

yerle§ir, vaziyetlerini duzenli bir §ekilde korurlar. 

Eger etraftan zerreleri toplamak gerekirse de, ilmi kanunlar ve kud

retin ku§ahc1 dusturlan sayesinde; o zerreler, o kanunlann ve kudretin 

sevkine bagh olduklan ic;in itaatkar bir ordunun askerleri gibi duzenli 

Mesela, insan gibi mukemmel bir varhgm, basit bir sudan yaratJ!mas1 (Murselat suresi, 
77/20), ic;:enlerin bogazmdan afiyetle gec;:en slit gibi guzel bir g1danm, davarlann kann

lanndaki i§kembe ile kanm arasmdan suzulmesi (Nahl suresi, 16/66), insanlar ic;:in §ifa 
olan bal gibi bir §erbetin, annm karnmdan c;:1kanlmas1 (Nahl suresi, 16/69) ... 
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bir §ekilde gelip o §eyin varhgm1 ku§atan ilmi kahbm ve kaderin koy

dugu miktarm ic;ine girer, onu kolayca meydana getirirler. Belki ay

nadaki bir goruntunun, fotograf vas1tas1yla kag1t ustunde maddi vu
cut giymesi veyahut gbrunmeyen bir yaz1yla yazilmI§ bir mektubun, 

onu gosterecek bir madde surUlunce gorunmesi gibi, bir ve tek olan 

Cenab-1 Hakk'm kudreti, O'nun ezellilminin aynasmdaki e§yanm ma

hiyetine ve varhklarm suretlerine kolayca maddi vucut giydirir ve on

lan mana aleminden gorunen aleme getirir, gozlere gosterir. 

Eger Ferd ve Vahid olan Allah'a verilmezse, bir sinegin uzuvlanm 

yeryuzunun her yerinden ve farkh unsurlardan gayet hassas bir olc;uy

le toplamak, adeta butUn yeryuzunu ve maddeleri eleyip her taraftan 

o sanath vucudun belli zerrelerini getirerek duzgunce yerle§tirmek ic;in 

maddi bir kahp, hatta sinegin uzuvlan say1smca kahplar bulunmas1 

gerekir. Hem o sinegin sezgilerini ve ruh gibi ince, hassas, manevi 

latifelerini de hususi bir olc;uyle manevi alemlerden toplay1p getirmek 

laz1mdir. i§te bu §ekilde, bir sinegin yaratil1§1, kainatm yarahlmas1 ka

dar zahmetli; yuz derece zorluk ic;inde zor, belki muhal ic;inde muhal 

olur. <:;unku bir §eyi, bir tek Hahk'tan ba§ka kimsenin yoktan var ede

mediginde butUn din alimleri ve ilim adamlan birle§ir. 0 halde, bir 

varhk sebeplere ve tabiata havale edilirse, onun uzuvlan ve zerreleri 

ancak birc;ok ba§ka unsurdan toplanarak yarahlabilir. 

U~iincii Nokta 

Eger butun e§ya tek ve benzersiz bir Yarahc1ya verilirse, her §eyi 

yaratmanm bir tek §eyi yaratmak gibi kolay olduguna; sebeplere ve 

tabiata havale edilirse, bir tek §eyin yaratil1§1mn butun e§ya kadar zor

la§hgma i§aret olarak, ba§ka risalelerde izah edilen lie; "temsil"i k1saca 

anlatacag1z. 

•Mese/a: Bin askerin idaresi bir subaya havale edilse, bir asker 

de on subaym emrine verilse; o bir askerin idaresi, bir taburun ida

resinden on derece daha zor olur. <:;unku ona emredenler birbirlerini 

engeller; bir kan§1khk ortaya c;1kar, o asker istirahat yuzu gbremez. 

Hem bir taburdan istenen vazife ve neticeler bir tek subaym idaresine 

verilirse, o netice zahmetsiz bir §ekilde, kolayca elde edilebilir ve o 

vazife yerine getirilir. Eger o vazifeyi yapma ve o neticeyi elde etme 
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i§i, taburdaki ba§SIZ, amirsiz, c;aVU§SUZ askerlere verilirse, istenen ne

tice c;ok kan§tkhk ic;inde, munaka§alarla, eksik bir §ekilde ve guc;lukle 

ancak elde edilebilir. 

• ikinci Temsil: Mesela, Ayasofya gibi kubbeli bir caminin kubbe

sindeki ta§lara havada §ekil verme i§i bir ustadan istense, o usta bu i§i 

kolayca yapabilir. Fakat bu i§ ta§lara havale edilirse, ba§ ba§a verip 

havada durabilmeleri ic;in her bir ta§m butun ta§lara mutlak bir §ekilde 

hem sbz gec;irmesi hem de onlann sozunu dinlemesi gerekir. 0 halde 

bir ustanm kolayca gordugu i§i gbrmek ic;in o ta§lar yuz usta kadar, bir 

ustanm i§inden yuz kat fazla i§ gbrmeli ki, o neticeler elde edilebilsin. 

•U<;;uncu Temsil: Mesela, yerkure, tek ve benzersiz Yaraticmm bir 

memuru, bir askeri oldugundan, yalmz o bir tek asker, o Zat'm bir tek 

emrini dinledigi zaman, mevsimlerin ortaya c;1kmas1, gece ve gundu

zun olu§mas1, goklerdeki ulvi ve ihti§amh hareketlerin gerc;ekle§mesi 

ve semavi levhalann sinema perdesi misali degi§mesi gibi neticeler 

meydana gelir. Dunya, o vazifenin verdigi ne§eden dogan bir kendin

den gec;meyle meczup mevlevi gibi semaa kalkar, butun o muhte§em 

neticelerin ortaya c;ikmasma vesile olur. Adeta o tek asker, kainatm 

yuzunde gorulen muhte§em i§leyi§e kumandanhk eder. 

Eger uluhiyetinin hakimiyeti ve rububiyetinin saltanati bullin kainati 

ku§atan, hukmu ve emri bullin varhklara gec;en bir Zat-1 Ferd' e veril

mezse, o neticelerin, goklerdeki o i§leyi§in ve yeryuzundeki mevsimlerin 

meydana gelmesi ic;in dunyadan bin defa daha buyuk milyonlarca ytl

d1zm ve kurenin, milyonlarca senelik uzun bir mesafeyi her yirmi dart 

saatte, her bir senede dola§mas1 gerekir. 

i§te yerkure gibi bir tek memurun, ybrungesi ustunde meczup mev

levi gibi iki hareketiyle o muhte§em neticelerin ortaya 9kmas1, tek Ya

raticmm varhg1m kabul etmekte ne derece kolayhk bulunduguna bir br

nektir. Ve aym neticeleri o hareketten milyonlarca def a daha zahmetli 

ve c;ok uzun yollarla elde etmenin ne kadar zor, hatta imkans1z oldu

guna, §irk ve kufUr yolunda ne kadar aktl dt§I ihtimaller ve batil §eyler 

bulunduguna da misaldir. 

Sebeplere tapanlarm ve her §eyi tabiata baglayanlann cehaletini 

anlamak ic;in §U temsile bak: Mesela, "Bir zat harika bir fabrikanm, 
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hayret verici bir saatin <:;arklanrn, muhte§em bir saraym odalanm veya 

mukemmel bir kitabm sayfalanm muhte§em sanatiyla <;ok muntazam 

bir §ekilde hazirlad1ktan sonra, kendisi onlan kolayca bir araya getirip 

i§letmek yerine, belki <;ok masrafla o fabrikanm, saraym, saatin bir 

usta tarafmdan degil, kendi kendilerine i§lemeleri, yapilmalan, kitabm 

kendi kendisini yazmas1 i<;in her bir par<;ay1, her bir <;ark1, hatta kag1d1, 

kalemi harika birer makine hukmune getiriyor. Ve sergilemeyi <;ok is

tedigi butun hunerlerini, kemalatm1 gostermeye vesile olan ustathgm1 

ve sanahm onlara havale ediyor." diye dli§linmenin, ne kadar akildan 

uzak ve cahilce oldugunu anlarsm! Aynen oyle de, sebeplere ve tabia

ta yaratma kabiliyeti isnat edenler, katmerli bir cehalete dli§er. (unku 

tabiatm ve sebeplerin uzerinde de gayet muntazam bir sanatm izleri 

var, onlar da diger varhklar gibi sanatla yaratilm1§lard1r. Onlan oyle 

yaratan Zat, neticelerini de haz1rlar, onlarla beraber gosterir. (ekirde

gi var eden, onun ustundeki agac1 da yapar; agac1 yapan onun dal

lanndaki meyveleri de yarahr. Yoksa ayn ayn tabiatlann, sebeplerin 

var olmas1 i<;in yine ba§ka muntazam tabiatlann ve sebeplerin varhg1 

§art olacak. Ve boyle gitgide sonsuz, manas1z, imkans1z bir kuruntular 

zincirini var kabul etmek gerekecek. Bu ise cehaletin en antikas1dir. 

Be§inci i§aret 

Risale-i Nur'un pek <;ok yerinde kesin delillerle ispat edilmi§tir ki, 

hakimiyetin en temel hususiyeti bag1ms1z ve tek ba§ma olmakhr. Hatta 

hakimiyetin aciz insanlardaki zay1f bir golgesi bile bag1ms1zhgm1 koru

mak i<;in ba§kalannm mudahalesini §iddetle reddeder, vazifesine ka

n§malanna izin vermez. Bir<;ok padi§ah bu "mudahaleyi ret'' kaidesi 

geregince masum evlatlanm ve sevdigi karde§lerini merhametsizce ol

durmli§tlir. Demek ki, gerc;ek hakimiyetin en temel hususiyeti, ondan 

ayn dli§linulemeyecek daim1 geregi; hur ve tek ba§ma olmak, ba§ka

lannm mudahalesini reddetmektir. 

i§te bu temel esas sebebiyle Cenab-1 Hakk'm mutlak rububiyet 

derecesindeki hakimiyeti, §irki, ortaklan ve ba§kasmm mudahalesini 

c;ok §iddetli bir §ekilde reddeder. Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan da gayet 

hararetle, §iddetle ve pek <;ok tekrar ile tevhidi gosterip §irki ve Allah'a 

ortak ko§may1 muthi§ tehditlerle yasaklar. 



Otuzuncu Lem' a 44 7 

Evet, rububiyetteki ilah1 hakimiyet, tevhid ve vahdeti kesin bir 

§ekilde gerektirdigi, ~ok kuvvetli bir sebebe ve §iddetli bir gerek

~eye i§aret ettigi gibi, kainatm yuzundeki yild1zlardan tut bitkilere, 

hayvanlara, madenlere, ku~uk varhklara ve zerrelere kadar g6runen 

son derece mukemmel, kusursuz duzen ve ~ok guzel ahenk; o ferdi

yete ve vahdete hi~bir §ekilde §liphe dli§lirmeyen dogru birer §ahit, 

a~1k birer delildir. (::unku ba§kasmm mudahalesi olsa, kainattaki bu 

gayet hassas duzen ve denge elbette bozulacak ve bir kan§ikhgm 

izleri gorUlecekti. 
1GI /J JI ~:;l ~\ 1:-~-~ ~LS j ayetinin s1rnyla, kainatm bu harika, 

mukemmel intiz~ml kaybolacak ve her §ey birbirine kan§acakti. 

Halbuki 2~_,Ll ~ 0') ~~I L::" j~ ayetinin i§aretiyle, zerrelerden 
gezegenlere, yeryuzunden ar§a kadar hi~bir §eyde hi~bir §ekilde ku

sur, noksan ve kan§ikhk eseri gorUlmez. Bu kainatm duzeni ve varhk

larm dengesi, gayet parlak bir tarzda, Ferd isminin en buyuk cilvesini 

g6sterir, Cenab-1 Hakk'm birligine §ehadet eder. 

Hem ehadiyet cilvesinin s1rnyla, en ku~uk canh, kainatm bir 6rnegi 

ve fihristi hukmundedir; bu yuzden o canlmm sahibi, ancak butun 

kainati tasarrufu altmda tutan Zat olabilir. Bir ~ekirdek, yaratlh§ bak1-

mmdan bir aga~tan geri kalmad1g1, bir aga~ ku~uk bir kainat ve her 

bir canh da ku~uk bir alem hukmunde oldugu i~in; bu ehadiyet s1rnnm 

cilvesi, §irki ve Allah'm mUlkunde ortaklan kabul etmeyi imkans1z hale 

getiriyor. 

Kainat, o sir ile, degil yalmz bolunme kabul etmez bir butun; bel

ki mahiyet bak1mmdan, par~alara aynlmas1 ve ortaklann kan§ma

s1 imkans1z olan, farkh ellerin mudahalesini kabul etmeyen bir kulll 

hukmune ge~er. Her bir k1sm1 onun bir cuzu ve ferdi, o da bir kulll 

hukmunde oldugundan, o icraata ba§kasmm kan§mas1 hi~bir §ekilde 

mumkun degildir. Ferd isminin bu buyuk cilvesi, tevhid hakikatini §U 

ehadiyet s1rnyla a~1k~a ispat ediyor. 

Evet, kainattaki her turlu varhgm girift bir §ekilde i~ i~e ge~

mi§ olmas1, kenetlenmesi ve her birinin vazifesinin diger hepsiyle 

"Eger gokte ve yerde, Atlah'tan ba§ka ilahlar bulunsayd1 oralarm duzeni bozulurdu." 
(Enbiya suresi, 21/22). 
"<:;evir de bak gozunu, gorebilir misin bir kusur!" (Mulk suresi, 67/3). 
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alakah bulunmas1, kainah rububiyet ve yaratma noktasmda bo

lunme kabul etmez yekpare bir butun haline getirir. Aym §ekilde, 

kainatta faaliyet gosteren ve her §eyi ku§atan fiiller de i~ i~e ge~

mi§tir. Yani mesela, hayat verme fiili i~inde, aym anda besleme ve 

nz1k verme fiili gorunur. 0 nz1k ve hayat verme fiilleri i~inde aym 

zamanda o canlmm bedenini tanzim etme, donatma fiilleri gozu

kur. Ve o nz1k ve hayat verme, tanzim ve donatma fiilleri i~inde, 

aym anda suret verme, terbiye ve idare etme fiilleri gaze ~arpar. 

i§te boyle ku§ahc1 ve umumi fiillerin girift §ekilde i~ i~e ge~mesi, 
l§Igm yedi rengi gibi kayna§mas1, hatta bir olmas1, o fiillerin her bi

rinin mahiyet~e birlik i~inde pek ~ok varhg1 ku§atmas1, bir tek Zat' 1 

gosteren kapsamh birer fiil olmalan, faillerinin elbette bir tek Zat 

olmas1, her birinin butun kainah sarmas1 ve diger fiiller ile yard1m

la§arak birle§mesi itiban ile, kainat yekpare bir butlin hukmune 

ge~er. Hem her bir canh varhk, kainatm bir ~ekirdegi, fihristi, orne

gi oldugundan, kainat rububiyet noktasmda bolunmesi imkans1z 

bir butun hukmundedir. 

Demek kainat oyle bir butundur ki, onun bir par~asma Rab olmak, 

butUnune Rab olmakla mumkundur. Ve o oyle bir kullidir ki, her bir 

cuzun bir fert hukmune ge~mesi ve bir tek ferde rububiyetini kabul 

ettirmek, onun tamamm1 itaat altma almakla mumkun olabilir. 

Cenab-1 Hakk'm bir ve tek olu§u; butlin kemalatm1 HA$iYE esas1, 

kainatm yaratil1§mdaki hikmet ve maksatlann kaynag1, madeni oldu

gu gibi, §Uur ve akil sahiplerinin, bilhassa insanm istek ve arzulannm 

meydana gelmesinin vesilesi ve yegane ~aresidir. Eger O'nun birligi 

olmazsa, insanm butun istek ve arzulan saner. Hem kainatm yaratih

§mm neticeleri hi~e iner hem de mevcut ve muhakkak pek ~ok kemal 

yok olur. 

HA$iYE Hatta hadsiz ilah! kemal ve guzelligin meydana gelmesine en ac;1k ve en kuv
vetli deli!, Allah'm birligidir. C::unku kainatm Sani'inin Vahid ve Ehad oldugu bilinirse, 
kainattaki butun kemalat ve guzelliklerin, o Sani-i Vahid' de bulunan kuts! kemalatm ve 
guzelliklerin golgeleri, cilveleri, i§aretleri ve s1zmtrlan oldugu anla§rhr. Yoksa kainatm 
kemalat1 ve guzellikleri, mahh1kata ve §UUrsuz bir krs1m sebeplere ait zannedilir. 0 vakit 
insan akh nazannda ilah! kemalatm ebed! hazinesi anahtars1z ve mec;hul kahr. 



Otuzuncu Lem'a 449 

Mesela: insanda §iddetli, sarsilmaz, a§k derecesinde bir beka arzu

su var. 0 arzuyu ancak butun kainati birlik s1rnyla elinde tutan1 ve bir 

menzili kapatip oburunu ac;ar gibi kolay bir §ekilde dunyay1 kaldmp 

ahireti kurabilen bir Zat yerine getirebilir. insanm bu arzu gibi, ebe

diyete uzanml§ ve kainatm her tarafma yayilm1§ binlerce emeli, birlik 

sirrma ve tevhid hakikatine baghd1r. Eger birlik olmazsa o arzular ger

c;ekle§mez, neticesiz kahr. Vahdetiyle butun kainatta birden tasarruf 

eden o tek ve benzersiz Zat olmazsa, o dilekler yerine gelmez. Farz 

edelim gelse bile c;ok noksan olur. 

i§te bu buyuk sirdan dolay1 Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan, tevhid ve 

ferdiyeti c;ok tekrarla, kuwetli ve §iddetli bir §ekilde, yuksek ve tath 

bir uslupla ders verdigi gibi; butun peygamberler, asfiya ve evliya en 

buyukzevki ve saadeti kelime-i tevhidde, 2~ ~~ ~~ J'da bulmu§lard1r. 

Yedinci i§aret 

i§te bu hakiki tevhidi butun mertebeleriyle en mukemmel §ekilde 

ders veren, ispat ve ilan eden Hazreti Muhammed'in (aleyhissalatil ves

selam) peygamberliginin, elbette o tevhidin kesinligi derecesinde sa

bit olmas1 gerekir. <:;unku madem varhk dairesinin en buyuk hakikati 

olan tevhidi butun incelikleriyle o zat ders veriyor; elbette tevhidi ispat 

eden butun deliller, dolay1s1yla O'nun peygamberligini, vazifesinin 

gerc;ekligini ve davasmm dogrulugunu da kesinlikle ispat eder, denile

bilir. Evet, boyle binlerce yuce hakikati kendisinde toplayan, Cenab-1 

Hakk'm bir ve tek olu§unu hakk1yla ke§fedip ders veren bir peygam

berlik vazifesi, kesinlikle o tevhidin ve ferdiyetin geregidir. T evhid ve 

ferdiyet, elbette o peygamberlik vazifesini ister. 

i§te o vazifeyi eksiksiz bir §ekilde yerine getiren Zat-1 Ahmediye'nin 

(aleyhissalatil vesselam) manevi §ahsiyetinin k1ymetine, yuceligine ve 

onun, bu kainatm gune§i olduguna §ehadet eden pek c;ok delilden ve 

sebepten ornek olarak Lie; tanesini gosterecegiz. 

Her §eyin, Allah'm (celle celdli1h) tasarruf ve idaresinde oldugunu bildiren ayet ic;in bkz. 
Zumer suresi, 39/62, 67. 

"Allah, o hak Mabuddur ki, kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara suresi, 2/163, 255; 
Al-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87). 
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Birincisi 

BU.tun Muslumanlarm as1rlardir i§ledikleri butun sevaplarm bir mis

li \J.-:-Llh.5 ~\ s1rnnca, Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/ata vesselam) amel 
de(terine gec;tigi gibi, ummetinin her gun ettigi salavat duasmm kesin

likle makbul olmas1 yonuyle, o say1s1z duanm gerektirdigi makam ve 

mertebe dU.§U.nulunce, Peygamber Efendimizin (aleyhissalata vesselam) 

manev1 §ahsiyetinin bu kainatta nasil bir gune§ oldugu anla§1hr. 

ikincisi 

islam aleminin buyuk agacmm koku, c;ekirdegi, hayati, kaynag1 
olan Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) §ahsiyetinin fevkalade 
kabiliyetleri ve donamm1yla, islam aleminin maneviyatim te§kil eden 
kuts1 kelimeleri, tesbihati, ibadetleri butun manalanyla en once hisse
dip yerine getirmekten dogan ruh yuksekligini dU.§U.n. Ve Allah' a ha

biblik derecesine c;1kan Resulullah'm (aleyhissalata vesselam) kullugundaki 

velayetin, ba§ka velayetlerden ne kadar yuksek oldugunu anla! 

Bir zaman namazda, bir tek tesbihin, bana sahabenin ufkuna 

yakm bir §ekilde s1rlanm ac;mas1m, bir ayhk ibadet kadar muhim 

gordum. Sahabenin yuksek kiymetini onunla anlad1m. Demek 

ki, mukaddes kelimelerin islam'm ilk y1llannda verdigi feyiz ve 

nurun ba§ka bir meziyeti var. Tazeligi yonuyle ba§ka bir letafe

ti, yeniligi, lezzeti bulunur ki, gaflet perdesi altmda zamanm gec;ip 

gitmesiyle gizlenmi§, azalm1§, gorunmez olmu§tur. Zat-1 Muham

mediye (aleyhissalatil vesselam) ise onlan hakiki kaynagmdan (Zat-1 

Akdes'ten) turfanda, taze olarak, fevkalade kabiliyetiyle alm1§, em

mi§, sindirmi§tir. Bu sirdan dolay1 o zat, bir tek tesbihten, ba§kas1-

nm bir senelik ibadeti kadar feyiz alabilir. 

i§te bu ac;1dan, Resul-u Ekrem'in (aleyhissalatil vesselam), smm ve so

nu olmayan kemal mertebelerinde ne kadar yukseldigini kiyasla. 

U~iinciisii 

Bu kainatm Hahk' mm, alemdeki bu tun maksatlarmm en muhim 

merkezi ve ilah1 hitabmm en anlayi§h muhatab1 insan oldugundan; 

(Bir i§e) sebep olan, (onu bizzat) yapan gibidir. 
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insanlar ic;inde en me§hur, eserleri ve icraahyla en mukemmel, en 

muhte§em fert olan Zat-1 Muhammediye'yi (aleyhissa/0.tu vesselam) in

sanhk, hatta butun kainat adma kendine muhatap kilan Ferd-i Zulcelal 

Zat, elbette onu s1mrs1z kemal mertebelerinde sonsuz feyzine mazhar 

etmi§tir. 

i§te bu lie; nokta gibi pek c;ok husus var; Resul-u Ekrem'in 

(aleyhissa/O.tu vesselam) manevl §ahsiyetinin hem kainatm manevl bir gu

ne§i hem de kainat denilen bu buyuk Kur'an'm en buyuk ayetlerinin, 

o Yuce Furkan'm ism-i azammm ve Ferd isminin en buyuk cilvesinin 

bir aynas1 oldugunu kesin bir §ekilde ispatlarlar. Zat-1 Ahmediye'ye, 

sonsuz rahmet hazinesinden kainatm butun zerreleri butun zamanlar

daki saniyelerle c;arpilmca ortaya c;ikan netice adedince salat u selam 

inmesini Ferd, Ehad ve Samed Rabbimizden niyaz ediyoruz!.. 
/ / 1 / / 

1~1 ~I~\&~ 1~:0c tA '1~ 6 ~ '1 ~~ 

OTUZUNCU LEM'A'NIN BE~iNCi NUKTESi 

ve 

yuce ayetlerinin birer nuktesi ile, ism-i Azam veyahut ism-i Azam'm 

iki panlhsmdan veya alh nurundan biri olan Hayy isminin bir cilvesi, 

$evval-i $erif aymda, Eski§ehir Hapishanesi'nde akhma uzaktan uza

ga g6rundu. Vaktinde kaydedilmedi, o kutsl ku§U hemen avlayama

d1k. Uzakla§hktan soma hie; olmazsa baz1 "remiz"lerle4 o yuce hakika

tin ve c;ok buyuk nurun birtak1m panltilanm klsaca gosterecegiz. 

"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 
"i§te bak, Allah'm rahmetinin eserlerine, olmll§ topraga nas1l hayat veriyor! i§te bunlan 
yapan kim ise oluleri de 0 diriltecektir. 0, her §eye hakk1yla kadirdir." (Rum suresi, 
30/50). 
"Allah o ilaht1r ki, kendisinden ba§ka ilah yoktur. Hayy'd1r, Kayyum'dur, kendisini ne 
bir uyuklama ne de uyku tu tar." (Bakara suresi, 2/255). 
i§aret. 
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Birinci Remiz 

Hayy ve Muhyi isimlerinin en buyuk cilvelerinden olan "Hayat 

nedir? Mahiyeti ve vazifesi nelerdir?" sorusuna bir fihrist gibi, ozetle 

cevap §Udur: 

Hayat, §U kainatm en muhim gayesi ... 

En buyuk neticesi. .. 

En parlak nuru ... 

En latif esas1 ... 

Ga yet suzulmli§ bir ozu .. . 

En mukemmel meyvesi .. . 

En yuksek kemali .. . 

En e§siz guzelligi .. . 

En guzel susu ... 

Hem vahdet s1m ... 

Hem birlik bag1 ... 

Hem kemalatmm kaynag1. .. 

Hem sanat ve mahiyet bak1mmdan en harika bir canhs1. .. 

Hem en kuc;uk bir varhg1 bir kainat hukmune gec;iren mucizevi bir 

hakikai. .. 

Hem adeta kainah kuc;uk bir canhya s1gdmr gibi, koca kainatm bir 

c;e§it fihristini o canhda gostermekle beraber, o canhy1 pek c;ok varhk

la munasebetli, kuc;uk bir kainat hukmune gec;iren harika bir kudret 

mucizesidir. 

Hem hayat ile kuc;uk bir cuzu en buyuk bir kull kadar buyuten ve 

bir ferdi kulll bir alem hukmune gec;iren, kainah rububiyet yonunden 

bolunmez, ortak kabul etmez yekpare bir butun hukmunde gosteren 

fevkalade harika ilahl bir sanathr. 

Hem kainatm mahiyetleri ic;inde Hayy ve Kayyum Zat' m varhgmm 

vucubiyetine, 1 birligine ve birliginin her bir varhkta tek tek g6rUlmesine 

Zorunlu, vacip, kendinden alma. 
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§ehadet eden delillerin en parlag1, en a§ikan ve en mukemmelidir. 1 

Hem Cenab-1 Hakk'm sanatla yarattig1 varhklarm en gizlisi ve en 

ac;;1g1, en k1ymetlisi ve en ucuzu, en nezihi, en parlag1 ve en manidar 

olarndir; Rabbani ve sanath bir nak1§br. 

Hem Rahman'm, ba§ka varhklan kendine hizmet ettiren nazenin, 

nazh, nazik bir rahmet cilvesidir. 

Hem Cenab-1 Hakk'm icraatmm gayet ku§abc1 bir aynas1d1r. 

Rahman, Rezzak, Rahim, Kerim, Hakim gibi pek c;;ok esma-y1 

husnanm cilvelerini ic;;ine alan ve nz1k, hikmet, inayet, rahmet gibi 

birc;;ok hakikati kendine tabi kilan, g6rmek, i§itmek ve hissetmek gibi 

butun duygularm kaynag1 ve madeni olan hayret verici, Rabbani bir 

yaratil1§ harikas1dir. 

Hem hayat, §U kainatm buyuk tezgahmda her §eyi donli§tliren oyle 

bir makinedir ki, her tarafta surekli tasfiye yap1yor, her §eyi temizli

yor, nurlandmyor, yukseltiyor. Adeta hayatm yuvas1 olan beden, zerre 

kafilelerine vazife g6rmeleri, nurlanmalan ve talim yapmalan ic;;in bir 

misafirhane, bir okul, bir k1§lad1r. Ve adeta Hayy ve Muhyi Allah, bu 

hayat makinesi vas1tas1yla karanhk, fani ve sum olan dunyay1 ho§ ve 

tath bir hale getiriyor, aydmlatiyor, ona bir tur beka veriyor, onu baki 

bir aleme gitmesi ic;;in hamhyor. 

Hem hayatm iki yuzu, yani mulk ve melekO.t yonleri de parlaktir, 

kirsizdir, noksans1zdir, yucedir. 0 yuzden hayat, perdesiz, vas1tas1z, 

dogrudan dogruya Rabbani kudret elinden c;;1ktigm1 ac;;1kc;;a g6stermesi 

ic;;in, ba§ka §eyler gibi, g6runli§teki sebepler kudret tasarruflanna perde 

edilmemi§ olan mustesna bir varhktir. 

Bununla beraber hayatm hakikati, imanm alb esasma bak1p onlan 

manen ve i§aretlerle ispat eder. Yani, hem Vacibu'l-Vucud'un varhg1-

nm vacip ve ebedi olu§una, hem ahiret alemine ve baki hayata, hem 

meleklerin varhgma, hem de 6teki iman esaslanna i§aret eden, onlara 

kuvvetli bir §ekilde bagh olan nurani bir hakikattir. 

Hem hayat, butun kainattan suzUlmli§ en saf oz oldugu gibi, 

kainattaki en muhim ilahi maksat ve alemin yaratih§Inin en muhim 

Hayat nimetinin Cenab-1 Hakk'm varhgma deli! olmas1yla ilgili bkz. Bakara suresi, 2/28. 
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neticesi hukmi.indeki §i.iki.ir, ibadet, hamd ve muhabbeti netice veren 

c;ok buyuk bir sird1r. 

i§te hayatm zikredilen bu yirmi dokuz muhim ve k1ymetli hususi

yetini, yuce ve ku§ahc1 vazifelerini nazara al, ona oyle bak. Allah'm 

Muhy1 isminin arkasmda Hayy isminin buyuklugunu gar. Ve hayatm 

bu buyuk esaslan ve meyveleri noktasmdan, Hayy'm nasil bir ism-i 

Azam oldugunu anla. 

Ve bil ki, hayat madem kainatm en buyuk neticesi, gayesi ve 

en k1ymetli meyvesidir; elbette hayatm da kainat kadar buyuk bir 

gayesinin ve neticesinin bulunmas1 gerekir. Cunku agacm neticesi 

meyve oldugu gibi, meyvenin de c;ekirdegi vas1tas1yla neticesi, bu

yuyecek bir agac;hr. Evet, bu hayatm gayesi ve neticesi ebedl' ha

yat oldugu gibi, bir meyvesi de, hayah veren Hayy ve Muhyl' Zat'a 

§likur, ibadet, hamd ve sevgidir. Bu §likur, ibadet, hamd ve sevgi, 

hayatm meyvesi, kainatm da gayesidir. Buradan §Unu anla: Haya

tm gayesinin, "Rahatc;a ya§amak, gaflet ic;inde her §eyden lezzet 

almak ve heveslerine uyarak butUn nimetlerden tatmak" oldugunu 

soyleyenler, gayet c;irkin bir cehaletle, inkar edercesine, belki de 

kafircesine, bu c;ok k1ymetli hayat nimetini, §UUr hediyesini ve akil 

ihsamm hafife ahp kuc;uk gorerek o nimetlere kar§I deh§etli bir nan

korluk gostermi§ olurlar. 

ikinci Remiz 

Hayy isminin en buyuk cilvelerinden biri ve Muhyl' isminin c;ok latif 

bir tecellisi olan hayatm Birinci Remiz' de ozet halinde zikredilen bu tun 

mertebelerini, vas1flanm ve vazifelerini anlatmak ic;in o vas1flar say1-

smca risale yazmak gerekir. Bu sebeple ve o s1fatlann, mertebelerin, 

vazifelerin bir k1sm1 Risale-i Nur'un farkh yerlerinde izah edildiginden, 

her mertebenin etrafhca ac;1klamasm1 Risale-i Nur' a havale edip bura

da birkac; tanesine k1saca i§arette bulunacag1z. 

i§te, hayatm yirmi dokuz vasfmdan yirmi uc;uncusunde §6yle de

nilmi§tir: Hayatm iki yuzu de §effaf, kirsiz oldugundan, gorunu§teki 

sebepler, Rabbanf kudretin ondaki tasarruflanna perde k1hnmam1§tir. 

Bunun s1rn §Udur: Gerc;i kainatta her §eyde bir guzellik, iyilik ve 
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hayir vardir; §er ve c;irkinlik ise gayet azdir ve kiyas ic;in bir olc;udur ki, 

guzellik ve iyiligin mertebelerini ve hakikatlerinin c;ok fazla oldugunu 

gosterirler. Bu yonuyle o §er hayir, o c;irkinlik de guzellik olur. Fakat 

§Uur sahiplerinin di§ g6runil§e bak1p hukum veren nazarmca zahirl 

c;irkinlikten, fenahktan, bela ve musibetlerden kaynaklanan kusmele

rin ve §ikayetlerin Hayy-1 Kayyum Zat'a yonelmemesi ic;in ve aklm s1g 

nazannda kotu, pis gorunen §eylerle mukaddes, munezzeh olan kud

retin bizzat ve perdesiz temas1 onun izzetine uygun dU.§mediginden, 

gorunil§teki sebepler o kudretin tasarruflanna perde kilmm1§tlr. Fakat 

sebepler bir §ey yaratamaz; onlar haks1z §ikayetlere ve itirazlara hedef 

olmak, izzeti, kutsiyeti ve kudretin munezzehligini korumak ic;indir. 

Yirmi ikinci Soz'un ikinci Makam'mm Mukaddime'sinde beyan 

edildigi gibi, Hazreti Azrail (aleyhisselam), ruhlan teslim alma vazifesi 

hakkmda Cenab-1 Hakk'a yakarmI§, demi§ ki: 

"Kullarm bana kusecek." 

Ona cevaben §6yle buyrulmu§: 

"Senin vazifen ile vefat edenler arasma hastahklan ve musibetleri 

perde yapacag1m; vefat edenler, itiraz ve §ikayet oklanm sana degil c 

perdelere atacak." 

Bu yakan§m sirrmca; olumun muminler ic;in hakiki, guzel yuzunu 

goremeyen ve ondaki rahmet cilvesini bilmeyenlerin kusmeleri ve 

itirazlan Zat-1 Hayy-1 Kayyum'a yonelmesin diye Hazreti Azrail'in 

(aleyhisselam) vazifesi bir perde oldugu gibi, diger sebepler de go

runil§teki birer perdedir. Evet, izzet ve biiyiik!Uk ister ki, sebepler 

kudret elinin perdedan olsun aklm nazannda. Vahdet ve ce!Ql ise 

ister ki, sebepler ellerini c:;eksin hakiki tesirden. 

Hayatm hem gorunen hem gorunmeyen, hem mUlk hem melekut 

yonleri kirsiz, noksans1z, kusursuz oldugundan; onda §ikayete ve itira

za yol ac;acak maddeler bulunmad1g1 gibi, izzete ve kudretin kutsiye

tine ters dU.§ecek bir pislik ve c;irkinlik de yoktur. Hayatm bu yonleri 

dogrudan dogruya, perdesiz bir §ekilde Hayy-1 Kayyum Zat'm "hayat 

verici, diriltici" ismine teslim edilmi§tir. Nur da, var etme ve yaratma 

da oyledir. Onun ic;in yaratma fiili dogrudan dogruya, perdesiz olarak 

Zat-1 Zulcelal'in kudretine bakar. Hatta yagmur bir c;e§it hayat ve rahmet 
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oldugundan yagma vakti belli bir kanuna baglanmamI§tir ki, her ihtiyac; 

vaktinde eller rahmet istemek ic;in Cenab-1 Hakk'm dergahma ac;1lsm. 

Eger yagmur, gune§in dogmas1 gibi bir kanuna bagh bulunsayd1, hayat 

ic;in §art olan o nimet, ihtiyac; duyulan her vakit umitle istenmezdi. 

U~iincii Remiz 

Hayatm yirmi dokuzuncu hususiyetinde denilmi§tir ki: Kainatzn ne

ticesi hayat oldugu gibi, hayatzn neticesi hukmundeki §ilkur ve ibadet 

de kainatzn yaratzlz§ sebebi, varlzk gayesi ve istenilen meyvesidir. Evet, 

bu kainatm Hayy ve Kayyum Yarahc1s1 say1s1z, c;e§it c;e§it bunca nime

tiyle kendini canhlara bildirip sevdirmesine kar§thk elbette canhlardan 

o nimetlere te§ekkur etmelerini, kendini sevdirmesine kar§1hk O'nu 

sevmelerini, k1ymetli sanatma kar§1 medh ii senada bulunmalanm ve 

emirlerine itaat ve kullukla cevap vermelerini ister. 

i§te bu rububiyet smma g6re §likur ve kulluk, butun hayat mertebe

lerinin ve dolay1s1yla kainatm en muhim gayesi oldugundan, Kur'an-1 

Mucizu'l-Beyan kuvvetli bir §ekilde, §iddetle ve tath bir uslupla insam 

§likur ve ibadete sevk ediyor. 1 ibadetin Cenab-1 Hakk'a mahsus, §lik

run O'na lay1k ve hamdm O'na has oldugunu c;ok tekrar ile bildiriyor. 2 

Demek ki, §iikur ve ibadetin dogrudan dogruya mulkun gerc;ek sahibi 

Allah'a yonelmesi gerektigini ifade etmek ic;in O'nun, hayah butun 

halleriyle perdesiz bir §ekilde idaresi altmda tuttugunu gosteren 

3 ~iW 1°f11 J~I ~-- ~-- 0

" lf1 ,,, ' ~ J (.)"::""' , J . , .J ~ ~, r J , , 
_)1. / / c / 

40 ~< ~ < ~ J ~-- ~t_; I~ 0
\ '·: 11t_; ~' 0 

" lJI ,,, ' 
~ u ~ ~ .r ~ ~ .,.J ~ ~-- YJ , 

~ukur ve ibadeti emreden ayet-i kerimeler ic;in bkz. Bakara suresi, 2/152, 172; Nahl 
suresi, 16/36, 114; Ankebut suresi, 29/17; Sebe suresi, 34/15. 
Bkz. Fatiha suresi, 1/2, 5; Bakara suresi, 2/172; Hud suresi, 11/2, 26; isra suresi, 17/23, 
111; Fussilet suresi, 41/14; Ahkaf suresi, 46/21. 
"Hayati veren de, olduren de O'dur. Gece ile gundilzil pe§ pe§e getiren de O'dur." 
(Mu'minun suresi, 23/80). 
"Hayati veren ve hayati a!tp olduren O' dur. Bir i§in olmasma hukmedince, sadece 'ol' 
der, o da hemen oluverir." (Mu'min suresi, 40/68). 
"(Gokten bir su indirip) olmil§ topraga onun sayesinde hayat verir." (Rum suresi, 30/24). 
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gibi ayetler, c_;ok ac_;1k bir §ekilde vas1talan reddedip hayatm dogrudan 

Hayy-1 Kayyum'un kudret elinde oldugunu haber veriyor. Evet, 

l~\ ~~\ J~ J1jy1 ~ 

20-~ ~l ~ ~ _,; l;lj 
/ / / 

3\fo ~ ~ ~ ~\ J-? l?~\ ~j 
gibi ayetler de hayattan sonra nz1k, §ifa ve yagmur gibi minnettarhg1 

ve te§ekkuru davet eden, muhabbet ve ovgu hislerini uyandiran, §lik

ran vesilesi §eylerin dogrudan dogruya Rezzak ve ~afi Yarahc1ya ait 

bulundugunu, sebeplerin ve vas1talann bir perde oldugunu bildiriyor. 

R1z1k, §ifa ve yagmur, Hayy-1 Kayyum Zat'm kudretine hashr. Ayet, 

perdesiz §ekilde O'ndan geldiklerini ifade etmek ic_;in Arapc_;a gramer 

kaidelerine gore bir §eyin bir zata mahsus bulunduguna i§aret olarak 

\j\jy\ y; ' \-?~\ y; §eklinde beyan buyurmU§tUr. ilac_;lara ozelliklerini 

veren ve tesiri yaratan, ancak o ~afi-i Hakiki'dir. 

Dordiincii Remiz 

Hayatm yirmi sekizinci vasfmda, onun, imanm alh §artma bak1p 

onlan ispat ettigi, onlann birer hakikat olarak meydana c_;1kmalarma 

i§aretlerde bulundugu bildirilmi§tir. 

Evet, madem bu kainatm en muhim neticesi, meyvesi ve yarahh§ 

hikmeti hayattir; elbette o yuce hakikat, bu fani, k1sac1k, noksan, elemli 

dun ya ile smirh degildir. Yirmi dokuz maddede mahiyetinin buyuklUgu 

anla§ilan hayat agacmm gayesi, neticesi ve buyuklugune lay1k meyvesi, 

ebedi ahiret hayahdir; ta§1yla, agac1yla, toprag1yla canh olan o saadet 

yurdundaki hayatt1r. Yoksa bu hadsiz muhim meyvelerle donahlan ha

yat agacmm, §UUr sahipleri ic_;in, bilhassa insan ic_;in meyvesiz, faydas1z, 

hakikatsiz olmas1 gerekecek. Sermaye ve donamm bak1mmdan mesela 

bir serc_;eden yirmi derece yuksek, kainattaki ve canhlar arasmdaki en 

"Ast! butun mah!Ctklann nzrklanm veren, kamil kuwet ve tam iktidar sahibi olan Allah 
Teala'd1r." (Zariyat suresi, 51/58). 
"Hastaland1g1mda O'dur bana §ifa veren." ($uara suresi, 26/80). 
"O'dur ki insanlar artrk umitlerini kestikten soma yagmur indirir." ($0.ra suresi, 42/28). 
O'dur ki ... 
R1z1klan veren O'dur. 
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muhim, en kiymetli mahluk olan insan, hayat saadeti bak1mmdan bir 

sen;;eden yirmi derece a§ag1 dli§lip bedbaht, alc;ak bir bic;are haline gele

cek. <;ok k1ymetli bir nimet olan akil da gec;mi§in huzunlerini ve gelecek

teki korkulan dli§linmekle insanm kalbini surekli incitip bir lezzete dokuz 

elem kan§hrd1gmdan, en musibetli belalardan birine donli§ecek. Bu ise 

yuz derece batildir. Demek ki, §U dun ya hayah, ahirete iman esasm1 ke

sin bir §ekilde ispat ediyor ve her baharda ha§rin uc; yuz binden fazla 

ornegini bize gosteriyor. 

Acaba senin bedeninde, bahc;ende ve vatanmda hayatm ic;in ge

rekli, uygun olan butun ihtiyac;lan ve donamm1, hikmet, inayet ve 

rahmetle haz1rlayan, hepsini vaktinde yeti§tiren, hatta midenin beka 

ve ya§ama arzusuyla ettigi hususi ve basit nz1k duasm1 bilen, i§iten, o 

duay1 kabul buyurdugunu say1s1z leziz yiyecekle gosteren ve mideyi 

memnun eden, her §eyin tasarrufunu elinde tutan Kadir bir Zat, hie; 

mumkun mudur ki, seni bilmesin, gormesin? insanm en bu yuk gayesi 

olan ebed1 hayat ic;in gereken sebepleri haz1rlamasm? Hem insanm en 

buyuk, en muhim, kendisine en lay1k olan umumi beka duasm1; ahiret 

alemini ve cenneti yaratarak kabul etmesin? Ve kainattaki en muhim 

varhk, yeryuzunun sultam ve neticesi olan insanm ar§ ve fer§i c;mlatan 

kapsamh ve c;ok kuvvetli duasm1 i§itmeyip ona kuc;uk bir mide kadar 

k1ymet vermesin, onu memnun etmesin, kusursuz hikmetini ve sonsuz 

rahmetini inkar ettirsin? Ha§a, yuz bin defa ha§a! 

Hem hie; mumkun mudur ki, en basit hayat mertebesindeki bir 

canlmm pek gizli sesini duysun, derdini dinlesin, naz1m c;eksin, ona 

derman versin, onu tam bir itina ve alaka ile beslesin, her §eyi ona 

dikkatle hizmet ettirsin, buyuk mahlukahm ona hizmetkar kilsm da; en 

buyuk ve k1ymetli, baki ve nazh bir hayat mertebesindeki insanm gok 

gurlemesi gibi yuksek sesini i§itmesin? Onun c;ok muhim beka duasm1, 

nazm1, niyazm1 nazara almasm! Adeta bir askerin tec;hizatm1 tam bir 

itina ile versin, onu idare etsin de itaatkar ve muhte§em orduya hie; 

bakmasm! Zerreyi gorsun de gune§i g6rmesin! Sivrisinegin sesini i§it

sin, fakat gok gurUltusunu duymasm! Ha§a, yuz bin defa ha§a! 

Hem hic;bir §ekilde akil kabul eder mi ki, sonsuz rahmet, muhabbet 

ve §efkat sahibi, sanahm c;ok seven, kendini c;ok sevdiren ve O'nu 

sevenleri daha da seven Kadir ve Hakim bir Zat; O'nu en c;ok seven, 
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sevimli ve sevilen, Sani'ine yaradil1§1 geregi tapan insam ve onun ha

yatmm ta kendisi ve ozu olan ruhu ebedi olumle idam edip o sevgili 

dostunu ve habibini ebediyen kustursun, danltsm, muthi§ inciterek 

rahmet s1rnm ve muhabbet nurunu inkar etsin ve ettirsin? Yuz bin de

fa ha§a ve kella! Bu kainah tecellileriyle susleyen mutlak bir guzellik ve 

butun varhklan sevindiren mutlak bir rahmet, boyle sonsuz ve mutlak 

bir c;irkinlikten, zulumden ve merhametsizlikten, elbette sonsuz derece 

uzakhr ve mukaddestir. 

Netice: Madem dunyada hayat var, elbette insanlardan hayatm 

s1rnm anlayanlar ve onu bo§ yere harcamayanlar, kotu yolda kullan

mayanlar beka aleminde, ebedi cennette, sonsuz bir hayata kavu§a

caklardir.1 Amenna!2 

Hem nasil, yeryuzundeki parlak §eylerin gune§in akisleriyle parla

mas1 ve denizlerin yuzundeki kabarc1klann l§lgm panlhlanyla parlay1p 

sonmesi, arkalanndan gelen kabarc1klann da yine hayall gune§c;iklere 

ayna olmas1 ac;1kc;a gosteriyor ki: 0 panltilar, yuksekteki bir tek gune§in 

akislerinin cilveleridir ve gune§in varhgm1 c;e§itli dillerle bildiriyor, l§lk 

parmaklanyla ona i§aret ediyorlar. Aynen oyle de, Hayy ve Kayyum 

Rabbimizin Muhyi isminin en buyuk cilvesiyle, O'nun kudretiyle yer

yuzundeki ve denizlerdeki canhlann parlay1p arkalanndan gelenlere 

yer vermek ic;in "Ya Hayy!" diyerek gayb perdesi ardma gizlenmeleri; 

ebedi bir hayata sahip Hayy ve Kayyum Zat'a ve O'nun varhgmm 

vucubiyetine §ahittir ve O'nu gosterir. Yine bunun gibi, Allah'm butun 

varhklann duzenle idaresinde eseri g6rulen ilmine §ehadet eden ve 

kainah hukmu altmda tutan kudreti ispatlayan, kainatm duzeninde ve 

idaresinde hukum suren iradeyi ve dilemeyi ispat eden ve Allah'm 

kelammm, vahyinin kaynag1 olan peygamberlik vazifelerini ispatlayan 

butun alametler, mucizeler ve bunun gibi, yedi ilahi s1fah gosteren 

deliller; hepsi birle§erek Zat-1 Hayy-1 Kayyum'un hayatma delalet, §e

hadet ve i§aret ediyor. 

Zira nasil ki, bir §eyde gorme kabiliyeti varsa onun hayah da vardir; 

Bu hakikati ifade eden baz1 ayet-i kerimeler ic;:in bkz. Bakara suresi, 2/25, 82; Al-i im
ran suresi, 3/133-136; A'raf suresi, 7/42; Yunus suresi, 10/26; Hud suresi, 11/23; Nisa 
sliresi, 4/122; Nahl suresi, 16/30-31, 97. 
inand1k, iman ettik. 
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i§itme duyusu varsa, bu, hayatm belirtisidir; konu§ma vasf1 varsa bu, 

hayatm varhgma i§aret eder; irade varsa hayah gosterir. Ayn en oyle 

de, bu kainatta eserleri sayesinde varhklan kesin ve ac;1k olan mut

lak kudret, ku§ahc1 irade ve her §eyi ic;ine alan ilim gibi s1fatlar butun 

delilleriyle Hayy ve Kayyum Yarahcmm hayatma, O'nun varhgmm 

vucubiyetine §ehadet eder. 0 Zat' m, bir golgesiyle bu tun kainah ay

dmlatan ve bir cilvesiyle ahiret alemine zerreleriyle beraber hayat ve

ren ebed1 varhgmm delilleridirler. 

Hem hayat, "meleklere iman" esasma da bakar, i§aretlerle onu da 

ispat eder. <:;unku madem kainatta en muhim netice hayattir ve yer

yuzune en c;ok yayilm1§ olan, kiymetlerinden dolay1 c;ok yarahlan ve 

yeryuzu misafirhanesini gelip gec;en kafilelerle §enlendiren, canhlardir. 

Ve madem yeryuzu bu kadar canh turuyle dolmu§tur, onlann surekli 

yenilenmesinin ve c;ogalt1lmasmm hikmetiyle her vakit dolar bo§ahr. Ve 

en kiymetsiz, c;urumli§ maddelerden dahi c;ok say1da canh yarahlarak o 

maddeler gozle gorulemeyecek kadar kuc;uk canhlarm bir mah§eri olur. 

Hem madem hayatm suzUlmli§, en saf ozu olan §UUr ve akil, en latif ve 

sabit cevheri olan ruh bu dunyada c;ok fazla yarahhyor; adeta yeryuzu 

hayat, akil, §Uur ve ruhlar ile canlandmhp oyle §enlendirilmi§. Elbette, 

yeryuzunden daha latif, daha nuran1, daha bu yuk, daha mu him olan 

gokcisimlerinin Olli, cans1z, hayats1z, §UUrsuz kalmas1 imkan di§mdadir. 

Demek ki, gokleri, gune§i, yild1zlan §enlendirecek, onlara canh va

ziyeti verecek, goklerin yarahh§1mn neticesini gosterecek ve ilah1 hita

ba mazhar olacak §Uur sahibi, canh ve goklere yara§Ir sakinler, hayat 

s1rnyla, elbette mevcuttur. i§te onlar, meleklerdir. 

Hem hayatm mahiyetinin s1rn, "peygamberlere iman" esasma da 

bakar, onu da i§aretlerle ispat eder. Evet, madem kainat, hayat ic;in 

yaratilmt§hr ve hayat da Hayy ve Kayyum olan o Ezell' Yarahcmm 

en buyuk cilvelerindendir, mukemmel bir nak§I ve en guzel sanahd1r. 

Ve ebed1 hayat, resullerin gonderilmesiyle ve kitaplarm indirilme

siyle kendini gosterir. (Evet, eger semav1 kitaplar ve peygamberler 

olmasayd1, o ezel1 hayat bilinemezdi. Nasil ki bir adamm diri, canh 

oldugu konu§mas1yla anla§ihr; aynen oyle de, bu kainatm perdesi 

altmdaki gayb aleminin arkasmda konu§an, emir ve yasaklanm bil

dirip kullanna hitap eden bir Zat'm kelimelerini, hitabm1 gosteren, 
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peygamberler ve onlara indirilmi§ kitaplard1r.) Elbette, §U kainattaki 

hayat, kesin bir §ekilde Hayy-1 Ezell'nin varhgmm vucubiyetine §e

hadet eder ve o Ezell Zat'm panltilan, tecellileri, munasebetleri olan 

"peygamberlerin gonderilmesi" ve "kitaplann indirilmesi" esasla

nna bakar, onlan i§aretlerle ispatlar. Ve bilhassa Resul-u Ekrem'in 

(aleyhissa/8.tu vesselam) peygamberligi ve Kur'an'm vahyi, hayatm ruhu 

ve akh hukmunde oldugundan, onlann dogrulugu bu hayatm varhg1 

gibi kesindir, denilebilir. 

Evet, naszl ki hayat, bu kainattan silzUlmil§ bir 6zdilr. $uur ve his de 

hayattan silzillmil§tilr, hayatzn birer 6zildilr. Ve akzl da §Uurdan ve histen 

silzillmil§tilr, §Uurun bir 6zildilr. Ruh ise hayatzn ha/is ve saf bir cevheri, 

sabit ve mustakil zat1d1r. Aynen oyle de, Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/8.ta 

vesselam) maddf ve manevf hayati, kainatzn hayatzndan ve ruhundan 

suzU/mu§Wr, 6zun ozudur. Onun (aleyhissa/8.ta vesselam) peygamberligi 

ise kainatzn his, §Uur ve aklzndan suzU!mu§ en saf 6zudur. Belki Resul-u 

Ekrem 'in (aleyhissa/8.ta vesselam) maddf ve manevf hayatz, eserlerinin §e

hadetiyle, kainatzn hayatznm hayatzdzr. Onun (aleyhissa/8.ta vesselam) pey

gamberligi, k6.inatzn §UUrunun §Uuru ve nurudur. Ve Kur'an'zn vahyi, 

capcanlz hakikatlerinin §ahit/igiyle, kainatzn ruhu ve aklzdzr. 

Evet, evet, evet! Eger Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/8.ta vesselam) peygam

berliginin nuru c;1k1p gitse koinatzn 6mru son bulacak. Eger Kur' an gitse1 

koinat divane olacak ve yerkure aklznz kaybedecek, belki §Uursuz kalan 
ba§Inl bir gezegene c;arp1p k1yameti koparacak. 

Hem hayat, "kadere iman" esasma bak1p i§aretlerle onu da ispat 

eder. <;unku madem hayat, §U gorunen alemin I§1g1dir ve onu ku§a

hr, varhgm neticesi ve gayesidir, kainatm Hahk'mm en geni§ ayna

s1, Rabbani icraatm en mukemmel ornegi, fihristi ve -temsilde hata 

olmasm- bir c;e§it program1 hukmundedir. Elbette hayat s1m, gayb 

alemindeki, yani gec;mi§ ve gelecekteki varhklann, manevi hayatlan 

hukmunde olan intizam, nizam, bilinme ve gbrUlme, meydana c;1kma 

ve yarahh§ kanunlanna uymaya hazir bir vaziyette bulunmalanm ge

rektiriyor. 

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sel/em), k1yamete yakm bir donemde, Kur'an'm 

yeryuzunden c_;:ekilip almacagm1 ifade buyurmaktadJr: Ibni Mace, fiten 26; Ibni Hibban, 
es-Sahfh 15/267; el-Hakim, el-Mustedrek 4/520, 587. 
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Nasil ki bir agacm asil c;ekirdegi, koku, hatta dallarmm en ucundaki 

ve meyvelerindeki c;ekirdekleri dahi aynen agac; gibi bir c;e§it hayata 

mazhard1r. Onlar, belki agacm hayat kanunlanndan daha ince ka

nunlan ta§1rlar. Hem nasil ki, bu gardugumuz bahardan onceki guzun 

biraktig1 tohumlar, kokler ve bu bahar gec;tikten sonra gelecek mev

simlere birakacag1 c;ekirdeklerle kokler de tipk1 bu bahar gibi hayat cil

vesi ta§1yorlar ve hayat kanunlanna tabidirler. Aynen oyle de, kainat 

agacmm butun dal ve budaklannm birer gec;mi§i ve gelecegi var. On

larm, gec;mi§ ve gelecek hallerinden, vaziyetlerinden olu§an birer sil

silesi bulunur. Her varhk turunun ve onun fertlerinin Cenab-1 Hakk'm 

ilminde c;e§itli hallerle farkh var olu§lan bir ilm1 varhk silsilesi meydana 

getirir. Ve madd1 varhk gibi o ilm1 varhk dahi umumi hayatm manev1 

bir cilvesine mazhardir ki, kader kalemiyle yazilm1§ hayat program1 o 

manidar ve canh kader levhalanndan ahmr. 

Evet, gayb aleminin bir c;e§idi olan ruhlar aleminin, hayatm ta ken

disi, ozu ve hayat ic;in gerekli olan ruhlarla dolu bulunmas1, elbette 

gec;mi§ ve gelecek denilen gayb aleminin diger dairesinin, yani ikinci 

k1smmm da hayat cilvesine mazhar olmasm1 ister ve gerektirir. Hem 

her bir §eyin ilm1 varhgmdaki kusursuz duzen, manidar vaziyetler, can

h meyveler, tav1rlar; o §eyin bir tur manev1 hayata sahip oldugunu 

gosterir. Evet, ezel1 hayat gune§inin bir panltis1 hukmundeki bu hayat 

cilvesi, elbette yalmz §U gori.inen alemle, i<;inde bulundugumuz za

manla ve madd1 varhkla smirh olamaz; belki her bir alem, kabiliyetine 

g6re hayatm cilvesine mazhardir. Ve o cilve sayesinde kainat butun 

alemleriyle canh ve parlaktir. Y oksa, dalalet nazanyla bakild1gmda go

ruldugu gibi, gec;ici ve g6runi.i§te bir hayatm ardmda her bir alem, 

buyuk ve muthi§ birer cenaze ve karanhk birer virane olurdu. 

i§te, "kaza ve kadere iman" esas1 da geni§ bir §ekilde hayat s1rny

la anla§ihyor ve sabit hale geliyor. Yani, nasil ki §U gorunen alemin 

ve mevcut, gozumuzun onundeki e§yanm, duzeniyle ve neticeleriyle 

canh oldugu g6ruluyor; aynen oyle de, gayb aleminden sayilan gec;

mi§ ve gelecek mahluklann dahi manen canh, manev1 ve ilmen sabit 

birer varhklan mevcuttur; Kaza ve Kader Levhas1 vas1tas1yla o manev1 

hayatm neticesi, mukadderat §eklinde gorunur, ortaya c;1kar. 
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Be§inci Remiz 

Hayatm on altmc1 hususiyetinde denilmi§ti ki: Hayat bir bedene 

gird@ vakit, onu bir 8.lem hukmune getirir; ona bir cuz ise kiill gibi, 

fert ise bir Wr gibi ku§aticzhk verir. 

Evet, hayatm oyle engin bir mahiyeti var ki, adeta butun kainatta 

tecelli eden bin;ok esma-y1 husnay1 kendinde gosteren ku§ahc1 bir 

ehadiyet aynas1dir. Hayat, bir cisme girdigi zaman, onu kuc;uk bir 

alem hukmli.ne gec_;irir, adeta kainat agacmm bir nevi fihristini ta§Iyan 

bir c;ekirdek yapar. Nasil ki c;ekirdek, ancak onun agacm1 yapabilen 

bir kudretin eseri olabilir; aynen oyle de, en kuc;uk bir canhy1 yaratan, 

elbette bu tun kainatm Hahk' idir. 

i§te hayat, bu ku§ahc1 mahiyetiyle en gizli ehadiyet sirlarmdan 

birini gosterir. Yani, nasil ki koca gune§, I§1g1yla, yedi rengiyle ve 

yans1mas1yla, ula§hg1 her bir su damlasmda ve cam par~asmda bulu

nur. Aynen oyle de, her canhda kainah ku§atan ilahi isim ve s1fatlann 

cilveleri beraber gorunur. Bu noktadan hayat, kainati, rububiyet ve 

yaratilma yonunden bolunme ve ayn§ma kabul etmez bir butli.n huk

mune, ortaklann mudahalesine imkan vermeyen yekpare bir kulli 

haline getirir. 

Evet, yuzune vurdugu muhur, seni yaratanm, butun insanlan ya

ratan Zat oldugunu a~1k~a gosteriyor. (unku insamn mahiyeti bir

dir, bolli.nmesi imkans1zd1r. Hem hayat vas1tas1yla kainatm unsurlan 

o Zat'm fertleri hukmune, kainat ise bir tli.ru hukmune gec;er; Yuce 

Yarahc1 tamammda ehadiyet muhrunu gosterdigi gibi, ayn ayn her 

bir varhkta da o ehadiyet ve samediyet muhrunu gostererek §irki ve 

ortaklan her §ekilde reddeder. 

Hem hayatta Cenab-1 Hakk'm sanatmm oyle fevkalade, harika mu

cizeleri var ki, butun kainah yaratamayan bir zat, bir kudret; en kuc;uk 

canhy1 bile var edemez. Evet, bir nohut tanesinin ic_;ine butun Kur'an'1 

s1gdmr gibi, gayet kuc;uk bir ~am tohumuna koca c;am agacmm fihristini 

ve kader programm1 yerle§tiren kalem, elbette gokleri yild1zlarla yazan 

kalem olabilir. Bir armm kuc;uk kafasma kainat bahc;esindeki c;ic;ekleri ta

myacak, pek c;ok cinsten varhkla munasebet kuracak, bal gibi bir rahmet 

hediyesini getirecek ve dunyaya geldigi gun ya§amas1 ic;in gerekli §artlan 
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bilecek bir kabiliyeti, bir donamm1 yerle§tiren Zat, elbette buhln kainatm 

Hahk'1 olabilir. 

K1sacas1: Hayat nasil ki kainatm yuzunde parlak bir tevhid muhru

dur, her bir canh varhk da hayatiyla bir ehadiyet damgas1dir, her canhda 

bulunan sanat nak1§lan, birer samediyet muhrudur, her canh bu kainat 

mektubunu Hayy-1 Kayyum ve Vahid-i Ehad Zat namma hayatiyla 

imzalar ve o mektuptaki bir tevhid, ehadiyet ve samediyet muhrudur. 

Aynen oyle de, hayat gibi, her bir canh dahi bu kainat kitabmda birer 

vahdaniyet muhru olmasmm yanmda, her birinin yuzune birer ehadiyet 

damgas1 vurulmu§tur. Hem nasil ki hayat, k1s1mlan adedince ve canhlar, 

fertleri say1smca Hayy-1 Kayyum Zat'm birligine §ehadet eden imza ve 

muhurlerdir. Aym §ekilde, hayat verme ve diriltme fiili de, ornekleri sa

y1smca tevhide imza ahyor. Mesela, ihyanm bir ornegi olan yeryuzunun 

diriltilmesi, Allah'm birligine gune§ gibi parlak bir §ahittir. c;unku bahar

da yeryuzunun dirilmesinde ve ihyasmda ucs yuz bin cse§it say1s1z canh 

beraber, birbiri icsinde, noksans1z, kusursuz, mukemmel, muntazam bir 

§ekilde diriltilir ve hayat bulur. Evet, boyle bir tek fiille say1s1z muntazam 

i§i yapan, elbette butun varhklann Hahk'1dir, butun canhlara hayat ve

ren Hayy-1 Kayyum' dur ve rububiyetine ortaklann kan§mas1 mumkun 

olmayan bir Vahid-i Ehad'd1r. 

Hayatm hususiyetleri §imdilik bu kadar az ve k1saca yazildi. Diger 

hususiyetlerinin beyanm1 ve etrafhca izahm1 Risale-i Nur' a ve ba§ka 

bir zamana havale ediyoruz. 

Netice 

ism-i Azam herkes icsin aym degildir; farkh olur. Mesela imam Ali 

(radiyallahu anh) icsin §U alh isimdir: "Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, 

Kuddus". imam Azam'm ism-i Azam1 "Hakem ve Adl" olmak uze

re iki isimdir. Ve Gavs-1 Azam'm ism-i Azam'1 "Ya Hayy"d1r. imam 

Rabban1'nin ism-i Azam'1 ise "Kayyum"dur. Bunun gibi, pek csok zat 

daha ba§ka isimleri ism-i Azam olarak gormi.i§lerdir. 

Bu Be§inci Nukte, Hayy ismi hakkmda oldugu icsin, hem bir bereket 

vesilesi, hem §ahit, hem kuts1 bir delil, hem kendimize bir dua, hem de 

bu risaleye guzel bir son olarak Resul-u Ekrem'in (aleyhissalatil vesselam), 
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el-Cev§enu'l-Kebir adh en buyuk munacatmdan bir k1sm1 buraya ahyo

ruz. Resul-u Ekrem (aleyhissa/8.tu vesselam), Allah'1 hakkryla bilmekte gayet 

yuksek ve engin marifetini gostererek §6yle demi§tir ve biz de hayalen o 

zamana gidip Resul-u Ekrem'in duasma "Amin!" diyerek, aym yakan§I 

kendimiz de soylUyor gibi, onun (aleyhissa/8.tu vesselam) sedas1 ile deriz ki: 

~ o ~ yy ~y '1 0if1 ~/ L;' :j/ ~ /ol 0if1 ~/ L; 
~ ~ - / if" - if" // / ~ - / if" -

:J / ~ G '1 0if 1 ~ / t_; , ~ / J/\ y t:;...; '1 0 if 1 ~ / t_; 
if"~ - -/if"- er- ~c - -/if"-

:{- j5 jj~ l?~\ ~ 4 ' :{- j5 '~ -~~ l?~\ ~ 4 
~ Y/ '},[if\ ~/ L;' l o/t\ 0 

Y ,[if\ V L; 
y>-J.. ~/ if" - '-5~ ~ ~/ if" -

l ': \ . 0\ ': ~ 0Ll\I\ 0Ll\I\ ~j ~\ ~\ '1 L; ~~ 
~~~;, ~~-. 

/ 1 / / 

2~\~\ ~i ~~ ~ Ll ']~ 8 ~ '1 ~~ 

OTUZUNCU LEM'A'NIN ALTINCI NUKTESi 

Allah'm Kayyum ismine bakar 

Hayy isminin cilvesinin bir ozeti, Nur C::e§mesi'ne ilave edilmi§ti. 

Kayyum ismine <lair nuktenin de Otuzuncu Soz'un sonuna eklenmesi 

uygun g6ruldu. 

Bir Oziir: Bu ~ok muhim meseleler ve ~ok derin, geni§ Kayyum 

isminin buyuk cilvesi, muntazam bir §ekilde degil, ayn ayn panltrlar 

halinde kalbe dogdugundan ve gayet dagmrk olarak, aceleyle, tetkik 

edilmeden musvedde halinde kaldrgmdan elbette tabir ve ifadelerde 

Ey bi..itun canhlardan once var olan Gen;:ek Hayat Sahibi, Ey butt.in canhlann yok ol
masmdan soma da var olacak Gerc;ek Hayat Sahibi, Ey e§i benzeri olmayan Gerc;ek 
Hayat Sahibi, Ey hic;bir §eyin kendisine benzemedigi Gerc;ek Hayat Sahibi, Ey hic;bir 
canhya muhtac; olmayan Gerc;ek Hayat Sahibi, Ey hic;bir canlmm kendisine ortak ol
madigt Gerc;ek Hayat Sahibi, Ey butt.in canhlan olume mahkum eden Gerc;ek Hayat 
Sahibi, Ey butt.in canhlara nz1k veren Gerc;ek Hayat Sahibi, Ey butt.in o!Uleri dirilten 
Gerc;ek Hayat Sahibi, Ey hie; olmeyecek Gerc;ek Hayat Sahibi Rabbim, Subhansm ya 
Rab! Sen' den ba§ka yoktur ilah! Eman diliyoruz Sen' den, Koru bizi cehennemden! (el
Cev§enu'l-Kebir, 69. Bab) 

"Si.ibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sCtresi, 2/32). 
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noksanlar, kan§tkhklar bulunacaktir. Meselelerin guzelligi hatmna ku

surlanm1 bag1§lamahsm1z. 

Bir Hattrlatma: ism-i Azam hakkmdaki nukteler son derece 

geni§ ve gayet derin oldugundan, bilhassa Kayyum ismine dair me

seleler, hele Birinci ~ua'y1 1 HA$iYE maddecilere baktigmdan ve daha 

da derine indiginden, elbette herkes her meseleyi her yonuyle anla

yamaz, fakat her meseleden bir derece hisse alabilir. "Bir §ey tama

men elde edilemezse de bu tun bu tun birak1lmamah." kaidesince, 

"Bu manevi bahc;edeki bu tun meyveleri koparam1yorum." deyip 

vazgec;mek ak1l kan degildir. insan ne kadar kopanrsa kazanc;tir. 

ism-i Azam' a dair kavranamayacak derecede geni§ meseleler bu

lundugu gibi, akhn anlayamayacag1 derecede ince meseleler de var

d1r. Bilhassa Hayy ve Kayyum isimleri ile hayatm iman esaslanna 

dair i§aretlerine, hele de kaza ve kadere imana i§aretine ve Kayyum 

isminin Birinci ~ua'sma herkesin ufku yeti§mez, fakat okuyan on

dan hissesiz de kalmaz; her halukarda imanm1 kuvvetlendirir. Ebedi 

saadetin anahtan olan imanmm kuvvetlenmesi c;ok muhimdir. jman 

kuvvetinin zerre kadar artmasz bile bir hazinedir. jmam Rabbfmf 

Ahmed-i Farukf diyor ki: "jmana dair kU<;;uk bir meselenin m;zga 

<:;zkmasz, benim gozumde yuzlerce zevk ve kerametten ustUndur." 

' 
~jl~jl~\~ 
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HA$IYE Bu risaleyi okuyan, eger fen bilimlerine a§ina degilse, Birinci $ua'y1 okumasm, 
ikinci $ua' clan ba§lasm veya Birinci $ua'y1 en son okusun. 
"Her §ey uzerinde hakimiyet elindedir." (Mu'mim1n suresi, 33/88; Yasin suresi, 36/83). 
"Goklerin ve yerin hazinelerinin anahtarlan O'nun nezdindedir." (Zumer suresi, 39/63). 
"Hic;:bir §ey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarlan elimizde olmasm." 
(Hier suresi, 15/21). 
"Yuruyen hic;:bir varhk yoktur ki, Allah, onun perc;:eminden tutmu§ olmasm." (Hud 
suresi, 11/56). 
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gibi Cenab-1 Hakk'm kayyumiyetine i§aret eden ayetlerin bir nuktesi, 

bir ism-i Azam ya da ism-i Azam'm iki panlbsmdan ikincisi veyahut 

alb nurundan altmc1s1 olan Kayyum isminin buyuk bir cilvesi, Zilkade1 

aymda akhma gbrundu. Eski§ehir Hapishanesi'ndeki §artlann musaa

de etmemesi sebebiyle o buyuk nurun tamamm1 soyleyemeyecegim. 

Fakat Hazreti imam Ali (radiyall6.hu anh), Kaside-i Ercuze'sinde "Sekine" 

yuce nam1yla beyan ettigi ism-i Azam'da ve Celcelutiye'sinde yine 

pek muhte§em isimlerle ism-i Azam'm ic;inde bulunan o alb ismi en 

buyuk, en muhim sayd1gmdan ve onlardan bahsederken kerametli 

bir §ekilde bize teselli verdiginden, Kayyum ismine, bu bi.iyuk nura da 

Cenab-1 Hakk' m daha once beyan edilen be§ ismi gibi, hie; olmazsa 

k1saca, be§ "§ua" ile i§aret edecegiz. 

Birinci ~ua 

Bu kainatm yuce Yarabc1s1, Kayyum'dur. Yani kendi kendine, ba§

kasma ihtiyac; duymadan kaimdir, daimdir, bakidir. Butlin ewa O'nunla 

devam eder ve varhk aleminde kahr, beka bulur. Eger o kayyumiyet ba

g1 kainattan bir dakikac1k olsun kesilse kainat mahvolur. 2 

0 Zat-1 Zulcelal, kayyumiyetiyle beraber, Kur'an-1 Azimli§§an'da 

ferman ettigi gibi, 3~~ ~ ~ 'dur. Yani ne zatmda ne s1fatlannda 

ne de icraatmda benzeri vardir, O'nun misli olamaz, e§i yoktur, ortag1 

bulunmaz. Evet, kainab butun i§leyi§i ve halleriyle rububiyeti altmda 

tutup bir ev, bir saray gibi kusursuz bir intizamla idare ve terbiye eden, 

c;ekip c;eviren bir Zat-1 Akdes'in misli, e§i, benzeri, ortag1 olamaz; ol

mas1 mumkun degildir. 

Evet, bir Zat ki, yild1zlann yarablmas1 O'na zerreler kadar kolay gel

sin, en buyuk §ey kudretine en kuc;uk §ey gibi boyun egsin, mulkunde 

hic;bir §ey ba§ka bir §eye, hic;bir fiil ba§ka bir fiile engel olmasm, say1s1z 

fert, nazannda bir fert gibi hazir bulunsun, butun sesleri birden i§itsin, 

her varhgm smirs1z ihtiyac;lanm birden kar§ilayabilsin, kainattaki butlin 

Hier! on birinci ay. 
"Gen;;ek §U ki: Gokleri ve yeri yok olmaktan koruyan, Yuce Allah'tlf. $ayet onlar y1k1la
cak olursa onlan Allah'tan ba§ka kimse tutamaz. Dogrusu 0 halimdir, gafurdur." (Fatir 

sO.resi, 35/41). 
"O'nun benzeri hii;:bir §ey yoktur." ($lira suresi, 42/11). 
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varhklarm intizam ve mizan1annm §ehadetiyle hic;bir §ey, hic;bir hal 

O'nun dileme ve irade dairesinin d1§mda kalmasm, hic;bir mekanda 

olmad1g1 halde, her yerde, her mekanda kudretiyle, ilmiyle ham bu

lunsun, her §ey O'ndan sonsuz derece uzak oldugu halde, 0 her §eye 

son derece yakm olabilsin. i§te boyle Hayy ve Kayyum, Celal Sahibi 

bir Zat' m elbette hic;bir §ekilde misli, benzeri, ortag1, yard1mc1s1, z1dd1, 

dengi olamaz; olmas1 akil d1§1dir. Yalmz, mesel ve temsiller yoluyla 

mukaddes sifatlanna bakilabilir. Risale-i Nur'daki butun temsil ve te§

bihler bu tUrdendir. 

i§te boyle e§siz, varhg1 vucub1 derecesinde olan, maddeyle smirh 

bulunmayan, mekandan munezzeh, bolunmesi ve farkh k1s1mlara ay

nlmas1 her §ekilde akil d1§1, degi§mesi, ba§ka bir hale gec;mesi, ihtiyac; 

ve acz duymas1 imkans1z bir Zat-1 Akdes'in kainat ve varhk tabakala

nnda tecelli eden bir k1s1m cilvelerini bizzat 0 zannederek uluhiyetin 

hukumlerini O'nun baz1 mahluklanna veren dalalet yolundaki kimi 

insanlar, o Zat-1 Zulcelal'in birtak1m eserlerini tabiata isnat etmi§ler. 

Halbuki, Risale-i Nur'un pek c;ok yerinde kesin delillerle ispatlan

ffil§hr ki: 

Tabiat ilahf bir sanattzr, sanatkor olamaz. 

Rabbanf bir kitaptzr, kotip olamaz. 

Bir nakz§tzr, nakka§ olamaz. 

Bir defterdir, defteri yazan olmaz. 

Bir kanundur, kudret olamaz. 

Bir vaszta ve arm;t1r, kaynak olamaz. 

Bir mumkundur, dz§ tesirle meydana gelmi§ bir varlzk olabilir; 

yarat1c1 bir fail olamaz. 

Bir nizamdzr, nozzm olamaz. 

Fztrf bir kanunlar butunudur, kanun koyucu olamaz. 

Farz-1 muhal en kuc;uk bir canh varhk tabiata havale edilse, ona 

"Bunu yap!" denilse, Risale-i Nur'un birc;ok yerinde kesin delillerle is

patland1g1 gibi, tabiatm o kuc;uk canlmm uzuvlan ve duygulan adedin

ce kahplara, belki makinelere sahip olmas1 gerekir ki, o i§i gbrebilsin. 

Zorunlu, vacip. 
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Madded denilen bir k1s1m sapkmlar ise zerrelerdeki muntazam 

degi§imler ic;inde Cenab-1 Hakk' m yarabc1hgmm ve kudretinin bu

yuk bir dlvesini hissettikleri halde o cilvenin nereden geldigini bi

lemediklerinden ve o Samed'in kudretinin cilvesinden gelen umu

mi kuvvetin nereden idare edildigini anlayamad1klanndan, madde 

ve kuvveti ezeli kabul ederek Allah'm eserlerini zerrelere ve onlann 

hareketlerine isnat etmeye ba§lam1§lar. Fesubhanallah! insanda bu 

derece smirs1z cehalet olabilir mi? Cenab-1 Hakk'm mekandan mu

nezzeh olmakla beraber her yerde, her bir §eyin yarabh§mda her §eyi 

gorecek, bilecek, idare edecek, ham bulunacak bir tarzdaki fiillerini 

ve eserlerini; cans1z, kor, §Uursuz, iradesiz, olc;usuz ve tesaduf firtma

lan ic;inde c;alkalanan zerrelere ve onlann hareketlerine mal etmenin, 

ne kadar cahilce ve hurafeye dayanan bir fikir oldugunu, zerre kadar 

akh bulunanm bilmesi gerekir. 

Evet, o madded insanlar bir Yarabcmm mutlak birliginden vaz

gec;tikleri ic;in, sonsuz ve §liphesiz bir kesrete dli§mli§lerdir. Yani bir 

tek ilah1 kabul etmedikleri ic;in say1s1z ilah1 kabul etmeye mecbur kah

yorlar. Bir tek Zat-1 Akdes'in s1fab ve Zat'mm geregi olan ezeliyeti ve 

yarabc1hg1, bozulmu§ ak1llanna s1gdiramad1klanndan; gittikleri o yolda 

haddi hesab1 olmayan cans1z zerrelerin ezell oldugunu, hatta ilahhgm1 

kabul etmeye mecbur kahyorlar. i§te gel, koyu cahilligin §U sonu ol

mayan derecesine bak! 

Evet, Vadbu'l-Vucud'un zerrelerdeki dlvesi, o zerreler toplulugunu 

gucuyle, kudretiyle, emriyle muntazam ve muhte§em bir ordu huk

mune getirmi§tir. Eger o Ba§kumandanm emri ve kuvveti bir saniye 

dursa, c;ok say1daki o cans1z, §Uursuz zerreler ba§1bozuklar hukmune 

gec;ecek, belki butlin butun mahvolacakhr. 

Hem insanlann bir k1sm1 guya daha ileriyi goruyor gibi, daha ca

hilce bir aldanm1§hkla, Sani-i Zulcelal'in emrine boyun egen, gayet 

ho§, nazenin, itaatkar bir icraat sayfas1, emirlerinin bir nakil vas1tas1, 

tasarruflannm zay1f bir perdesi, ho§ bir yaz1 murekkebi, nazik bir ya

ratma kahb1, sanatla yaratilm1§ varhklann bir mayas1 ve hububat tarla

s1 hukmundeki "esir" maddesini, O'nun rubO.biyetinin dlvesine ayna 

oldugu ii;in kaynak ve fail kabul etmi§ler. insam hayrete dli§liren bu 

cehalet, say1s1z akil d1§1 ihtimali netice veriyor. 
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(:unku esir, maddecileri bogan zerrelerden daha latif, eski felse

fecilerin sapland1g1 heyula tabir edilen "ilk madde" fihristinden daha 

kesif, iradesiz, §Uursuz, cans1z bir maddedir. Her §eyde her §eyi gbre

cek, bilecek, idare edecek bir irade ve iktidar ile gen;ekle§ebilecek fiil

leri sadece, eserleri sonsuz §ekilde bolunebilen, nakletme ve bir tesirle 

hareket etme hususiyetlerine ve vazifesine sahip olan esir maddesine, 

belki onun atomdan c;ok daha kuc;uk olan zerrelerine isnat etmek, esir 

zerreleri adedince yanh§hr. 

Evet, varhklarda gbrUlen yaratma fiili oyle bir mahiyettedir ki, her 

§eyde, bilhassa canhlarda, pek c;ok e§yay1 ve belki butun kainah go

recek, bilecek ve o canlmm kainatla munasebetlerini tamyacak, temin 

edecek bir iktidar ve iradeden dogar. Bu da gbsteriyor ki, o fiil hic;bir 

§ekilde maddi, smirh ve dar sebeplere ait olamaz. 

Evet, kayyumiyet s1rnyla en kuc;uk bir yaratma fiili, dogrudan dog

ruya butun kainatm Hahk'ma ait olduguna delalet eden buyuk bir 

s1rn ta§iyor. Evet, mesela bir annm yarahlmas1, iki ybnden kainatm 

Hahk'ma has oldugunu gosterir. 

Birincisi: 0 annm butun benzerlerinin yeryuzunun her yerinde, 

aym zamanda aym §ekilde yarahlmalan i§aret ediyor ki, bu kuc;uk ve 

hususi fiil, yeryuzunu kaplaml§ bir fiilin bir ucudur. Oyleyse o buyuk 

fiilin Faili ve Sahibi kim ise o kuc;uk fiil de O'nundur. 

ikinci yonii: 0 any1 yaratabilmek ic;in, onun ya§amasmda gere

ken §artlan ve donamm1, kainatla munasebetini saglayacak ve bilecek 

kadar buyuk bir iktidar ve irade laz1md1r. Bu yuzden o kuc;uk fiilin sa

hibi olan Zat, ancak kainatm butunune hukmunu gec;irirse o fiili oyle 

mukemmel yapabilir. 

Demek, en kuc;uk fiil bile iki yonden her §eyin Hahk'ma has oldu

gunu gbsteriyor. 

Bu meselede en c;ok dikkati c;eken ve hayret veren nokta ise §Udur: 

Varhgm en kuwetli mertebesi olan vucubun, en sabit derecesi olan 

maddeden s1ynlmanm, gelip gec;icilikten en uzak tavn olan mekandan 

munezzehligin, en saglam ve degi§mez, yokluktan en mukaddes s1fah 

olan birligin sahibi Zat-1 Vacibu'l-Vucud'un en has vasfi ve Zat'mm 

geregi, ezeli ve ebedi olu§udur. Bunu, varhgm en zay1f mertebesi, en 
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gu~suz derecesi olan, ~ok degi§ken ve mekana en fazla yayilm1§ bu

lunan say1s1z madd1 unsura, esir ve zerre gibi §eylere atfetmenin, on

lara ezeliyet isnat etmenin, onlan ezell tasawur etmenin ve Cenab-1 

Hakk'm eserlerinin kismen kaynag1 kabul etmenin ne kadar hakika

te zit, ger~ege aykm, akildan uzak ve batil bir fikir oldugu, Risale-i 
Nur'un ~e§itli yerlerinde kesin delillerle gosterilmi§tir. 

ikinci ~ua 

iki "mesele" dir. 

Birinci Mesele 

Kayyum isminin buyuk bir cilvesine i§aret eden, 

lf; 'ij ~ 6.1;.b 'I 
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gibi ayetlerin gosterdigi ~ok buyuk hakikatin bir yonu §Udur: 

$u kainatla gokcisimlerinin uzay bo§lugunda durmalan ve varhkla

nrn devam ettirmeleri, kayyumiyet smma baghdir. Eger o kayyumiyet 

cilvesi bir dakika yuzunu ~evirse, bir kism1 yerkureden bin kat daha 

buyuk olan milyonlarca kure, sonsuz uzay bo§lugunda dagilacak, bir

birine ~arpacak, yokluga doki.ilecektir. Mesela, nasil ki, binlerce muh

te§em saray1 havada u~aklar gibi kusursuz bir intizamla tutup seyahat 

ettiren bir Zat' m kayyumiyetinin iktidan, havadaki o saraylann sabit 

olmas1yla, duzen ve devamlanyla ol~Ulur. Aynen oyle de, Kayyum 

olan yuce Allah esir maddesi i~inde say1s1z gokcismini son derece in

tizam ve mizan i~inde kayyumiyet s1rnyla uzay bo§lugunda durdurup 

onlann varhklannm devamm1 saglayarak, baz1s1 dunyadan bin, bir kis

m1 ise bir milyon kat buyuk milyonlarca devasa kureyi direksiz, daya

naks1z olarak bo§lukta tutar. Bununla beraber, her birini vazifelendirip 

"O'nu (celle ce/6./Uh) ne bir uyuklama ne uyku tutar." (Bakara suresi, 2/255). 
"Yi.in1yen hi<;:bir varhk yoktur ki, Allah onun per<;:eminden tutmu§ olmasm." (Hud 

suresi, 11/56). 
"Goklerin ve yerin hazinelerinin anahtarlan O'nun nezdindedir." (Zi.imer suresi, 39/63). 
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gayet muhte§em bir ordu gibi "kun feyekCm" 1 ernrinden gelen ferrnan

lara tarn bir itaatle boyun egdirir. i§te bu, Kayyurn isrninin en geni§ 

cilvesine bir olc;udur. Hern her bir varhgm zerreleri de, tipk1 y1ld1zlar 

gibi, kayyurniyet s1rnyla kairndir, o Slf ile varhklanm devarn ettirirler. 

Evet, bir canlmm bedenindeki zerrelerin her bir uzva rnahsus 

rnaddelerle kurne kurne toplanrnalan, sel gibi akan unsurlann firti

nalan ic;inde vaziyetlerini koruyarak dag1lrnarnalan ve rnuntazarn bir 

§ekilde durrnalan, ac;1kbr ki, kendi kendine degil, kayyOmiyet sm1yla 

olur. Bu sebeple her bir beden duzenli bir tabur, her bir canh tu

ru rnuntazarn bir ordu hukrnune gec;ip butun canhlann ve varhklan 

rneydana getiren rnaddelerin yeryuzunde, y1ld1zlann uzay bo§lugun

da durrnalan ve gezrneleri gibi, o zerreler de say1s1z dille kayyurniyet 

smm1 ilan eder. 

ikinci M esele 

Bu rnakarnda, e§yamn kayyurniyet s1rnyla alakah faydalannm ve 

hikrnetlerinin bir k1srnma i§aret etrnek gerekiyor. 

Evet, her §eyin var olu§ hikrneti, yaradth§ gayesi, faydas1 ve haya

tmm neticesi lie; turludur: 

Birincisi, o varhgm bizzat kendine, insana ve insana ait faydalara 

bakar. 

ikincisi, daha rnuhirndir: Her §eyin, butlin §UUr sahibi varhkla

rm rnutalaa edebilecegi ve Fatir-1 Zulcelal'in isirnlerinin cilvelerini bil

diren birer ayet, birer rnektup, birer kitap, birer kaside hukrnunde, 

rnanalanm say1s1z okuyucularma ifade etrnesidir. 

Uc;iinciisii ise Sani-i Zulcelal' e aittir, O'na bakar. Her §eyin ken

dine bakan faydas1 ve neticesi bir ise Yuce Sani'e bakan neticesi yuz

lercedir. 0, kendi sanat harikalanrn seyreder, isirnlerinin cilvelerine sa

natla yaratbg1 varhklarda bakar. Bu c;ok geni§ olan uc;uncu rnertebede, 

bir saniye kadar ya§arnak kafidir. 

Bir de her §eyin varhgm1 gerektiren bir kayyurniyet s1rn var ki, 

Oc;uncu ;:iua' da izah edilecek. 

"(O, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'oil' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 2/117; 
Al-i imran suresi, 3/47, 59; En'am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40). 
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Bir zaman kainatm tils1mmm ve yaratih§ muammasmm cilvesiyle 

varhklann hikmetlerine ve faydalanna baktim. Dedim ki: "Acaba bu 

varhklar neden boyle kendilerini gosteriyor, soma hemen kaybolup 

gidiyorlar?" Onlara bak1yordum; muntazam, hikmetli bir §ekilde giyin

mi§, giydirilmi§, si.islenmi§ ve bir sergiye, seyir yerine gonderilmi§lerdi. 

Halbuki bir-iki gi.inde, hatta bir k1sm1 birkac; dakikada kaybolup fayda

s1z yere, bo§u bo§una gidiyorlardi. "Bu k1sa zamanda bize gori.inme

lerindeki maksat nedir?" diye c;ok merak ediyordum. 0 zaman varhk

larm, bilhassa canhlann di.inya dershanesine gelmelerinin mi.ihim bir 

hikmetini Cenab-1 Hakk'm lutfu ile buldum. 0 da §Udur: 

Her §ey, bilhassa canhlar, gayet manidar birer kelime, birer mektup, 

Cenab-1 Hakk'zn birer kasidesi ve ilannamesidir. Butiln §UUr sahiplerinin 

mutalaaszna mazhar olduktan ve say1s1z nazara manasznz ifade ettikten 

sonra, o §eyin kelimeleri ve harfleri hukmundeki cismanf sureti kaybolur. 

Bu hikmet bana bir sene kadar yetti. Bir sene soma sanatla yara

tilm1§ varhklarda, bilhassa canhlarda bulunan c;ok harika ve pek ince 

sanat mucizeleri ac;iga c;1kti. Anlad1m ki, bu c;ok hassas, harika ve ince 

sanat yalrnzca §UUr sahiplerinin nazanna bir manay1 ifade etmek ic;in 

degildir. Gerc;i her bir varhg1, say1s1z §UUr sahipleri miltalaa edebilir, fa

kat hem onlarm bak1§1 smirhdir hem de herkes o canh varhktaki sanatm 

bi.itiln inceliklerine ni.ifuz edemez. 

Demek ki, canlzlarzn yaratilmasznzn en muhim neticesi ve fztratlarz

nzn en buyuk gayesi, Ezelf Kayyum Zat'zn, kendi hayranlzk uyandzran 

sanatzn1 ve sonsuz §efkatiyle verdigi hediyeleri, ihsanlarz yine O'nun 

nazarzna arz etmektir. 

Bu gaye de bana c;ok zaman bir kanaat verdi ve anlad1m ki: Her 

varhkta, bilhassa canhlarda hadsiz sanat inceliklerinin bulunmas1 ve 

onlan Ezell Kayyum Zat'm nazanna sunmalan, yani Zat-1 Kayyum-u 

Ezell'nin kendi sanatm1 seyretmesi demek olan yaratih§ hikmeti, o 

bi.iyi.ik masrafa, yani varhklann kendilerini gosterdikten soma hemen 

kaybolup gitmelerine degiyordu. 

Bir zaman soma gordi.im ki, varhklann mahiyetlerindeki ve suretle

rindeki ince sanatlar ayrn §ekilde devam etmiyor; si.iratle tazeleniyor, 

degi§iyor, nihayetsiz bir faaliyet ve Hallak1yet cilvesi ic;inde yenileniyor. 
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Bu cilvenin ve faaliyetin hikmeti elbette o faaliyet derecesinde buyuk 

olmah, diyerek tefekkure koyuldum. 

Bu defa zikredilen iki hikmet bana yetmemeye ba§lad1, noksan kal-

di. <:;ok merakla ayn bir hikmeti aramaya ve soru§turmaya ba§lad1m. 
Bir zaman sonra -Allah'a hamdolsun- Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm fey

ziyle, kayyumiyet s1m noktasmda buyuk, sonsuz bir hikmet ve gaye ac;1-

ga c;1kti. Ve onunla "kainatm tils1m1" ve "yarahh§m muammas1" denilen 

ilahl s1m anlad1m. (Yirmi Dorduncu Mektup'ta etrafhca anlatild1gmdan, 

burada, Oc;uncu ~ua'da yalmz iki-uc; noktasm1 kisaca zikredecegiz.) 

Evet, kayyumiyet sirrmm cilvesine §U noktadan bakm1z ki, butun 

varhklan yokluktan kurtanp her birini sonsuz uzay bo§lugunda, 
/ \ 
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s1myla durduruyor, varhklanm devam ettirmelerini saglay1p hepsini 

boy le kayyumiyet smmm tecellisine mazhar ediyor. Eger bu dayanak 

noktas1 olmazsa, hic_;bir §ey kendi ba§ma duramaz; sonsuz bir bo§lukta 

yuvarlarnp yokluga di.i§er. 

Hem nas1l ki her §ey, varhgm1 devam ettirmesi ve bekas1 yonunden 

Kayyum-u Zulcelal'e dayarnyor, O'nunla ayakta duruyor, var olmay1 

surdi.iruyor. Aynen oyle de, varhklarm keyfiyet ve hallerinde binlerce 

silsilenin uc;lan, -temsilde hata olmasm- telefon, telgraf hatlarmm mer

kezi ve santral diregi hukmundeki kayyumiyet sm1yla, 2Js ;;\11 (:!:- j ~'µ 
hukmunce birbirine baghd1r. Eger o nurani destek noktasma dayanmaz

larsa, akil sahiplerince imkans1z ve batil olan binlerce devri ve silsileyi; 

belki varhklar adedince batil devir ve silsileleri kabul etmek gerekecek. 

Mesela, gordugumuz bir §ey (h1fz etme, nur, varhk veya nz1k gibi) bir 

yonden bir ba§ka §eye dayamr, 0 da otekine, oteki de bir ba§kasma ... 

boyle gide gide herhalde nihayetsiz olamaz, bir sonu bulunacaktir. 

i§te bu §ekildeki butun silsilelerin son noktas1, elbette kayyumiyet 

sm1d1r. Bu sir anla§ild1ktan sonra, o farazi silsilelerde birbirine da

yanma bag1 ve bunun manas1 kalmaz; her §ey dogrudan dogruya 

kayyumiyet smma bakar. 

"Allah O'dur ki gokleri, sizin de g6rup durdugunuz gibi, direksiz yukseltti." (Ra'd suresi, 
13/2). 
"Butun i9ler hukmetmesi ic;in O'na goturulur." (Hud suresi, 11/123). 
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Uc;iincii ~ua 

gibi ayetlerin bildirdigi, Cenab-1 Hakk'm yarahc1hgma ve Rabban1 

faaliyet ic_;indeki kayyumiyet s1rnnm bir derece ac_;1ga c_;1kmasma, giri§ 

mahiyetinde bir-iki nokta ile i§aret edecegiz. 

Birincisi 

~u kainata baktig1m1z vakit, zamanm ak1§mda surekli c_;alkalanan ve 

kafileler halinde gelip gec_;en mahlukatm bir klsmmm, bir saniyede ge

lip sonra hemen kayboldugunu goruyoruz. Bir klsm1 bir dakikada gelir, 

gec_;er. Bir canh hlru, dunyam1za bir saat ugrar, ardmdan gayb alemine 

girer. Bir klsm1 bir glin, bir klsm1 bir sene, bir klsm1 bir asir, bir klsm1 da 

asirlar boyunca bu gorunen aleme gelip konar, vazifesini gorup gider. 

Varhklann bu hayret verici seyahati, ak1§1 ve seferi oyle bir intizam, 

olc_;u ve hikmetle sevk ve idare edilir, onlara ve kafilelerine kumandanhk 

eden Zat bunu her §eyi g6rerek, hikmetle, her §eyi idaresi altmda tutarak 

oyle yapar ki, farz edelim buhln ak1llar birle§ip bir tek ak1l olsa, o hikmetli 

idarenin kunhune yeti§emez ve bir kusur bulup onu tenkit edemez. 

i§te Cenab-1 Hak, bu yarahc1hgmm ic_;inde o sevimli ve sevdigi sanath 

varhklann, bilhassa canhlann bir klsmma gozlerini bile ac_;tirmadan onla

n gayb alemine gonderiyor. Nefes almalanna izin vermeden onlan dun

ya hayatmdan terhis ediyor. Bu alem misafirhanesini surekli doldurup 

misafirlerin nzas1 olmadan bo§alhyor. Kaza ve kader kalemiyle yeryu

zunu bir yaz-boz tahtas1 yaparak 61 ~ - ~13 ~ cilveleriyle surekli yazilanm 

yaz1yor ve onlan tazeliyor, degi§tiriyor. ;i§te bu Rabban1 faaliyetin ve 

"O, her an yeni tecellilerle i§ ba§mdad1r." (Rahman sO.resi, 55/29). 
"Diledigi her §eyi yapand1r." (Bi.irO.c sO.resi, 85/16). 
"O, diledigini yarattr." (RO.m sO.resi, 30/54). 
"O Zat ki, her §ey i.izerinde hakimiyet elindedir." (Yasin sO.resi, 36/83). 
"i§te bak, Allah'm rahmetinin eserlerine, olmi.i§ topraga nas1l hayat veriyor!" (RO.m 

sO.resi, 30/50). 
"Dirilten ve oldi.iren O'dur." (Bakara sO.resi, 2/258; Tevbe sO.resi, 9/116; YO.nus sO.resi, 

10/56; Mi.i'minO.n sO.resi, 23/80; Duhan sO.resi, 44/8; Hadld sO.resi, 57/2). 
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Cenab-1 Hakk'm yaratic1hgmm hikmetinin bir s1m, esash bir gerekc;esi 

ve sebebi, uc; muhim "§ube"ye aynlan smirs1z, sonsuz bir hikmettir. 

0 hikmetin birinci §Ubesi §Udur: Kuc;uk olsun buyuk olsun, her c;e§it 

faaliyet, yapana bir lezzet verir. Evet, her faaliyette bir lezzet var. Belki 

faaliyet lezzetin ta kendisidir, lezzetin ta kendisi olan varhgm tezahuru

dur ve onun, elemin ta kendisi olan yokluktan uzakla§IP silkinmesidir. 

Evet, her kabiliyet sahibi, bir i§ vas1tas1yla kabiliyetinin ortaya c;1k

masm1 izlemekten lezzet ahr. Her kabiliyetin bir faaliyetle ac;1ga c;1kma

s1 bir lezzetten dogar ve bir lezzeti netice verir. Her kemal sahibi, bir 

faaliyetle kemalatmm ortaya c;1k1§m1 seyretmekten lezzet duyar. 

Madem her faaliyette boyle sevilen, istenilen bir kemal, bir lezzet 

vardir ve faaliyetin kendisi de bir kemaldir. Madem canhlar aleminde 

ezell ve ebedi bir hayattan dogan smirs1z bir sevginin, sonsuz bir mer

hametin cilveleri g6runuyor ve o cilveler gosteriyor ki: Kendini boyle 

sevdiren ve seven, kullarma §efkat gosterip lutuflarda bulunan Zat'm 

kutsiyetine lay1k ve varhgmm vucO.biyetine uygun o ebedi hayat ge

regince sonsuz derecedeki -tabirde hata olmasm- ilahi bir a§k, mu

kaddes bir sevgi ve lezzet gibi kutsi vas1flar o Hayat-1 Akdes'te vard1r. 

Zira onlar boyle smirs1z bir faaliyetle ve sonsuz bir yarahc1hkla kainah 

daima tazeliyor, c;alkahyor, degi§tiriyor. 

Kayyumiyet szrnna dair, sonsuz Rabbani faaliyetteki hikmetin ikin

ci §Ubesi: Cenab-1 Hakk'm isimlerine bakar. Malumdur ki, her guzellik 

sahibi, kendi guzelligini gormek ve gostermek ister. Her huner sahibi, 

hunerini sergilemek ve ilan etmekle dikkat nazarlanm c;ekmeyi arzular 

ve bunu sever. Hunerleri gizli kalmt§ guzel bir hakikat ve mana, ortaya 

<;1kmay1 ve onu talep edenleri bulmay1 diler ve bunu sever. 

Madem bu temel kaideler, her §eyde derecesine gore cereyan edi

yor; elbette Cemil-i Mutlak olan Kayyum-u Zulcelal'in bin bir guzel is

minden her birinin her mertebesinde, kainatm §ehadetiyle, cilvelerinin 

delaletiyle ve nakt§lannm i§aretiyle gerc;ek bir guzellik, kemal, cemal ve 

e§siz bir hakikat, belki her ismin her bir mertebesinde sonsuz, turlu gu

zelliklerle beraber say1s1z tath hakikat vard1r. 

Madem bu isimlerin kutsi guzelliklerini gosteren aynalar, benzersiz 

nakt§lanm gosteren levhalar ve guzel hakikatlerini ifade eden sayfalar, 
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§U varhklar ve kainatt1r. Elbette, o daimi ve baki isimler, say1s1z cilvele

rini, sonsuz, manidar nak1§lanm ve kitaplanm; hem onlann sahibi olan 

Kayyum-u Zulcelal'in mti§ahede nazarma, hem had ve hesaba gelmez 

canh ve §UUr sahibi mahlukatm mutalaa nazanna sunmak ve smirh bir 

§eyle say1s1z levhay1, bir tek §ah1sla pek c;ok §ahs1 ve bir hakikatle birc;ok 

hakikati gostermek ic;in, o mukaddes, ilahi a§ka ve kayyumiyet s1rnna 

dayanarak butun kainah cilveleriyle surekli tazeliyor, degi§tiriyorlar. 

Dordiincii ~ua 

Kainatta gora/en hayret verici daimf faaliyetteki hikmetin u~uncu 

§Ubesi §Udur: Her merhamet sahibi, ba§kasm1 memnun etmekten se

vinc; duyar. Her bir §efkat sahibi, ba§kasm1 sevindirmekten memnun 

olur. Her muhabbet sahibi, sevindirilmeye lay1k varhklan sevindir

mekle sevinir. Her alicenap ki§i, ba§kasm1 mutlu etmekten lezzet ahr. 

Her adaletli insan, hakk1 sahibine verip mustahak olanlan cezaland1-

rarak hak sahiplerini minnettar etmekten ho§nut olur. Huner sahibi 

her sanatkar, sanatm1 sergilemekle, sanatmm, dti§tindugu §ekilde tesir 

gostermesiyle ve istedigi neticeleri vermesiyle iftihar eder. 

i§te bu zikredilen dusturlann her biri kainatta ve insanhk aleminde 

cereyan eden temel birer kaidedir. Bu kaidelerin Cenab-1 Hakk'm 

isimlerinin tecellileriyle gerc;ekle§tigini gosteren uc; ornek, Otuz ikinci 

Soz'un ikinci Mevk1f'mda izah edilmi§tir. Bu makamda bir ozetinin 

yaz1lmas1 uygun oldugundan, deriz ki: 

Mesela, nasil ki, c;ok merhametli, comert, kerem sahibi, alicenap 

bir zat, fitratmdaki yuksek seciyelerin geregi olarak buyuk bir yolcu 

gemisine, c;ok muhtac; ve fakir insanlan bindirip mukemmel ziyafet

lerle, ikramlarla o muhtac; fakirleri sevindirir. Onlan denizlerde, yer

yuzuniln etrafmda gezdirir, kendisi de memnun bir §ekilde seyrederek 

o muhtac;lann minnettarhklanndan lezzet ahr ve zevk duymalanndan, 

keyiflerinden memnun olur, bununla iftihar eder. 

i§te bir dag1hm memuru hukmundeki insan, boyle kuc;uk bir ziyafet 

vermekten bu derece memnun olur, bu kadar sevinirse; elbette bu

tun hayvanlan, insanlan, say1s1z melekleri, cinleri ve ruhlan Rahmani 

bir gemi olan dunyaya bindirerek; yeryuzunu, tUrlu nimetleriyle ve 
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butun duygularm zevk a1acag1 nz1k1ar1a doldurulmu§ Rabban! bir sof

ra §eklinde onlara ac;an, o muhtac;, mute§ekkir, minnettar ve sevinc;li 

mahluklanm kainatm her tarafmda seyahat ettiren, onlan bu dunya

da bunca ikramla sevindirmekle beraber, beka aleminde cennetlerin

den her birini daimi ziyafetler ic;in birer sofra yapacak olan Hayy-1 

Kayyum' a ait, o varhklann te§ekkurlerinden, minnettarhklarmdan ve 

sevinc;lerinden gelen ve tabir etmekten aciz bulundugumuz, soyleme

ye izinli olmad1g1m1z ilahi §UUnat, "mukaddes memnuniyet", "kutsi 

iftihar" ve "mukaddes lezzet " gibi isimlerle i§aret edilen rububiyet 

manalan bu daimi faaliyeti ve surekli yaratma fiilini gerektirir. 

Hem mesela, mahir bir sanatkar, plaks1z bir gramofon yapsa, o 

alet istedigi gibi konu§sa, i§lese; sanatkan ne kadar iftihar eder, bun

dan lezzet duyar, kendine "Ma§allah!" der. Madem aslmda yoktan 

var edilmeyen, gbrunli§teki o kuc;uk sanat, sanatkanmn ruhunda bu 

derece iftihar ve memnuniyet hissi uyandmyor. Elbette bu varhklann 

Sani-i Hakim'inin; kainatm butununu, say1s1z, tlirlu nagmelerle ses 

ve seda verip O'nu tesbih eden, zikredip konu§an ilahi bir musiki ve 

harika bir fabrika yapmasmdan, kainattaki her c;e§it varhkta, her bir 

alemde farkh sanat mucizeleri gostermesinden, canhlann kafalanna 

birer ses ahc1, birer fotograf makinesi, birer telgraf gibi birc;ok cihaz1 

yerle§tirmesinden, hatta bunlan en kuc;uk bir canhda dahi yapmasm

dan, her bir insanm kafasma, degil yalmz plaks1z birer gramofon, mer

ceksiz birer fotograf makinesi, birer telsiz telgraf, belki bunlardan yirmi 

kat daha harika birer makineyi yerle§tirmesinden ve onlann, istedigi 

tarzda i§leyip netice vermelerinden gelen kutsi iftihar ve mukaddes 

memnuniyet gibi manalar ve rububiyetin bu c;e§it yuce vas1f1anndan 

ortaya c;1kan icraat; elbette ve herhalde bu daimi faaliyeti gerektirir. 

Hem mesela, adil bir hukumdarm, hak sahibine hakkm1 vermek 

ic;in mazlumunlann hakkm1 zalimlerden almaktan, fakirleri kuvvetlilerin 

§errinden korumaktan ve herkese hak ettigini vermekten lezzet alma

s1, memnun olmas1, bununla iftihar etmesi; hukumdarhgm ve adaletin 

temel bir kaidesidir. Bu yuzden, elbette Hakim ve Hakim, Adl ve A.dil 

olan Hayy ve Kayyum Allah'm butlin mahluklarma, bilhassa canhlara 

"hukuk-u hayat" tabir edilen, hayat ic;in gerekli §artlan vermesi.. hayat

lanm korumalan ic;in onlara luzumlu donamm1 ihsan etmesi.. sonsuz 
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§efkatiyle zay1flan kuvvetlilerin §errinden korumasi.. bu dunyada butun 

canhlarda hakk1 sahibine vermenin tamamen, haks1zlara ceza verme

nin ise kismen adalet s1rnrn yerine getirmek olmasi.. ve bilhassa ha§

rin buyuk mahkemesinde adaletin en buyuk tecellisinden ortaya c;1kan 

ve tabir etmekten aciz bulundugumuz Rabbani §UUnat ve mukaddes 

manalar, kainatta bu daimi faaliyeti gerektiriyor. 

i§te bu lie; misal gibi, esma-y1 husnanm her biri bu daimi faaliyette 

boyle kutsi baz1 ilahi vas1flardan ortaya c;1kan icraata medar oldukla

nndan, daimi yarahc1hg1 laz1m kilarlar. 

Hem madem her bir kabiliyet, geli§ip ortaya c;1karak netice ver

mekle sahibine bir ferahhk, bir geni§lik, bir lezzet saglar .. hem ma

dem her vazifeli, vazifesini yap1p bitirmekle, vazifesinden terhis ol

makla buyuk bir rahathk ve memnuniyet hisseder .. ve madem bir 

tek tohumdan birc_;ok meyve almak ve bir dirhemden yuz dirhem kar 

elde etmek, onlann sahiplerini c;ok sevindiren bir ticarettir. Elbette 

butUn varhklardaki say1s1z kabiliyeti ortaya c;1karan Zat, mahlukatim 

kiymetli vazifelerde istihdam ettikten soma makamlanm yukseltirce

sine onlan terhis ettirir, yani unsurlan madenler mertebesine; ma

denleri bitkilerin hayat derecesine; bitkileri nz1k olmalan vas1tas1yla 

hayvanlarm hayat seviyesine ve hayvanlan insanlann §Uurluca olan 

yuksek hayatma c;1kanr. 

i§te, her bir canlmm gbrunil§te yok olmas1yla (Yirmi Dbrduncu 

Mektup'ta izah edildigi gibi) ruhu, mahiyeti, huviyeti, sureti, misali 

vucutlan, ilmi ve gaybi varhg1, yild1z gibi nurlu bedeni ve ruhunun 

k1hf1 gibi kendisinden ahnm1§ pek c;ok vucudu arkasmda birak1p onun 

yerine vazife ba§ma gec_;iren daimi faaliyetten ve Cenab-1 Hakk'm ya

rahc1hgmdan dogan mukaddes manalann ve O'nun rububiyetinin ne 

kadar muhim oldugu anla§1hr. 

Miihim bir soru: Dalalet ehlinden bazilan diyor ki: "Kainah su

rekli bir faaliyet ic_;inde degi§tirip yenileyen Zat'm, elbette kendisinin de 

degi§mesi, halden hale gec;mesi gerekir." 

Kesin bir cevap: Ha§a! Yuz bin defa ha§a! Yerdeki aynalarda go

runtunun degi§mesi gokteki gune§in farkhla§hgm1 degil, bilakis, panlt1-

larmm tazelendigini gosterir. Hem ezeli, ebedi, daimi, her her yonden 
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rnutlak kerna1 ve istigna sahibi, maddeyle smirh olmayan, mekandan, 

kay1ttan, imkandan munezzeh, annmI§, yuce bir Zat-1 Akdes'in degi§me

si ve farkh bir hal almas1 akla s1gmaz. Kainattaki degi§im, o Yaraticmm 

degi§tigine degil, degi§medigine ve sabit olu§una delildir. <:;unku bin:;ok 

§eyi intizamla surekli degi§tiren ve hareket ettiren bir zatm, degi§memesi 

ve hareket etmemesi laz1m gelir. Mesela, sen pek c;ok iple birbirine bagh 

birc;ok gulleyi ve topu c;evirdiginde, surekli hareket ettirip onlara duzenli 

bir §ekilde belli bir vaziyet vermek ic;in kimildamadan yerinde durman, 

hareket etmemen gerekir. Yoksa o intizam1 bozarsm. Herkes bilir ki, in

tizamla hareket ettirenin yerinden oynamamas1 ve devamh degi§tirenin 

sabit olmas1 gerekir ki o i§ duzenli bir §ekilde devam etsin. 

ikinci olarak: Degi§mek ve ba§kala§mak, sonradan ortaya c;1k

m1§ olmaktan, buyuyup geli§mek ic;in tazelenmekten, ihtiyac;tan, 

maddllikten ve imkandan ileri gelir. Zat-1 Akdes ise hem kadim, hem 

her yonden mutlak kemal sahibi, hem mutlak istignada, hem madde

den armm1§, hem de Vacibu'l Vucud oldugundan; elbette degi§mesi, 

farkh bir hale gec;mesi akil d1§1dir, mumkun degildir. 

iki "mesele" dir. 

Birinci Mesele 

Kayyum isminin en buyuk cilvesini gormek istersek, butun kainati 

seyredecek, biri en uzak §eyleri, digeri en kuc;uk zerreleri gosteren 

iki durbun hayal edelim. Birinci durbunle bakhg1m1zda goruruz ki: 

Kayyum isminin cilvesiyle, yerkureden bin defa daha buyuk milyon

larca kure ve yild1zm bir k1sm1 havadan daha latif olan esir maddesi 

ic;inde direksiz bir §ekilde durdurulmu§, bir k1sm1 da vazife ic;in seya

hat ettiriliyor. Soma mikroskop gibi olan ikinci hayall durbunle, kuc;uk 

zerreleri gorecek §ekilde bakahm. 0 kayyumiyet s1rnyla, yeryuzundeki 

canhlarm her birinin bedenindeki zerrelerin, hpk1 yild1zlar gibi munta

zam bir vaziyet ahp hareket ettigini ve vazifelerini yaphgm1 goruruz. 

Bilhassa kanlanndaki "alyuvarlar ve akyuvarlar" denilen, zerrelerden 

meydana gelmi§ kuc;ucuk kutlelerin, seyyar y1ld1zlar gibi, mevlevi misali 

iki muntazam hareketle dola§hklarma §ahit oluruz. 
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Ozetin ozeti: 1 HA;>iYE ism-i Azam olan alb ismin, I§tktaki yedi renk 

gibi kayna§arak meydana getirdikleri mukaddes I§tga bakmak ic_;in bir 

ozet yapmak uygun olur. $6yle ki: 

Kainattaki her §eyi boyle durduran, varhklanm devam ettiren, on

lan ayakta tutan KayyOm isminin bu buyuk cilvesinin penceresinden 

bak: Hayy isminin en buyuk cilvesi buti.in canh varhklan aydmlatmt§ 

ve kainah nurlandirm1§hr, o canhlan cilvesiyle yald1zhyor. 

$imdi de bak ki: Hayy isminin arkasmda Ferd isminin en buyuk 

cilvesi, buti.in kainah her turlu varhkla, unsurla birlik ic_;ine ahyor; her 

§eyin alnma bir vahdet muhru, yuzune bir ehadiyet damgas1 bas1yor; 

cilvesini say1s1z dille ilan ettiriyor. 

Ardmdan Ferd isminin penceresinden Hakem isminin en buyuk 

cilvesine bak: Ytld1zlardan zerrelere kadar, iki hayall durbunle seyretti

gimiz varhklann hepsini, cuz'1 olsun kti.111 olsun, en kuc;uk daireden en 

buyuk daireye kadar, her birine lay1k ve munasip bir §ekilde verimli 

bir nizam, hikmetli bir intizam ve neticeleri gori.ilen bir ahenk ic_;ine 

almt§, suslemi§, yald1zlam1§hr. 

Sonra Hakem isminin en bti.yuk cilvesinin penceresinden bak: Adi 

isminin en buyuk cilvesiyle, ikinci Nukte' de izah edildigi §ekilde, buti.in 

kainah ic;indeki varhklarla, surekli bir faaliyet ic_;inde oyle hayret uyand1-

ran olc;Ulerle, tarttlarla idare eder ki; gokcisimlerinden biri dengesini bir 

saniye kaybetse, yani Adi isminin cilvesinin golgesinden bir an c.;1ksa, 

ytld1zlar ic_;inde kan§tkhga, bir k1yametin kopmasma sebep olacak. i§te 

butun varhklann buyuk dairesi, Kehke§an' clan, yani Samanyolu deni

len buyti.k galaksiden tut, ta kanm ic_;indeki alyuvarlar ve akyuvarlarm 

hareket dairelerine kadar, ytld1zlar ordusundan zerreler ordusuna kadar 

her bir dairesinin, her bir mevcudunun ba§tan ba§a hassas bir denge ile 

olc;Ulup bic;ilmi§ bir §ekilde ve vaziyette "kl.in feyekun" 2 emrinden gelen 

emirlere tam bir boyun egi§le itaat ettiklerini gosteriyor. 

$imdi de Adi isminin buyuk cilvesinin penceresinden, Birinci 

Nukte' de izah edildigi gibi, Kuddus isminin en bu yuk tecellisine bak. 

HA;>iYE Otuzuncu Lem'a'nm alt! risaleciginin esas1, konusu olan ve ism-i Azam'm s1mm 
ta§1yan alt! mukaddes ismin gayet kisa bir ozetidir. 
"(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 2/117; 
Al-i imran suresi, 3/47, 59; En'am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40). 
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Kainattaki butun varltklan oyle temiz, pak, saf, gi.izel, si.isli.i, berrak 

yapar ve gosterir ki, butun kainata ve varhklara Cemll-i Mutlak'm 

Zat'mm hadsiz derecedeki guzelligine lay1k ve e§siz esma-y1 husnasma 

munasip guzel aynalar §eklini vermi§tir. 

Soziin Ozii: ism-i Azamm bu alti ismi ve nuru, ayn ayn guzel 

renklerde, c_;e§it c_;e§it nak1§larda, ba§ka ba§ka ziynetlerde yald1zh per

delerde kainati ve varhklan sarmI§hr. 

Be§inci ~ua'nm ikinci Meselesi 

Kayyumiyet cilvesi, kainatta vahidiyet ve celal noktasmda tecelli et

tigi gibi, kainatm merkezi, medan ve §Uurlu meyvesi olan insanda da 

ehadiyet ve cemal noktasmda gorunur. Yani, kainat nas1l ki kayyumiyet 

s1rnyla kaimdir; aym §ekilde, varhgm1 bir yonden de Kayyum isminin 

mukemmel bir mazhan olan insan ile devam ettirir. Yani, kainattaki c_;o

gu hikmet, fayda, gaye insana bakh§1 ic_;in adeta insandaki kayyumiyet 

cilvesi, kainatm bir diregidir. 

Evet, Hayy ve Kayyum Yarat1c1, bu k6.inatta insam irade etmi§ ve 

k6.inat1 onun i~in yaratm1§tlr, denilebilir. <;unku insan, tam bir ku§at1-
c1/zkla Allah 'zn butun isimlerini anlar, on/arm tecellilerinden zevk alzr. 

Bilhassa rzz1ktaki zevk yonuyle O'nun pek ~ok guzel ismini idrak eder. 

Halbuki melekler, o isimleri aym zevkle bilemez. 

i§te insanm bu muhim ve ku§ahc1 mahiyetinden dolay1 Hayy 

ve Kayyum olan Cenab-1 Hak, ona butun isimlerini hissettirmek ve 

turlu ihsanlanm tathrmak ic_;in oyle i§tahh bir mide vermi§tir ki, o mi

de ic_;in haz1rlad1g1 geni§ sofray1 hadsiz, c_;e§itli nimetleriyle comertc_;e 

doldurmu§tur. 

Hem bedendeki bu maddi mide gibi hayati da bir mide yapmt§

tir. Ona eller hukmunde duygular verip gayet geni§ bir nimet sofras1 

ac_;mI§hr. Hayat da duygular vas1tas1yla o nimet sofrasmdan her ti.irli.i 

istifade ile Rabbine her §ekilde te§ekki.iri.ini.i sunar. 

Hem bu hayat midesinden sonra bir insanhk midesi vermi§tir ki, 

o , hayattan daha geni§ bir dairede nz1k ve nimet ister. Akil, fikir ve 

hayal, o midenin elleri hi.ikmi.indedir; yeryi.izi.i ve gokler kadar geni§ o 

rahmet sofrasmdan faydalamp §i.ikrederler. 
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Ve insanhk midesinden sonra smirs1z geni§likteki bir ba§ka ni

met sofras1 ac_;mak ic_;in islamiyet ve iman esaslanm, c_;ok nz1k isteyen 

manevi bir mide hlikmline getirip onun nz1k sofrasm1 mlimkinat da

iresinin d1§ma kadar geni§letmi§, Zat' mm ylice isimlerini de ic_;ine ahr 

kilm1§hr ki, insan o mide ile c_;ok bliylik bir nz1k zevki ic_;inde Rahman 

ve Hakim isimlerini hisseder. 1 ~ ~ j ~-;~ ~;.) ~ h h;J\ der 

ve bunun gibi. .. Bu manevi, bliylik mide ile insan, Allah'm sonsuz 

nimetlerinden faydalanabilir. Bilhassa o midedeki ilahl muhabbet 

zevkinin daha ba§ka bir dairesi vardir. 

i§te Hayy ve Kayyum Cenab-1 Hakk'm, insam blitlin kainata bir 

merkez, bir medar yaparak ona kainat kadar geni§ bir nimet sofras1 

ac_;masmm, kainah insanm emrine vermesinin ve kainatm, insan ile 

mazhar oldugu kayyumiyet s1myla bir yonden devam etmesinin hik

meti, insanm §U lie_; mlihim vazifesindedir. 

Birincisi: Cenab-1 Hak, kainata yayilm1§ her c_;e§it nimeti insanla 

tanzim edip insanm menfaatlerinin ipine tesbih taneleri gibi dizer, ni

metlerin iplerinin ucunu insanm ba§ma baglar, insam rahmet hazine

lerinin her c_;e§idine bir liste hlikmline gec_;irir. 

ikinci Vazifesi: insanm ku§ahc1 mahiyeti itiban ile Hayy-1 

Kayyum Yarahcmm hitabma en mlikemmel muhatap ve O'nun 

hayret verici sanat eserlerini takdir edip begenmekle en yliksek sesli 

ilanc1s1 olmas1 ve §Uurlu bir §ekilde te§ekklirlin her c_;e§idiyle say1s1z 

nimetine ve sonsuz ihsanlanna kar§1 O'nu ovlip ylicelterek hamd ve 

§likretmesidir. 

U~iincii Vazifesi: Hayah ile Hayy ve Kayyum Rabbinin icraatma 

ve ku§ahc1 s1fatlanna lie_; yonden aynahk etmektir. 

Birinci Yon: insanm kendi mutlak acziyle Hahk'mm mutlak kudre

tini ve aczinin derecesiyle O'nun kudretinin mertebelerini hissetmesi

dir. Mutlak faknyla Allah'm rahmetini ve rahmetinin derecelerini idrak 

etmesi, zaaf1yla O'nun kuwetini anlamas1dir. Ve bunun gibi, noksan 

szfatlanyla Holzk'znzn mukemmel vaszflanna bir 6/~ek, bir ayna olma

szdzr. Geceleyin l§lk daha c_;ok parlad1gmdan, karanhgm yanan elektrik 

Butun varltg1 kapsayan sonsuz §efkat sahibi ve her i§i hikmetle yapan Allah'a hamdol

sun. 
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lambalanrn gostermeye mi.ikemme1 bir ayna o1mas1 gibi, insan da boyle 

kusurlu s1fatlanyla Cenab-1 Hakk'm kemalatma aynahk eder. 

ikinci Yon: insan, smirh iradesiyle, az1c1k ilmiyle, kilc;ilcilk kudretiy

le, gorilnil§teki sahipligiyle ve kendi evini bina etmesiyle, bu kainatm 

Ustasmm her §eye sahip oldugunu, sanatm1, iradesini, kudretini ve 

ilmini, kainatm buyilklilgil olc;ilsilnde anlar, O'na ayna olur. 

U<;ilncil Yon'iln iki yilzil var: 

Biri, Cenab-1 Hakk'm isimlerinin ayn ayn nak1§lanm kendinde gos

termektir. Adeta insan, ku§abc1 mahiyetiyle kainatm kilc;ilk bir fihristi 

ve misali hukmilne gec;ip biltiln ilahi isimlerin nak1§lanm gosterir. 

ikinci yilzil, Cenab-1 Hakk'm icraatma ve s1fatlarma aynahk eder. 

Yani kendi hayabyla Zat-1 Hayy-1 Kayyum'un varhgma i§aret ettigi 

gibi, hayatmda geli§ip ortaya c;1kan i§itme ve gorme gibi duygular vas1-

tas1yla, Hayy ve Kayyum Yarabc1smm sem' {i§itme) ve basar (gorme) 

gibi s1fatlanna aynahk eder, onlan bildirir. 

Hem insan, hayatmdaki ac;iga c;1kmayan, his ve hassasiyet sure

tinde ta§an say1s1z, c;ok ince hayati duygu, mana ve hisler vas1tas1yla, 

Hayy ve Kayyum Rabbinin mukaddes s1fatlarma ayna olur. Mesela, o 

hassasiyet ic;inde; sevmek, iftihar etmek, memnun olmak, sevinc; duy

mak, ferahhk hissetmek gibi manalarla -Zat-1 Akdes'in kutsiyetine ve 

mutlak zenginligine milnasip ve lay1k olmak §arbyla- o tilrden s1fatla

rma aynahk eder. 

Hem insan, nas1l ki ku§abc1 mahiyetteki hayahyla Zat-1 Zillcelal'in s1-

fat ve icraatlanm tammak ic;in bir olc;ektir' isimlerinin cilvesine bir fihrist, 

§Uurlu bir aynadir ve bunun gibi pek c;ok yonden Hayy ve Kayyum Yara

hc1sma ayna olur. Aynen oyle de, §U kainatm hakikatlerine bir olc;il biri

midir, bir fihrist, bir olc;ek ve terazidir. Mesela, kainatta Levh-i Mahfuz'un 

varhgma kesin bir delil ve ornek, insanm haf1zas1; misal aleminin varhg1-

na kesin delil ve numune de hayal gilcildilr .1 HA$iYE Kainatta ruhanilerin 

HA$iYE Evet, nas1l ki insanm unsurlan, kainatm unsurlanm; ve kemikleri, ta§ ve kayalan; 
ve sa<;:lan bitki ve aga<;:lan ve bedeninde cereyan eden kan ve gozunden, kulagmdan, 
burnundan ve agzmdan akan ayn ayn sular, yeryuzunun i;e§melerini ve madenl sulanm 
haber veriyor, onlara i§aret ediyor. Aynen oyle de, insanm ruhu, ruhlar aleminden, 
haf1zas1 Levh-i Mahfuz'dan ve hayal gucu misal aleminden; ve bunun gibi her bir kabi
liyeti, duygusu ba§ka bir alemden haber veriyor. Ve onlann varhklanna kesin bir §ekilde 
§ehadet ediyor. 
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var olduklannm bir delili ve misali ise insandaki duygular ve latifelerdir. 

Ve bunun gibi, insan, kuguk bir olgekte, kainattaki iman hakikatlerini 

apagik bir §ekilde gosterebilir. 

i§te, insanm zikredilen bu vazifeler gibi gok milhim hizmetleri var: 0, 

Cenab-1 Hakk'm baki gilzelligine aynadir, O'nun ebed1 kemalini goste

ren bir ilanCI ve sonsuz rahmete gok §ilkran duyan bir muhtaghr. Ma

dem cemal, kemal ve rahmet bakidir, ebedidir; elbette o baki gilzellige 

arzu duyan bir ayna, o ebed1 kemalin a§tk ilanc1s1 ve o sonsuz rahmetin 

milte§ekkir muhtac1 olan insan, baki kalmak ve o baki olanlara e§lik 

etmek igin bir beka yurduna, ebediyete gidecektir. 0 ebed1 gilzellige, o 

baki kemale ve daim1 rahmete, sonsuzlar sonsuzu olan ahiret yurdunda 

refakat etmesi gerekir. c;unkil ebedi bir gilzellik, fani bir a§Iga Ve gegici 

bir dosta raz1 olmaz. Zira gilzellik kendini sever, buna kar§thk muhabbet 

ister. Yokluk ve fanilik ise o muhabbeti dil§manhga gevirir. Eger insan 

ebediyete eri§ip bekaya ula§mazsa, sonsuz gilzellige kar§I yaradth§mda

ki esash muhabbet yerini dil§manhga birakacakhr. Onuncu Soz'iln bir 

ha§iyesinde beyan edildigi gibi, bir zaman bir dunya gilzeli, bir a§1gm1 

huzurundan 9karm1§. 0 adamdaki a§k birden dil§manhga donmil§ ve 

"Tuh!.. Ne kadar girkinmi§." diyerek kendine teselli vermek igin ona 

kusmil§, gilzelligini inkar etmi§. 

Evet, insan bilmedigi §eye dil§man oldugu gibi, elinin yeti§

medigi veyahut elinde tutamad1g1 §eylerin kusurlanrn dil§manca 

arar, adeta kin beslemek ister. Madem butiln kainatm §ahitligiyle 

MahbO.b-u Hakik1 ve Cemll-i Mutlak, butiln gilzel isimleriyle ken

dini insana sevdiriyor ve insanlann kendisini sevmelerini istiyor; 

elbette ve herhalde, hem sevdigi hem kendisini seven insana f1trl 

bir dil§manhk hissi verip onu derinden derine kustilrmeyecektir. Ve 

yaradth§ itiban ile en sevimli, sevgili ve kendisine tapmas1 igin ya

ratt1g1 en milstesna varhk olan insanm fttratma, ruhuna tamamen zit 

olarak gizli bir dil§manhg1 yerle§tirmeyecektir. c;unkil insan, sevdigi 

ve k1ymetini takdir ettigi bir Cemal-i Mutlak'tan ebediyen aynlmak

tan gelen derin yarasm1 ancak ona dil§manhkla, kilsmekle ve onu 

inkar etmekle tedavi edebilir. i§te, kafirlerin Allah'a dil§man olma

s1, bundan ileri geliyor. Oyleyse o Ezell Guzellik Sahibi, kendisine 

arzu duyan bir ayna olan insan ile ebediyet yolundaki seyahatinde 
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beraber bulunmak ic_;in herhalde insam bir beka yurdunda sonsuz 

bir ha ya ta eri§tirecektir. 

Evet, madem insan olumsuz bir guzellige tutkun ve a§lk bir Su

rette yaratilm1§hr. Ve madem baki bir guzellik, gec_;ici bir a§1ga ra

z1 olamaz. Hem madem insan bilmedigi, eri§emedigi veya elinde 

tutamad1g1 bir arzusundan gelen huzun ve elemden teselli bulmak 

ic;in, onun kusurunu aramakla, belki ona gizli bir di..i§manhk besle

mekle kendini teskin eder. Hem madem bu kainat, insan ic_;in, insan 

ise Allah' i tammak ve sevmek ic_;in yaratilmi§hr. Hem madem bu 

Kainatm Hahk'1 isimleriyle bakidir. Ve madem isimlerinin cilveleri 

daimi ve ebedi olacakhr. Elbette ve herhalde insan, bir beka yurdu

na gidecek ve baki bir hayata eri§ecektir. Evet, insanm k1ymetini, 

vazifelerini ve kemalatm1 bildiren En Buyuk Rehber ve En Mukem

mel insan olan Muhammed-i Arabi (aleyhissalata vesselam), insana 

dair beyan ettigimiz butun kemalati ve vazifeleri en kusursuz §ekilde 

kendinde ve dininde gostermekle §Unu bildiriyor: Nasil ki, kainat 

insan ic_;in yaratilm1§hr ve kainatm yarahlmasmdan sec;ilmi§ gaye 

insandir; aynen oyle de, insandan da en buyuk gaye, sec;ilmi§lerin 

en k1ymetlisi ve Ehad ve Samed Zat'm en parlak aynas1, elbette 

Ahmed-i Muhammed' dir (aleyhissa/Qtil vesselam) . 
.. 
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Ommetinin hasenati adedince ona ve aline salat ve selam olsun. Ya Allah, ya Rahman, 
ya Rahim, ya Ferd, ya Hayy, ya KayyO.m, ya Hakem, ya Adi, ya KuddO.s! Furkan-1 
Hakim'inin hakk1 ic_;:in ve Habib-i Ekrem'inin hurmetine, esma-y1 husnanm hakk1 ic_;:in 
ve ism-i Azam'm hurmetine Sen' den niyaz edip istiyoruz: Bizi nefsin ve §eytanm, cin ve 
insanm §errinden muhafaza buyur, amin ... 
"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32). 



Daha soma Ostad1m1zm uygun gormesi ile On Dordundi $ua Af

yon Mahkemesi Mudafaas1 ve Mektuplan ve On Be§inci $ua ise el
Huccetu' z-Zehra olarak isimlendirilmi§ ve ne§redilmi§tir. 1 

HA$iYE 

HA$iYE $ualara aynlmi§tlr. On Dorduncu $ua Afyon Mahkemesi Mudafaas1 ve Mektup
lan, On Be§inci ;>ua ise el-Huccetu'z-Zehra olarak isimlendirilmi§ ve ne§redilmi§tir. 

Bediiizzaman 'm Hizmetkarlan 



Eski Said'in en son telifidir. Ramazan'da yirmi gun ic;;inde yazilan, 

kendi kendine manzum bir §ekilde gelen Lemeat risalesidir. Sozler' de 

yer almi§br. 



Yeni Said'in hakikatten kalbine ilk gorunen, §Uhud derecesinde 

olan Arapc;a Katre, Habbe, $emme, Zerre, Hubab, Zilhre, ,Sule ri

saleleri ve onlann ilavelerinden ibarettir. Risale-i Nur Kul/iyatz'ndan 

Mesnevf-i Nuriye ismiyle ne§redilmi§tir. 



Ya ilahi, Ya Rabbi! 

Ben imanm gozuyle, Kur'an'm talimi ve nuruyla, Resul-u Ekrem'in 

(aleyhissa/O.W vesselam) dersiyle ve Senin Hakim isminin i§aretiyle §Unu 

gbruyorum: 

Goklerde hi<:;bir hareket ve donil§ yoktur ki, intizam1yla Senin var

hgma delil olmasm, i§aret etmesin ... 

Hi<5bir gokcismi yoktur ki, sessizligiyle, gurultUsuz bir §ekilde vazife 

gorerek o bo§lukta desteksiz durmas1yla Senin rububiyetine ve birligi

ne §ahit olmasm ... 

Hi<5bir yz/dzz yoktur ki, 61<5U.lu yaratil1§1yla, muntazam duru§uyla, 

nuran1 tebessumuyle, diger butUn y1ld1zlara benzemesinin ve onlann 

emsali olmasmm muhruyle Senin uluhiyetinin ve birliginin ha§metine 

i§aret etmesin, §ehadette bulunmasm ... 

Ve on iki kureden hi<5biri yoktur ki, hikmetli hareketiyle, itaat i<5inde 

emirlerine boyun egmesiyle, duzenli vazifesiyle ve muhim uydulany

la Senin varhgmm vucubiyetine1 §ahitlik ve uluhiyet saltanatma i§aret 

etmesin ... 

Evet, ey yeryilzilniln ve goklerin Yarat1c1s1! Ey zerreleri biltiln unsur

lanyla dilzenli bir §ekilde <:;ekip <:;eviren, idare eden ve bu gezici y1ld1zlan 

ahenkli uydulanyla dondilren, emrine itaat ettiren Yarat1c1! Goklerin sa

kinlerinden her biri tek ba§ma Senin varhgmm vucubiyetine oyle a<5Ik<5a 

§ehadet ettigi gibi, butunu de hep birlikte, gozle gbrUlur derecede, Senin 

Zorunlu, vacip, kendinden alma. 
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vahdetine, birligine oyle kuwetli §ahitlik ederler ki, gogun yuzunde bulu

nan yild1zlar say1smca nurani ve parlak delil o §ahitligi dogrular. 

Hem bu saf, temiz, guzel gokler, fevkalade buyuk ve suratli cisim

leriyle duzenli bir ordu ve elektrik lambalanyla suslenmi§ bir saltanat 

donanmas1 gibi, Senin rububiyetinin muhte§emligine ve her §eyi ya

ratan kudretinin buyuklugune apac_;1k delildir .. §U U<_;SUZ bucaks1z alemi 

ku§atan hakimiyetinin ve her bir canhy1 saran rahmetinin sonsuz ge

ni§ligine kuwetli bir i§arettir .. uzaydaki bu tun varhklann vazifeleriyle 

ve halleriyle alakah olan, onlan avucunda tutan, bir duzene koyan 

ilminin her §eyi ve hikmetinin her i§i ku§athgma §liphesiz bir §ahittir. 0 

§ehadet ve delalet 0 kadar ac;1khr ki, adeta yild1zlar, §ahit olan goklerin 

§ehadet kelimeleri ve cisme burunmli§ nurani delilleridir. 

Hem goklerin meydanmdaki, denizindeki, sonsuzlugundaki o yild12-

lar itaatkar birer asker, kusursuz birer gemi, harika birer uc;ak, hayret ve

rici birer lamba gibi halleriyle Senin uluhiyet saltanatmm muhte§emligini 

gosteriyorlar. Ve o ordunun mensuplarmdan, bir yild1z olan gune§imizin 

gezegenlerindeki ve dunyam1zdaki vazifelerinin i§aret ettigi ve hatirlatt1g1 

uzere, arkada§lan olan yild12lann bir k1sm1, ahiret alemlerine bakar. On

lar vazifesiz degildir; belki ebedi alemlerin gline§leridir. 

Ey Vacibii'l-Viicud, Vahid ve Ehad! 

Bu harika yild1zlar, hayret verici gune§ ve ay; Senin mulkunde, gok

lerinde, Senin emrinle, kuwetin ve kudretinle, idaren ve c;ekip c;evir

menle itaat altma almm1§, bir duzene koyulmu§ ve vazifelendirilmi§tir. 

Bullin o buyuk gokcisimleri, kendilerini yaratan, donduren ve idaresi al

tmda tutan bir tek Hahk'1 tesbih eder, buyuklugunu bildirip hal dilleriyle 

"Subhanallah, Allahu Ekber" derler. Ben de onlann buhln tesbihahyla 

Senin yuceligini ve her turlu kusurdan annm1§ oldugunu ilan ediyorum. 

Ey zuhurunun §iddetinden gizlenmi§ ve tarif edilemez 
biiyiikliigiinii Zat'ma perde krlmi§ olan Yiice Kadir! Ey her 
§eye giicii yeten, smrrsrz kudret sahibi! 

Kur'an-1 Hakim'in dersiyle ve Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/6.W vesse

lam) rehberligiyle anlad1m ki: 
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Nasil gokler ve y1ld1zlar Senin varhgma ve birligine §ahitlik ederse, 

atmosfer de bulutlanyla, §im§egiyle, gok gurlemesiyle, ruzgarlan ve 

yagmurlanyla Senin varhgmm vucubiyetine ve birligine §ahittir. 

Evet, cans1z, §UUrsuz bulutlarzn, ab-1 hayat hukmundeki yagmuru 
muhtac; canhlann imdadma gondermesi ancak Senin rahmetin ve hik

metinle olur, bu i§e tesaduf kan§amaz. 

En buyuk elektrik kaynag1 olan ve verdigi I§Igm yararlanna i§aretle 

insanlan kendisinden faydalanmaya te§vik eden §im§ek, gokleri guzel

ce aydmlatip Senin kudretini gosterir. 

Yagmurun gelmesini mujdeleyen, koca gokleri tesbihatmm gurUl

tusuyle c;mlatip konu§turan gok gurlemeleri de hal diliyle Seni takdis 

edip rububiyetine §ahitlik yapar. 

Canhlann ya§amas1 ic;in en luzumlu ve faydalanmas1 en kolay n

z1klan vermek, nefes almay1 saglamak ve nefisleri rahatlatmak gibi pek 

c;ok i§le vazifelendirilen ruzgarlar ise hava bo§lugunu adeta, bir hik

mete dayanarak "Levh-i Mahv ve isbat" ve "yaz-boz tahtas1" suretine 

c;evirir; boylece Senin kudretinin faaliyetine i§aret ve varhgma §ehadet 

eder. Aym §ekilde, Senin merhametinle bulutlardan sag1hp canhlara 

gonderilen yagmur da olc;Ulu, muntazam kelimeleri olan damlalanyla 

rahmetinin enginligine ve geni§ §efkatine §ahittir. 

Ey daima faaliyette bulunan ve her i§te dilediiJince tasarruf 
eden! Ey bereket yagdrran Feyyaz, her tiirlii tasavvurdan yiice Zat! 

Bulut, §im§ek, gok gurlemesi, ruzgar ve yagmur Senin varhgmm 

vucubiyetine ayn ayn §ehadet ettikleri gibi, hepsi birden, hususiyetleri 

bak1mmdan birbirinden uzak, mahiyetc;e birbirine zit olduklan halde, 

beraberce, ic; ic;e gec;erek ve birbirlerinin vazifesine yard1m ederek Senin 

birligini c;ok kuwetli bir §ekilde gosterirler. 

Hem onlar, koca gokleri hayret verici hadiselerin mah§eri yapan ve 

baz1 gunler birkac; defa doldurup bo§altan rububiyetinin ha§metine, o 

geni§, uc;suz bucaks1z gokleri, yaz1p degi§tirilen bir levha ve s1k1hp yer

yuzu bahc;esinin suland1g1 bir slinger gibi kullanan kudretinin buyuklu

gune ve o kudretin her §eyi ku§att1gma §ahittirler. Aynen bunun gibi, 

butun yeryuzune ve varhklara gokler perdesi altmda bakan, onlan idare 
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eden rahrnetinin, hakirniyetinin sonsuz geni§ligine ve her §eyi ic;ine al

d1gma delildirler. 

Hern goklerde hava o kadar hikrnetli vazifelerde istihdarn edilir, 

bulut ve yagrnur sonsuz ilirn sahibi bir Zat tarafmdan oyle faydalar 

ic;in kullamhr ki, butun varhg1 ku§atan bir ilirn ve hikrnet olrnazsa o i§ 

ve istihdarn gerc;ekle§rnez. 

Ey diledigi i§i diledigi §ekilde yapan! 

Senin kudretin, goklerin sonsuz bo§lugundaki faaliyetiyle, her an 

olUrnden sonra dirili§in ve k1yarnetin bir rnisalini gosterrnek, bir saatte 

yaz1 kt§a, kt§l yaza dondurrnek, bir alerni rneydana getirirken bir alerni 

gayba gonderrnek gibi icraatlanyla dunyay1 ahirete c;evireceginin ve 

ahirette ebedi icraatm1 gostereceginin i§aretlerini veriyor. 

Ey Kadir-i Ziilcelal! 

Uc;suz bucaks1z goklerdeki hava, bulut, yagrnur, §irn§ek ve gok gur

lernesi; Senin rnUlkunde, Senin ernrine ve iktidanna, Senin kuvvetine 

ve kudretine boyun egrni§tir, ernrettigin i§lerle vazif elidir. Mahiyetc;e 

birbirinden farkh olan goklerdeki bu varhklar, kendilerini c;ok suratli ve 

ani ernirlere, c;abuk ve bir anda verilen buyruklara itaat ettiren Amir ve 

Hakim' in yuceligini, her tUrlu kusurdan rnunezzeh oldugunu ilan eder, 

O'nun rahrnetini rnedh u sena ile anarlar. 

Ey yeryiiziiniin ve goklerin Yiice Halik'r! 

Kur'an-1 Hakirn'inin talirni ve Resul-u Ekrern'in (aleyhissalata vesse

lam) dersiyle irnan ettirn ve bildirn ki: 

Nasti gokler ytld1zlanyla ve uzay bo§lugu ic;indeki her §eyle Senin 

varhgmm vucubiyetine ve birligine §ahitlik ediyorsa, yeryuzu de aym 

§ekilde, butUn rnahlukatiyla ve her haliyle, ic_;indeki rnevcutlar say1sm

ca Senin varhgma ve birligine §ehadet ve i§aret eder. 

Evet, yeryuzunde -ki.ic;uk olsun, buyi.ik olsun- hic;bir degi§im, her 

sene agac; ve hayvanlann elbiseleri hukrnundeki suretlerini yenilernek 

gibi hic;bir inktlap yoktur ki, kusursuz duzeniyle Senin varhgma ve bir

ligine i§aret etrnesin ... 
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Hic;bir hayvan yoktur ki, kendisine zay1fhgmm ve ihtiyacmm de

recesine gore c;ok §efkatlice verilen nzk1yla ve ya§amas1 ic;in luzumlu 

§eylerin hikmetli bir §ekilde ihsan edilmesiyle, Senin varhgma ve birli

gine §ahit olmasm ... 

Hem her bahar mevsiminde, gbzumuzun bnunde var edilen canlz

lardan bir tanesi bile yoktur ki, hayret verici sanahyla, tath susleriyle, 

benzerlerinden tamamen farkh olmas1yla, intizam1yla ve olc;Ulu yarah

h§iyla Seni bildirmesin ... 

Kudretinin yeryuzunu dolduran, bitki ve hayvan denilen harikalan 

ve mucizeleri, onlarm maddeleri aym olan, birbirine benzeyen sm1rh 

yumurta ve yumurtac1klardan, damlalardan, tohum ve tohumcuklar

dan, c;ekirdeklerden hatas1z, mukemmel, suslenmi§ bir §ekilde, ay1rt 

edici birer muhurle yaratilmalan, sonsuz hikmet sahibi Sani'in varh

gma, birligine, hikmetine ve s1mrs1z kudretine byle bir §ahittir ki, bu 

§ehadet, l§Igm gune§i gbstermesinden daha kuvvetli ve parlakhr. 

Hem hava, su, l§Ik, ate§, toprak gibi unsurlardan hic;biri yoktur ki, 

§Uur sahibi olmad1g1 halde §Uurluca mukemmel vazifeler gbrmesiyle; 

basit, intizams1z, her yere yayilan ve dagilan mahiyetine ragmen gayet 

muntazam ti.irlu meyveleri ve mahsulleri gizli hazinesinden getirmesiy

le, Senin birligine ve varhgma §ehadet etmesin ... 

Ey sonsuz kudretiyle her §eyi yaratan Fatrr! Ey her §eyi 
her zerresiyle bilen, darlrktan kurtaran, hayir kaprlarmr en 
iyi §ekilde a~an Fettah! Ey diledigini diledigi gibi yaratma 
faaliyeti aralrksrz devam eden H allak! 

Y eryuzu nasil ki ic;indeki her §eyle Hahk' mm varhgmm vucubiyetine 

§ahittir. Aynen byle de, yuzundeki muhruyle, sakinlerinin yuzlerindeki 

damgalarla, birlik, beraberlik, birbiri ic;ine girme, birbirine yard1m etme 

gibi hususiyetleriyle ve Senin bunlara bakan rububiyetle alakah isim

lerinin ve fiillerinin bir olmas1 ybnuyle -Ey Vahid-i Ehad, ey Hannan-1 
Mennan, ey Vehhab-1 Rezzak!- Senin birligine ve ehadiyetine apac;1k 

§ekilde, belki varhklar say1smca §ehadet eder. 

Hem nasil ki, yeryi1zi1ni1n bir k1§la, bir sergi, bir talim yeri vaziyeti 

almasi.. bitki ve hayvan ordularmda bulunan dart yuz bin farkh cinsin 
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ayn ayn tec;hizatmm kusursuz bir duzenle verilmesi Senin rububiyetinin 

ihti§amma ve kudretinin her §eye yettigine delildir. Aym §ekilde, say1s1z 

canlmm ayn ayn nz1klannm tam vaktinde, kuru ve basit topraktan §ef

katlice, comertc;e ihsan edilmesi ve onca varhgm tam bir boyun egi§le 

Rabban1 emirlere itaatleri Senin rahmetinin ve hakimiyetinin her §eyi 
ku§att1gm1 gosterir. 

Hem yeryuzunde surekli degi§en varhk kafilelerinin sevk ve idare

leri, olum-hayat dongusu, hayvan ve bitkilerin c;ekip c;evrilmeleri de 

ancak her §eyle munasebetli bir ilimle ve her §eye hukmeden sonsuz 

bir hikmetle gerc;ekle§ebilir. Bu, Senin ilminin ve hikmetinin ku§ahc1-
hgma delildir. 

Hem kisa bir hayatta say1s1z vazife goren, mahiyetine sonsuza ka

dar ya§ayacakm1§ gibi kabiliyetler ve manev1 donamm yerle§tirilen ve 

yeryuzundeki varhklardan diledigi gibi faydalanan insan ic_;in bir talim 

yeri olan §U dunyaya, §U gec_;ici yeryuzu ki§lasma ve sergisine bu ka

dar kiymet verilmesi, hadsiz masraf yapilmas1, onda gorulen sonsuz 

rububiyet tecellileri, Cenab-1 Hakk'm insana smirs1z hitab1 ve bu bit

mez ilahl ihsanlar elbette ve her halukarda, §U kisac1k, huzunlu omre, 

§U kan§ik, kederli hayata, belah ve fani dunyaya s1gmaz. Butlin bunlar 

ancak ba§ka ve ebed1 bir omur, baki bir saadet yurdu ic_;in olabilir. 

Bu yonuyle beka aleminde bulunan, ahirete ait ihsanlara i§aret, belki 

§ehadet ederler. 

Ey her §eyin Hal1k'1! 

Yeryuzundeki butun varhklar Senin mUlkunde, dunyanda, Senin 

iktidann ve kuvvetinle, Senin kudretin ve iradenle, ilmin ve hikmetin

le idare edilir ve emirlerine itaat eder. Y eryuzunde faaliyeti g6rUlen 

rububiyet oyle ku§ahc1 ve engindir, onun idaresi, her §eyi c;ekip c;e

virmesi ve terbiyesi oyle mukemmel ve hassastir, her taraftaki icraah 

oyle birlik, beraberlik ve benzerlik ic_;indedir ki, ayn§ma kabul etmeyen 

yekpare bir butun ve bolUnmesi imkans1z bir kulll hukmunde bir idare, 

bir rububiyet oldugunu gosterir. Hem yeryuzu butun sakinleriyle be

raber, sozle ifade etmekten daha ac;1k bir §ekilde, say1s1z dille Hahk'm1 

takdis ve tesbih eder. Her varhk, kendisine verilen sonsuz nimetlerin 

hal diliyle Yuce Rezzak' a hamd eder ve medh u senada bulunur. 
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Ey zuhurunun §iddetinden gizlenmi§ ve ey tarif edilemez 
biiyiikliigiinii Zat'ma perde yapmi§ olan, her tiirlii kusur ve 
noksandan uzak, yiice Yarat1c1! 

Yeryuzunun butun takdis ve tesbihleriyle Senin kusurdan, aczden, 

ortaklardan munezzeh oldugunu ilan ediyorum. Yeryuzundeki varhkla

rm butun hamd ve ovgi.ileriyle sana §i.ikrediyorum. 

Ey karalarm ve denizlerin Rabbi! 

Kur'an'm dersiyle ve Resul-u Ekrem'in (aleyhissalaw vesselam) ogret

mesiyle anlad1m ki: 

Nasil gokler, uzay ve yeryi.izu Senin birligine ve varhgma §ehadet 

ederse, aym §ekilde, denizler, nehirler, zrmaklar ve fe§meler de varh

gmm vucubiyetini ve birligini ac;1kc;a gosterir. 

Evet, dunyam1zda hayret verici §eylerin kaynag1 olan, buhar ka

zanlan hukmundeki denizlerde hic;bir mahluk, hatta bir damla su bile 

yoktur ki, varhg1yla, intizam1yla, faydalanyla ve her haliyle Yarahc1sm1 

bildirmesin ... 

Basit bir kumda, basit bir suda nz1klan mukemmel bir §ekilde veri

len garip varhklardan ve yarabh§lan kusursuz olan deniz canhlarzndan, 

bilhassa tek bir tanesi bir milyon yumurtac1g1yla denizleri §enlendiren 

bahklardan hic;biri yoktur ki, yarabh§tyla, vazifesiyle, idare edilmesi 

ve beslenmesiyle, c;ekip c;evrilmesi ve terbiyesiyle Yaradanma i§aret, 

Rezzak' ma §ehadet etmesin ... 

Hem denizlerdeki k1ymetli, ender, suslu cevherlerden hic;biri yok

tur ki, guzel yarahh§tyla, cazibeli fttrabyla ve faydah hususiyetleriyle 

Seni tammasm, bildirmesin ... 

Evet, onlar Senin birligine teker teker §ahitlik ettikleri gibi, hepsi bir

den, ic; ic;e girmeleri, yaratil1§ muhurlerindeki birlik, gayet kolayca ve 

say1ca c;ok yarablmalan noktalanndan da beraberce §ehadet ederler. 

Aym §ekilde yeryuzunu, bu zemini toprag1yla beraber ku§atan deniz

leri o bo§luklarda dagilmadan tutmak.. dokmeden ve dag1tmadan gu

ne§in etrafmda dondurmek, denize toprag1 istila ettirmemek.. denizin 

basit kumunda ve suyunda, turlu, muntazam hayvanlan ve cevherleri 
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var etmek.. onlann nz1klanm, diger ihtiyac;lanm ve vazifelerini kulll ve 

eksiksiz bir §ekilde idare etmek, yerine getirmek.. ve denizin yuzunde 

say1s1z cenaze bulunmas1 gerekirken hic;bir §ey bulunmamas1 noktala

nndan, Senin varhgma ve varhgmm vucubiyetine vucutlan say1smca 

i§aret eder, §ahitlik yaparlar. 

Senin rububiyet saltanatmm ihti§am1m, her §eyi ku§atan kudreti

nin buyuklUgunu ac;1k bir §ekilde ispat ettikleri gibi; goklerin otesin

deki c;ok buyuk ve muntazam yild1zlardan denizlerin dibinde bulunan 

kuc_;ucuk ve kusursuzca beslenen bahklara kadar her §eye yeti§en ve 

hukmeden rahmetinin, hakimiyetinin smirs1z geni§ligine de delildirler. 

intizamlanyla, faydalanyla, hikmetleriyle, denge ve olc;Uleriyle, Senin 

her §eyi ku§atan ilmine ve hikmetine i§aret ederler. 

Senin bu dunya misafirhanesindeki yolcular ic;in boyle rahmet 

havuzlannm bulunmas1 ve onlann, insanm yolculuk ettigi yeryuzu 

gemisine yerle§tirilmesi ve istifadesine verilmesi de gosterir ki, misa

firlerine yolculuk ic;in yapilm1§ bir handa bir gecede bu kadar deniz 

hediyesi ikram eden Zat'm, elbette baki saltanat makammda ebedl 

rahmet denizleri bulunur ve bu gorduklerimiz, onlann gec;ici ve ku

c;uk numuneleridir. 

i§te denizlerin boyle gayet harika, hayret verici vaziyetleriyle yeryu

zunun her tarafma yay1lmas1 ve denizlerdeki canhlann c_;ok muntazam 

bir §ekilde idare ve terbiye edilmesi, a<;ikc;a gosterir ki, onlar yalmz Se

nin kuvvetin ve kudretinle, Senin iraden ve tedbirinle, Senin mlilkun

de, Senin emrine itaat eder ve hal dilleriyle hepsini yaratan Zat'mm 

her turlu kusurdan munezzeh oldugunu bildirip "Allahu Ekber" derler. 

Ey daglari §U dunya gemisine hazineli direkler yapan Yuce 
Kadir! 

Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) talimiyle ve Kur'an-1 

Haklm'inin dersiyle anlad1m ki: 

Nas1l denizler, ic;lerindeki hayret verici varhklarla Seni tamyor ve ta

mhyorsa, aym §ekilde, daglar da, yeryuzunun depremlerin tesirinden 

sukunete ermesine, yerin altmdaki degi§im firtmalanndan korunma

sma, denizlerin ta§masmdan kurtulmasma, havanm zararh gazlardan 
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temizlenmesine, suyun muhafaza edilip depolanmasma ve canhlara 

laz1m olan madenlerin hazine sand1g1 vazifesi gbrmeye kadar c;e§itli 

hizmetleri ve hikmetleriyle Seni tamyor ve tamhyorlar. 

Evet, daglardaki her c;e§it ta§tan, degi§ik hastahklara ilac; olan turlu 

maddelerden, canhlara, bilhassa insana c;ok laz1m ve c;ok c;e§itli olan 

cins cins madenlerden, daglan ve ovalan c;ic;ekleriyle susleyen, mey

veleriyle §enlendiren sm1f sm1f bitkilerden hic;biri yoktur ki; tesadufe 

verilmesi mumkun olmayan hikmetleriyle, intizamlanyla, guzel yara

hh§lanyla, faydalanyla yegane Yarahc1y1 gostermesin. Bilhassa tuz, 

limon tuzu, sulfato (kinin) ve §ap gibi madenler goruni.i§te birbirine 

benzedikleri halde tatlanndaki z1thgm §iddetiyle ve bilhassa bitkiler, 

basit bir topraktan yeti§en c;e§it c;e§it turleriyle, ayn ayn c;ic;ek ve mey

veleriyle; sonsuz kudret ve hikmet, nihayetsiz merhamet ve kerem 

sahibi bir Yarahcmm varhgmm vucO.biyetine ac;1kc;a delildirler. Aym 

§ekilde, butununde gorulen tek elden idare ve c;ekip c;evirme, men§e, 

mesken, yarahh§ ve sanat yonunden beraberlik, birlik, ucuzluk, kolay

hk, c;okluk ve yapili§ta c;abukluk noktalanndan, hepsi Sani'in birligine 

ve ehadiyetine §ahitlik eder. 

Hem nas1l ki, daglarm yuzundeki ve altmdaki her c;e§it sanath var

hgm, yeryuzunun her tarafmda, aym zamanda, aym §ekilde, yanh§siz, 

mukemmel ve c;ok c;abuk yap1lmas1, bir i§ digerine engel olmadan, 

ba§ka varhk turleriyle ic; ic;eyken birbirine kan§hnlmaks1zm yarahl

malan, Senin rubO.biyetinin yuceligine ve hic;bir §eyin agir gelmedigi 

kudretinin buyuklugune delildir. Aynen oyle de, yeryuzundeki butun 

canh varhklann smirs1z ihtiyac;lanm, hatta turlu hastahklanm, farkh 

zevklerini ve ayn ayn i§tahlanm tatmin edecek bir §ekilde, daglann 

yuzunun muntazam agac; ve bitkilerle, ic;inin ise madenlerle doldurul

mas1 ve muhtac; kullannm emrine verilmesi, Senin rahmetinin hadsiz 

geni§ligini ve hakimiyetinin sonsuz enginligini gosterir. Onlann, top

rak tabakalan altmda gizli, karanhkta ve kan§Ik bir halde bulunma

lanna ragmen bilerek, gorerek, §a§irmadan, intizamla, ihtiyaca gore 

hazirlanmalan Senin her §eyle irtibath olan ilminin ku§ahc1hgma ve 

her bir §eyi duzenleyen hikmetinin bu tun e§yay1 ic;ine ald1gma §ahittir. 

Daglann altmda ilac;lann haz1rlanmas1 ve madenlerin depolanmas1, 

rubO.biyetinin §efkatli ve comertc;e idaresinin guzelligine ve inayetinin 
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her §ey inceden inceye dli§linUlerek var edilmi§ latifelerine a<_;1k bir 

§ekilde i§aret ve delalet eder. 

Hem Senin kudretin, bu dunya hanmda koca daglan misafir yolcu

lara, onlann gelecekteki ihtiya<_;lan i<;in muntazam birer tedbir deposu, 

te<;hizat amban ve hayat i<;in §art olan pek <_;ok definenin mukemmel 

bir mahzeni yapmt§hr. $u hakikat, bu kadar Kerim ve misafirperver, 

bu kadar Hakim ve §efkatli, bu kadar Kadir ve rububiyetinde kusursuz 

bir Sani'in, elbette ve herhalde <_;ok sevdigi o misafirleri i<;in ebedi bir 

alemde sonsuz ihsanlannm ve baki hazinelerinin olduguna i§aret, bel

ki delalet, hatta §ehadet eder. Buradaki daglar yerine, orada ytld1zlar 

o vazifeyi gorur. 

Ey her §eye giicii yeten Kadir! 

Daglar ve i<;lerindeki varhklar Senin mUlkunde, Senin kuwetin ve 

kudretinle, ilmin ve hikmetinle kullarmm emrine verilmi§ ve onlann 

ihtiya<_;lanyla doldurulmu§tur. Kendilerini bu §ekilde vazifelendiren ve 

emrine itaat ettiren Hahk'1 takdis ve tesbih ederler. 

Ey Hill1k-1 Rahman, ey Rabb-i Rahim! 

Resul-u Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam) talimiyle ve Kur'an-1 

Hakim'inin dersiyle §Unu anlad1m: 

Nas1l ki gokler, uzay, yeryuzu, denizler ve daglar her §eyiyle, i<;lerin

deki butun varhklarla Seni tamyor ve tamttyor. Aynen oyle de, butun 

agm;lar ve bitkiler, yapraklan, <;i<;ekleri ve meyveleriyle Seni apa<_;tk bir 

§ekilde tamr ve tamttr. 0 aga<_;larm ve bitkilerin cezbeye kaptlmt§ gibi 

zikir faaliyetinde bulunan yapraklanndan, susleriyle Sani' inin isimle

rini bildiren ve tarif eden <;i<;eklerinden, tathhk ve merhamet cilvesiyle 

tebessum eden meyvelerinden her biri; tesadufe verilmesi hi<;bir §ekil

de mumkun olmayan harika bir sanat i<;indeki duzenle, o duzen i<;in

deki dengeyle, o denge i<;indeki suslerle, o suslerin i<;indeki nakt§larla, 

o nakt§lann i<;indeki guzel ve farkh kokularla ve o kokular i<;indeki 

meyvelerin ayn ayn tatlanyla nihayetsiz Rahim ve Kerim bir Yara

ttcmm varhgmm vucubiyetine gozle gorulur derecede §ehadet eder. 

Aym §ekilde, hepsi bir arada, butun yeryuzunde birlik ve beraberlikle, 
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benzerlikleriyle ve yaratilt§ muhurlerinin birbirinin emsali 0Imas1y1a, 

idare edili§lerindeki mt1nasebetle, onlarla alakah yaratma fiilleriyle, 

Cenab-1 Hakk'm isimlerinin tecellilerine uygunluklanyla ve o yt1z bin

lerce varhk tt1rt1nt1n say1s1z fertlerinin birbiri i<;inde, §a§mlmadan, aym 

anda idare edilmesiyle, Vacibt1'1-Vt1cud Yarabcmm apa<;1k birligini ve 

ehadiyetini gosterirler. 

Hem nas1l ki, onlar Senin varhgmm vucubiyetine ve birligine §e

hadet ediyor. Aynen oyle de, yeryt1zt1nde dart yt1z bin milletten mey

dana gelen canhlar ordusundaki say1s1z varhgm yt1z binlerce farkh 

tarzda beslenmesi ve idaresi; §a§mlmadan, birbirine kan§bnlmadan, 

mukemmel bir §ekilde yarablmas1 Senin rububiyetinin bir ve benzersiz 

olu§undaki yt1celige, bahan bir <;i<;ek kadar kolay yaratan kudretinin 

bt1yt1klt1gt1ne ve her §eyle irtibath olduguna delildir. Aym §ekilde, ko

ca zeminin her tarafmda, say1s1z hayvana ve insana, hadsiz yiyecek

leri <;e§it <;e§it, k1s1m k1s1m haz1rlayan rahmetinin smirs1z geni§ligine 

i§arettir. 0 nihayetsiz faaliyetin, nimetlerin, idarenin, beslemenin ve 

icraatlarm kusursuz bir duzen i<;inde ger<;ekle§mesi ve her §eyin, hatta 

zerrelerin o emirlere ve icraata itaat edip boyun egmesi hakimiyetinin 

sonsuz geni§ligine kesin bir delildir. Bununla beraber, o aga<;lann, bit

kilerin, yaprak, <;i<;ek, meyve, kok, dal ve budak gibi her bir varhgm 

her §eyinin, her vazifesinin bilerek, garerek, faydalara, gayelere ve 

hikmetlere gore yarablmas1, Senin ilminin ve hikmetinin her §eyi ku

§atbgm1 a<;tk<;a gosterir ve say1s1z parmaklanyla buna i§aret eder. Ve 

onlar, sanatmm kusursuz gt1zelligini, sonsuz gt1zellikteki nimetlerinin 

mukemmelligini say1s1z dille ovt1p methederler. 

Hem bu ge<;ici handa, fani misafirhanede, k1sa bir zamanda ve s1-

mrh omurde, aga<; ve bitkilerin elleriyle insana verilen bu kadar k1ymetli 

ihsanlar, nimetler, yapilan fevkalade masraf ve sunulan ikramlar, §Una 

i§aret, belki §ehadet eder: Misafirlerine burada boyle merhamet goste

ren kudretli, kerem sahibi Rahim Yarabc1, yaptig1 bt1tt1n masraf1, sundu

gu ihsanlan, kendini sevdirmesinden ve tamtmasmdan gaye olan neti

ceyi aksine <;evirmemek, yani mahluklarma, "Bize bu nimetleri tattird1, 

fakat as1llanm yedirmeden bizi idam etti." dedirtmemek, uluhiyet sal

tanatmm k1ymetini hi<;e indirmemek, sonsuz rahmetini inkar etmemek 

ve ettirmemek ve kendisine arzu duyan bt1tt1n dostlanm mahrumiyet 
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yuzunden dil§rnana c;evirrnernek ic;in elbette ve her halukarda ebedi bir 

alernde, baki bir rnernlekette, dairni cennetlerinde sonsuza kadar ya§a

tacag1 kullan ic;in rahrnet hazinelerinden baki ve cennete lay1k rneyveli 

agac;lar ve c;ic;ekli bitkiler haz1rlarn1§hr. Bu dunyadakiler ise sadece rni

safirlere gosterrnek ic;in nurnunelerdir. 

Agac;lar ve bitkiler, yapraklannm, c;ic;eklerinin ve rneyvelerinin bu

tiln kelirneleriyle Seni takdis, tesbih ve Sana harnd ettikleri gibi, o ke

lirnelerden her biri de Senin her ti.irlu kusur ve noksandan uzak oldu

gunu aynca ilan eder. Bilhassa rneyvelerin benzersiz bir §ekilde, etleri 

c;ok c;e§itli, sanatlan c;ok hayret verici, c;ekirdekleri harika bir tarzda 

yapilrnas1, o yernek tablalannm agac;lann eline verilrnesi ve bitkilerin 

ba§ma koyularak canh rnisafirlerine gonderilrnesi, hal diliyle olan tes

bihatlanm, ac;1kc;a, sozle ifade derecesine c;1kanr. Onlann hepsi Senin 

rnulkunde, Senin kuvvetin ve kudretinle, Senin iraden ve ihsanlarmla, 

rahrnetin ve hikmetinle her bir ernrine itaat ederler. 

Ey zuhurunun §iddetinden gizlenmi§ ve tarif edilemez 
biiyiikliigiinii Zat'ma perde kdmi§ olan Sani-i Hakim, Hal1k-1 
Rahim! 

Agac;lann ve bitkilerin butun yapraklannm, c;ic;eklerinin ve rneyve

lerinin dilleriyle, o varhklar say1smca Senin kusurdan, aczden, ortak

lardan rnunezzeh ve yuce oldugunu bildirir, Sana harnd ve Seni sena 

ederirn. 

Ey giicii her §eye yeten Yarat1c1! Ey her §eyi sonsuz hikmetiyle 
idare eden Zat! Ey sonsuz merhamet sahibi Rabbim! 

Resul-u Ekrern'in (aleyhissa!ata vesselam) talirniyle ve Kur'an-1 

Hakirn'in dersiyle anlad1rn ve irnan ettirn ki: 

Nas1l bitki ve agac;lar Seni tamyor, rnukaddes s1fatlanm ve guzel 

isirnlerini bildiriyorlarsa, aynen oyle de, canhlann ruha sahip kisrn1 olan 

insanlardan ve hayvanlardan hic;biri yoktur ki, bedeninde bulunan ga

yet rnuntazarn, saat gibi i§leyen ve i§letilen ic; ve di§ uzuvlanyla, gayet 

ince bir nizarn, hassas bir ol~u ve rnuhirn faydalarla rnahiyetine yerle§

tirilrni§ kabiliyet ve duygulanyla ve e§siz bir sanat, hikrnetli bir donatrna 
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ve dikkatli bir denge i<;inde bedenine yerle§tirilen azalanyla Senin varh

gmm vucubiyetine ve s1fatlarmm birer hakikat olarak ortaya <;tkmasma 

§ahitlik etmesin. 

(unku boyle her §eyi gorerek meydana getirilen hassas bir sana

ta, §Uurluca, ince hikmete ve her §eyin idaresi gozetilerek saglanan 

mukemmel dengeye elbette kor kuvvet, §UUrsuz tabiat ve serseri tesa

duf kan§amaz; bu, onlann i§i olamaz, boyle bir §ey mumkun degildir. 

Butiln bunlann kendi kendine meydana gelmesi ise yuz derece mu

hal i<;inde muhaldir, aktl d1§1d1r. (unku o durumda her zerrenin; her 

bir vazifesini, bedenin nastl meydana geldigini, belki onun dunyada 

alakah oldugu her §eyi bilecek, g6recek, yapabilecek -adeta ilah gi

bi- ku§atlc1 bir ilmi ve kudreti bulunmas1 gerekir, ancak ondan soma 

bedenin meydana geli§i tabiata havale edilebilir ve "kendi kendine 

oluyor" denilebilir. 

ButUniiniin tek elden idare edilmesi, tur ve cinslerinin bir olmas1 

ve hepsinin yuzlerinde goz, kulak, ag1z gibi temel uzuvlardaki aymhk 

sayesinde gorillen, yaradth§ muhrunde ortakhk.. her bir turun men

suplarmm simalarmda g6rillen hikmet damgasmda birlik.. beslenme

de ve yarahlmada beraberlik ve i<; i<;e bulunma gibi keyfiyetlerden 

hi<;biri yoktur ki, Senin birligine kesin bir §ekilde §ahit olmasm. Ve o 

turun her bir mensubunda kainata bakan butiln isimlerinin cilvelerinin 

bulunmas1, Senin bir ve benzersiz olu§unun i<;inde ehadiyetine i§aret 

etmesin. 

Hem nasil ki, insanla beraber hayvanlarm butiln yeryuzune yaytlan 

yuz binlerce tUriiniin duzenli bir ordu gibi donattlmas1, talimleri, Senin 

emirlerine itaatleri, boyun egmeleri, en kil<;ilkten en buyuge kadar 

rububiyetin emirlerinin intizamla ger<;ekle§mesi Senin rububiyetinin 

ha§metinin derecesine delildir. Ve gayet <;ok bulunmakla beraber k1y

metli olmalan, mukemmellikleriyle beraber gayet <;abuk yarahlmalan, 

gayet sanath olmakla beraber <;ok kolay yapth§lan Senin kudretinin 

buyuklugunun derecesini gosterir. Aym §ekilde, dogudan bahya, ku

zeyden guneye kadar yaytlan, mikroptan gergedana, en kil<;ilk sinek

ten en buyuk ku§a kadar butiln canhlara nz1klanm ula§tlran rahmeti

nin hadsiz geni§ligine i§aret eder. Her biri, itaatkar askerler gibi yara

dth§larmm gerektirdigi vazifeleri yapmas1 ve yeryuzu her bahar ve guz 
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mevsiminde terhis edilenlerin yerine yeniden silah altma ahnm1§ bir 

orduya kl§la olmas1 yonuyle, hakimiyetinin smirs1z geni§ligine kesin 

birer delildir. 

Hem nasil ki her bir hayvan kainatm kuc;uk bir nushas1 ve ornegi 

hukmundedir. 0 canhlar, gayet derin bir ilim ve ince bir hikmetle, ic_; 

ic_;e olan kls1mlan birbirine kan§hnlmadan ve ayn ayn suretleri §a§ml

madan, hatas1z, noksans1z yaratilmalanyla Senin ilminin ve hikmeti

nin her §eyi ku§att1gma tek tek i§aret ederler. Aynen oyle de, her biri, 

birer sanat mucizesi ve hikmet harikas1 olacak kadar benzersiz ve guzel 

yarahh§1yla, c;ok sevdigin ve sergilenmesini istedigin Rabbanl' sana

tmm son derece kusursuz guzelligine, bilhassa yavrular, gayet nazh, 

nazenin bir §ekilde beslenmeleriyle ve heveslerinin, arzulanmn tatmi

niyle Senin inayetinin c;ok §irin cemaline say1s1z i§arette bulunurlar. 

Ey Rahman ve Rahim! Ey vaadine sad1k olan, kendisine 
itimat edilen! Ey din giiniiniin sahibi! 

Resul-u Ekrem'inin (aleyhissa/8.ta vesselam) dersiyle ve Kur'an-1 

Hakl'm'inin rehberligiyle anlad1m ki: 

Madem kainatm sec;ilmi§ en muhim neticesi hayatt1r.. ve hayatm 

en klymetli, sec;ilmi§ ozu ruhtur.. ve ruh sahiplerinin en yuksek, sec;il

mi§ klsm1 §UUr sahipleridir.. §UUr sahiplerinin ise en ku§ahc1 mahiyette 

olam insandzr .. ve butun kainat, hayatm emrine verilmi§tir, onun ic_;in 

c;ah§1r.. canhlar ruh sahiplerine itaat eder, onlar ic_;in dunyaya gonde

rilir.. ruh sahipleri, insana itaat ve yard1m eder.. ve insan, yarad1h§1 

geregi Hahk'm1 c;ok ciddi bir §ekilde sever, Hahk'1 da onu hem sever 

hem kendini ona her vesile ile sevdirir.. hem insanm kabiliyetleri ve 

manevl' donamm1, ba§ka, baki bir aleme ve ebedl' hayata bak1yor, kal

bi ve §UUru butlin kuwetiyle sonsuzluk istiyor.. ve dili, say1s1z duayla 

olumsuzluk ic_;in Hahk'ma yalvanyor. 

Elbette ve her halukarda, Cenab-1 Hakk'm o c;ok seven, sevilen, 

sevgili ve dost varhg1 dirilmemek uzere oldurerek, onu ebedl' bir mu

habbet ic_;in yaratm1§ iken ebedl' bir dli§manhkla gucendirmesi dli§linu

lemez, bu mumkun degildir! Belki insan, ba§ka, ebedl' bir alemde mut

lu bir §ekilde ya§ayacak olmasmm hikmetiyle bu dunyaya c;ah§mak 
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ve o sonsuz hayati kazanmak i<_;in gonderilmi§tir. Ve insanda tecelli 

eden ilah'i isim}er, §U fani Ve k1sa hayattaki cilveleriy}e, beka a}eminde 

kendilerine ayna olacak insamn, onlann ebed'i cilvelerine eri§ecegine 

i§aret eder. 

Evet, ebedf bir Zat'zn sadzk dostu ebedf olmalzdzr. Baki'nin §UUr 

sahibi aynasznzn baki olmasz gerekir. 

Hayvanlann ruhlannm baki kalacag1, Hazreti SUleyman'm (aley

hisselam) huthut ku§U ve karmcas1, Salih (aleyhisselam)'m devesi ve 

Ashab-1 Kehf'in K1tmir'i1 gibi baz1 hususi canhlann hem ruhlanyla hem 

vucutlanyla ebed'i aleme gidecegi ve her bir tu.run ara sira kullanmak 

ic;in bir tek bedene sahip bulunacag1 sahih rivayetlerden2 anla§ilmakla 

beraber; hikmet, hakikat, rahmet ve rububiyet de bunu gerektirir. 

Ey ezelden ebede kadar kaim ve daim olan Kadir! 

BU.tun canhlar, ruh ve §Uur sahipleri Senin mUlkunde, yalmz Senin 

kuwetin ve kudretinle, ancak Senin iraden ve idarenle, rahmetin ve 

hikmetinle, rububiyetinin emirlerine uyarlar ve f1tr'i i§lerle vazifelendi

rilmi§lerdir. 0 varhklann bir k1sm1, insanm kuwetinden ve ustunlugun

den dolay1 degil, yarad1h§1 geregi zay1f ve aciz olmas1 sebebiyle rahmet 

tarafmdan onun emrine verilmi§tir. Hal diliyle ve sozle Sani'lerinin 

ve Mabud'lannm kusurdan, ortaklardan munezzeh ve yuce oldugunu 

ilan ederler, O'nun nimetlerine §U.kur ve hamd ile her biri kendine has 

ibadetini ya par. 

Ey zuhurunun §iddetinden gizlenmi§ ve ey tarif edilemez 
biiyiikliigiinden perdelenmi§ olan, her tiirlii kusurdan uzak 
Zat! 

BU.tun canh varhklarm tesbihatiyla Senin her turlu noksandan uzak 

ve munezzeh oldugunu ilan etmeye niyetlenerek ~ F, 0A ~ J:.t ~ 
3 lf" ~~ j5 ~\1)1 diyorum. 

K1tmir: Ashab-1 Kehf'in kopeginin ad1. 

Bkz. el-Begav!, Meolimil't-Tenzfl 3/154; Ebu's-SuO.d, Tefsfru Ebi's-Suud 5/212; el
AIO.s!, Ruhu'l-Meonf 15/226. 
Ey canh olan her §eyi sudan yaratan Zat! Sen ne yucesin! 
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Ey Alemlerin Rabbi! Ey ge~mi§ ve gelecek biitiin varlrklarm 
ilahr, Sahibi! Ey goklerin ve yerin Rabbi! 

Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) talimiyle ve Kur'an-1 

Hakim'in dersiyle anlad1m ve inand1m ki: 

Nasil gokler, uzay, yeryuzu, karalar, denizler, aga<;lar, bitkiler ve 

hayvanlar; tek tek, butUn k1s1mlanyla, zerreleriyle Seni biliyor, tamyor, 

varhgma ve birligine §ehadet, delalet ve i§aret ediyorlarsa; aynen oyle 

de, kainatm ozu olan canhlar, canhlann ozu olan insan ve insanhgm 

ozu olan peygamberler, evliya, asfiya, on/arm da ozleri olan kalbleri 

ve ak1llan miJ§ahede, ke§if, ilham ve aklf c;;zkarzmlarzyla, yuzlerce icma 

ve yanh§hgma ihtimal bulunmayacak ittifak kuwetinde bir kesinlikle 

Senin varhgmm vucubiyetine, birligine ve ehadiyetine §ehadet ediyor, 

bunu haber veriyorlar. Mucizeleriyle, kerametleriyle ve dogruluguna 

§U.phe bulunmayan delillerle bu haberi ispat ediyorlar. 

Evet kalblerde, gayb perdesi ardmdaki ihtar edici bir Zat' a bakan 

gayba ait hi<;bir his.. ilham edici bir Zat' a baktiran hi<;bir yamltmaz il

ham .. hakkalyakin suretinde mukaddes s1fatlanm ve esma-y1 husnam 

ke§feden hi<;bir kesin inarn;; .. bir Vacibu'l-VucO.d'un nurlanm aynelyakin 

olarak goren, peygamberlerdeki ve evliyadaki hi<;bir nurani kalb .. her §e

yin Hahk' mm varhgmm vucubiyetinin ve birliginin delillerini ilmelyakin 

tasdik ve ispat eden, asfiya ve s1dd1klardaki hic:;bir nurlanml§ akil yoktur 

ki; Senin varhgmm vucubiyetine, mukaddes s1fatlanna, birligine, ehadi

yetine ve guzel isimlerine §ehadet etmesin, delil ve i§aret olmasm ... 

Bilhassa butun peygamberlerin, evliyanm, asfiyanm ve s1dd1k 

zatlarm imam1, reisi ve ozu olan Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissalata vesse

lam), haberlerini tasdik eden hi<;bir apa<;1k mucizesi.. dogrulugunu ve 

hakka riayet ettigini gosteren hi<;bir yuce hakikat.. bu tun mukaddes 

ve hakikatli kitaplann ozunun ozu olan Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm 

mutlak tevhide <lair hi<;bir ayeti ve imana ait mukaddes meselelerden 

hic:;biri yoktur ki, Senin varhgmm vucubiyetine, kutsi vas1flanna, birli

gine, ehadiyetine, isim ve sifatlanna §ahitlik etmesin, delil olmasm ve 

i§arette bulunmasm. 

Hem nas1l ki say1s1 yuz binlere varan butUn o dogru sozlU ha

berciler, mucizelerine, kerametlerine ve delillere dayanarak Senin 
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varbgma ve birligine §ehadet eder. Aynen oyle de, her §eyi ku§atan 

Ar§-1 Azam'm butun i§lerini idare etmekten kalbdeki c;ok gizli ve ku

c;uk hisleri, arzulan ve dualan bilmeye, i§itmeye ve cevaplamaya ka

dar cereyan eden muhte§em rububiyetinin derecesini.. ve gozumu

zun 6nunde say1s1z, turlu e§yay1 birden yaratan; hic;bir fiil digerine, bir 

i§ bir ba§ka i§e mani olmadan en buyuk §eyi en kuc;uk bir sinek gibi 

kolayca yapan kudretinin buyuklugunun mertebesini icma ve ittifak 

ile ilan ve ispat edip haber verirler. 

Hem nasil ki o zatlar, bu kainati, ruh sahibi varhklar, bilhassa insan 

ic;in mukemmel bir saray hukmune getiren, cinler ve insanlar ic;in cen

neti ve ebedi saadeti haz1rlayan, en kuc;uk bir canhy1 bile unutmayan, 

en aciz kalbleri tatmin edip lutuflanyla sevindiren rahmetinin sonsuz 

geni§ligini ve zerrelerden gezegenlere kadar her turlu varhg1 emrine 

itaat ettiren, hukmu altmda tutan, vazifelendiren hakimiyetinin smirs1z 

enginligini haber vererek mucizeleri ve delilleriyle ispat ederler. Aynen 

oyle de, kainati, ic;inde unsurlan adedince risaleler bulunan buyuk 

bir kitap hukmune gec_;iren, Levh-i Mahfuz'un defterleri olan imam-1 

Mubin ve Kitab-1 Mubin' de her varhgm kaderini kaydeden ve c;ekir

deklerde her agacm fihristini, programm1 ve §UUr sahiplerinin ba§lann

daki haf1zalarmda hayat hikayelerini yanh§stz, muntazam bir §ekilde 

yazan ilminin her §eyi ku§att1gm1 gosterirler. Her bir varhga pek c;ok 

hikmet takan, hatta her bir agaca meyveleri say1smca neticeler verdi

ren, her canhda uzuvlan, belki zerreleri ve hucreleri adedince faydalan 

takip eden, hatta insanm dilini -pek c;ok vazifeyle beraber- yiyecekle

rin tatlan say1smca zevk alabilen olc;ucuklerle donatan mukaddes bir 

hikmetin her §eyi ic;ine ald1g1m bildirirler. Hem celali ve cemali isim

lerinin bu dunyada misalleri gorlilen tecellilerinin sonsuzlar sonsuzu 

olan ahiret aleminde daha parlak bir §ekilde devam edecegini haber 

verirler. Bu fani alemde ornekleri gorlilen ihsanlanmn daha §a§aah bir 

surette o saadet yurdunda surecegine, bekasma ve bu dunyada onlan 

gorup arzuyla isteyen kullarmm ebediyette de onlara e§lik edecegine, 

sahip olacagma icma ve ittifak ile §ehadet, delalet ve i§aret ederler. 

Hem ba§ta yuzlerce apac;1k mucizesine dayanarak Resul-u Ek

rem (aleyhissa/6.til vesselam) ve §liphe goturmez ayetlerine dayanarak 

Kur'an-1 Hakim, nur sac;an ruh sahipleri olan butlin peygamberler, 
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nurani kalb sahiplerinin kutublan olan evliya ve aydmlanml§ ak1l er

bab1 olan asfiya, indirilen butun suhuf ve mukaddes kitaplarda, c_;ok 

tekrar ettigin vaatlerine ve tehditlerine dayanarak.. Senin kudret, rah

met, inayet, hikmet, celal ve cemalin gibi kutsi s1fatlanna, icraatma, 

celalinin izzetine ve rububiyetinin saltanatma guvenerek.. ke§ifleriyle, 

mli§ahedeleriyle, ilmelyakin imanlanyla ebedi saadeti cinlere ve in

sanlara mujdeliyorlar. Dalalet yolundakiler ic_;in cehennemin bulundu

gunu haber veriyor, buna inamyor ve §ehadet ediyorlar. 

Ey Kadir-i Hakim! Ey Rahman-1 Rahim! Ey soziinde mutlaka 
duran sonsuz kerem sahibi! Ey izzet, biiyiikliik ve celal sahibi 
Kahhar-1 Ziilcelal! 

Bunca vaadini ve sad1k dostlanm, bu kadar sifat ve icraabm ya

lanlay1p rububiyet saltanatmm kati gereklerini, sevdigin ve onlar da 

tasdikle ve itaatle kendilerini Sana sevdiren say1s1z makbul kulunun 

hadsiz dualanm ve davalanm reddederek, kuflirle, isyanla ve Seni 

vaadinde yalanla itham etmekle her §eyi ku§atan tarif edilemez bu

yuklligune dokunan, celalinin izzetine dokunduran, uluhiyetinin hay

siyetine ili§en ve rububiyetinin §efkatini muteessir eden dalalet yolun

dakileri ve kafirleri, ha§ri inkarlannda tasdik etmekten yuz bin derece 

mukaddes ve sonsuz derece munezzehsin, yucesin! Senin nihayetsiz 

adaletinin, guzelliginin ve rahmetinin boyle sonsuz bir zulumden, c_;ir

kinlikten uzak oldugunu ilan ediyorum. \~ 0)~ ~ jl;.53 i~ 
11~ ayetini, vucudumun zerreleri adedince soylemek istiyorum. 

0 dogru sozlu elc_;ilerin ve saltanatmm ilancilan, hakkalyakin, 

aynelyakin, ilmelyakin suretinde Senin ahiretteki rahmet hazinele

rine, beka alemindeki ihsanlannm definelerine ve saadet yurdunda 

tamamen ortaya c_;1kacak guzel isimlerinin harika, benzersiz cilveleri

ne §ehadet ve i§aret eder, onlan mujdelerler. Ve butiln hakikatlerin 

kaynagz, gilne§i ve koruyucusu olan Hak isminin en buyuk panlhs1-

nm, buyuk ha§ir hakikati oldugunu -iman ederek- Senin kullanna 

ders verirler. 

"Allah onlann iddialanndan mi.inezzehtir, son derece yi.icedir, uludur." (isra suresi, 
17/43). 
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Ey peygamberlerin ve srddrklarm Rabbi! 

Onlann hepsi Senin millki.inde, Senin emrin ve kudretinle, iraden ve 

idarenle, ilmin ve hikmetinle emrine itaat eder ve vazifelidirler. Takdis, 

tekbir ve hamd ile, kelime-i tevhidi soylemekle yeryi.izi.ini.i muazzam bir 

zikir meclisi, bu kainah bi.iyuk bir mescit hi.ikmi.inde gosterirler. 

Ya Rabbi! Ey goklerin ve yerlerin Rabbi! Ey Halik! Ey her 
§eyin Yaratrcrsr! 

Gokleri yzld1zlarzyla, yeryuzunu i<:;indekilerle ve mahlukati bu
tun halleriyle hukmu altmda tutan kudretinin, iradenin, hikmetinin, 
hakimiyetinin ve rahmetinin hakk1 i~in nefsimi bana boyun egdir ve 
taleplerimi ger~ekle§tir!.. Kur' an' a ve imana hizmet i~in insanlarzn 
kalblerini Risale-i Nur kar§1smda yumu§at! .. Bana ve karde§lerime 
kamil iman ve bu dunya hayatmda guzel bir son nasip et! .. Hazre
ti Musa'ya (aleyhisselam) denizi, Hazreti ibrahim'e (aleyhisselam) ate§i, 
Hazreti Davud'a (aleyhisselam) dag1 ve demiri, Hazreti Suleyman'a 
(aleyhisselam) cinleri ve insanlarz ve Hazreti Muhammed'e (aleyhissalata 

vesselam) gune§i ve ay1 itaat ettirdigin gibi, kalblere ve ak1/lara Risale-i 
Nur'u kabul ettir! .. Beni ve Risale-i Nur talebelerini nefsin ve §eytanm 
§errinden, kabir azabmdan ve cehennem ate§inden muhafaza eyle ve 
Cennetu'l-Firdevs'te mesut kif! Amin, amin, amin ... 

,... 1 / ./ 

1~\ ~\ ~\ d~ i::~e, ~ "]~ 6 ~ '1 ~~ 
2". _\L;J1 .,:/ ~ ~\ 0\ 0 ~ 1°~ ~ ·\/ 
~ ; J / / / ~y Y": ..J 

Kur'an'dan ve Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/8.ta vesselam) mi.inacah 

olan Cev§enu'l-Kebir' den ald1g1m bu dersi, bir tefekkur ibadeti olarak 

Rabb-i Rahim'imin dergahma arz etmekte kusur i§lediysem, Kur'an'1 

ve Cev§enu'l-Kebir'i §efaatc_;i yaparak rahmetinden affim1 diliyorum. 

"Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakkiyla 
bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32). 
"Dualan 'el-Hamdu lillahi Rabbi'l-alemln' (Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.) 
diye sona erer." (Yunus suresi, 10/10). 



BiRiNCi LEM' A 

Hazreti Yunus'un (aleyhisselam) me§hur munacati olan 

ayetinin muhim bir s1rnm ve buyuk bir hakikatini beyan ederek bu 

dunyada herkesin, Hazreti Yunus'un (aleyhisselam) o vaziyetinde -fa
kat daha buyuk bir nispette ve daha muthi§ bir halde- bulundugunu 

bildirir. Hazreti Yunus (aleyhisselam) ic_;in "bahk, deniz ve gece" ne ise 

her insan ic_;in de nefsi, dunyas1 ve gelecegi odur. 

iKiNCi LEM'A 

Hazreti Eyyub'un (aleyhisselam) me§hur yakan§tnl anlatir. 

~jl~jl~\~ 
2 -: I ;; I\ ,. / 01 ~1 / ;! ;!:.. I\ / · ;; / ~1 ~ / ~ ~ ; I 
~ J r _) _) _r'-4' ~'-I . .J cS ~ 

ayetinin muhim bir s1rnm ve buyuk bir hakikatini "Be§ Nukte" ile 

tefsir eden, butun musibete ugramt§lar ic_;in manevi bir derman ve 

"Sonra karanhklar ic_;inde §6yle yakarm1§tl: 'Ya Rabbi! Sensin ilah, Senden ba§ka yoktur 
ilah. Subhansm, butun noksanlardan munezzehsin, Yucesin. Dogrusu kendime zulmet
tim, yaz1k ettim. Affm1 bekliyorum Rabbim!"' (Enbiya suresi, 21/87). 
'"Ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.' diye 
niyaz etmi§ti." (Enbiya suresi, 21/83). 
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c.;ok faydah bir ilac.; hukmundeki bir risaledir. Bu risale, mi.iminler 

ic;;in madd1 musibetleri musibet olmaktan c;;1kanyor. Asil mi.ihim mu

sibetin, kalbe ve ruha ili§en dalalet oldugunu gostererek musibete 

ugrad1g1 halde sabreden ve §U.kredenlerin omurlerindeki dakikala

rm ibadet saatleri yerine gec;;tigini anlahp §ikayet kap1sm1 kapatan 

ve daima §U.kur kap1sm1 ac;;an bir risaledir. 

U<;UNCU LEM' A 

j, / )I 

i0~j ~µ ~\ ~ ~j ']~ ~~;~JS 

ayetinin iki muhim hakikatini, 2 JL;ll ~j J~ 4 . ·JL;ll ~j J~ 4 §ek

lindeki iki me§hur cumlenin ifade ettikleri iki kiymetli hakikatle tefsir 

ediyor. Beka ic;;in yarahlan ve bekaya a§ik olan insan ruhu, Bak1-i 

Zulcelal' e kar§l gen;ek munasebetini bilse fani omrunu ebed1 bir ha

yata c;evirir. Oc;;uncu Lem'a, boyle bir insanm omrundeki saniyele

rin seneler hukmune gec;;tigini, Bak1-i Zulcelal'i tammayan insan ru

hunun ise senelerinin saniyeler gibi oldugunu beyan ve ispat eden 

kiymetli bir risaledir. Faniligi fena goren ve bekay1 merak eden, bu 

risaleyi dikkatle okumah. 

DORDUNCU LEM' A 

Minhacu's-Sunne yani Sunnet Yolu admda c;;ok muhim bir risa

ledir. $ia ile Ehl-i Sunnet arasmdaki en muhim aynhk sebebi olan 

"imamet ve halifelik" meselesini ac;1kc;a ve kesin bir §ekilde halledip 

dogruyu yanh§tan aymr. 

"O'nun vechi (Zati), hari<; her §ey yak olacaktir. Hukum O'nundur ve hepiniz O'nun 
huzuruna goturuleceksiniz." (Kasas suresi, 28/88). 
Ey Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu tek Baki! 
"(Ey Resulum! Sen boyle onlann uzerine titrerken) onlar hala senden ve yolundan yuz 
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yoce ayetinin pek ~ok boyok hakikatinden ikisini dart "nokte" ile tef

sir eder. Bu risale hem Ehl-i Sonnet ve Cemaat hem de Aleviler i~in 

~ok kiymetli ve faydahdir; ger~ekten "sonnet yolu" dur. $u meselede 

sonnet-i seniyyenin yolunu tamamen izah eder. 

BE~iNCi LEM' A 

2J..?)1 ~j ~I ~(*l3 ayetinin ~ok mohim bir hakikatini on be§ 

mertebede beyan eden bir risale olacakti. Fakat hakikat ve ilimden 

~ok zikir ve tefekkorle monasebeti bulundugundan yazilmas1 §imdilik 

ertelendi. Ger~i On Birinci Lem' a olan Sonnetin Mertebeleri ve Bid' at 

Hastahgmm ilac1 adh gayet mohim risale Be§inci Lem' a olarak daha 

once yazilm1§tl. Fakat o risale on bir mohim nokteye aynld1gmdan On 

Birinci Lem'a'ya girdi, Be§inci Lem'a a~1kta kaldi. 

ALTINCI LEM'A 

4\~-~\ ~\ ~~ 'J ~ ~ y; '1 j j y.. 'l(*l
5 comlesinin ifade ettigi, pek ~ok 

ayetin muhim hakikatlerini yine on be§-yirmi fikri mertebe i~inde 

<:;evirecek olurlarsa de ki: Bana (yard1mc1 ve destek<:;i olarak) Allah kafidir. O'ndan ba§ka 
ilah yoktur. Ben O'na dayand1m, O'na guvendim ve 0, (blitlin kainatm, butun varhklann 
idare merkezi olan) Buyuk Ar§'m Rabbi, (butlin kainatm mutlak Sultam, butlin varhklann 
yegane s1gmag1, besleyip ya§atam, koruyup gozetenidir)." (Tevbe suresi, 9/129). 
"De ki: Bu peygamberlik ve ir§ad hizmetinden oturu sizden akrabahk sevgisinden ba§ka 
bekledigim hi<:;bir kar§ihk yoktur." ($lira suresi, 42/23). 
"Allah bize yeter. 0 ne guzel vekildir!" (Al-i imran suresi, 3/173). 
(*) Hazreti Ostad1m1z Araµ<:;a Yirmi Dokuzuncu Lem'a'nm Altmc1 Bab'mm ha§iyesinde 
bu iki cumle hakkmda: "Bu iki mubarek sozun mertebeleri, ilimden <:;ok fikir ve zikirle 
alakah oldugundan Araµ<:;a yaz1ld1..." beyanmda bulunmaktad1r. J.?)1 ~j ~IL:...:..>. aye
tinin hakikatine dair Darduncu $ua olarak Hasbiye Risalesi ad1yla Turk<:;e telif edilmi§tir. 

Hazreti Ostad'm HizmetkCirlarz 
"Hareket ve gli<:;, ancak yuceler yucesi ve pek buyuk olan Cenab-1 Hakk'm dilemesi ile 
olur." Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu sozun, cennet hazinelerinden 
bir hazine oldugunu bildirmi§tir. Bkz. Buharl, megCizf 38, deavat 51, 68, kader 7; Mus
lim, zikir 44-46. 
(''l Hazreti Ostad1m1z Arap<:;a Yirmi Dokuzuncu Lem'a'nm Altmc1 Bab'mm ha§iyesinde 
bu iki cumle hakkmda: "Bu iki mubarek sozun mertebeleri, ilimden <:;ok fikir ve zikirle 
alakah oldugundan Arap<:;a yaz1ld1..." beyanmda bulunmaktad1r. J.?)1 ~j ~IL:...:..>. aye
tinin hakikatine dair Dbrduncu $ua olarak Hasbiye Risalesi ad1yla Tlirk<:;e telif edilmi§tir. 

Hazreti Ostad'm HizmetkCirlarz 
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gosteren bir risale olacakt1. Bu Lem'a da, Be§inci Lem'a gibi, nef

simde hissettigim ve ruh1 yolculugumda zikir ve tefekkDrle seyretti

gim mertebeler oldugundan, ilim ve hakikatten c;ok zevk ve hal ile 

alakahd1r. Bu sebeple, hakikati ifade eden lem'alann ic;inde degil, 

sonunda yer almas1 uygun gorUldu. 

YEDiNCi LEM' A 

Fetih SO.resi'nin sonundaki §U De; ayetin, yani: 

~jl~jl~\~ 

~-: · \~I al ~I "\-<~ 11 ~I ~\::__jj c~: IL t;~:!I\ ~ ~J-- ~I ,;~ .uf 
~ :: i ~ ;, ~ ~ ;, .Jy _,/ v 

j, ~ 

~10 ~ ~ (:;;~~I .. \~~ ~f lA :I~~~ !~ :J -: ~ ::,. " :><: <.~ .. -: ~L~ 
,, ,,J ~~~I r::-- ~ l.f..~J r--2.J ~ 

j, / / 

~ ~~1).;:, ~#~ J;J1 ~~j L>41~ ~r) ~->i l:?0J1 ~®~:-) ~ 
/ / / / / / 
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ayetlerinin on mucizelik yonDnden yalmz gayb hakkmda haberlere 

dair olan sekizini beyan eder. $u De; ayetin, tek ba§ma, apac;ik bir 

mucize oldugunu ispatlar. Bu lem'anm ilavesinde, 

"Allah, Resulunun ruyasm1 elbette dogru 9karacaktir. in§allah siz kiminiz ba§1m tira§ et

tirmi§, kiminiz sac;;lanm k1saltm1§ olarak Mescid-i Haram'a korkmaks1zm tam bir guvenlik 
ic;;inde gireceksiniz. Arna Allah sizin bilemediginiz §eyleri bildiginden ondan once yakm bir 

zafer nasip etti. Butun dinlere Listi.in k1lmak ic;;in ResOJunu hidayet ve hak dinle gonderen 
O'dur. Buna §ahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'm resuludur. Onun beraberin

deki muminler de kafirlere kar§l §iddetli olup kendi aralannda §efkatlidirler. Sen onlan 
ruku ederken, secde ederken, Allah'tan lutuf ve nza ararken gorursun. Onlann alameti, 

yuzlerindeki secde izi, secde aydmhg1d1r. Bunlar, Tevrat'taki s1fatlan olup incil'deki me

selleri ise §6yledir: Oyle bir ekin ki, filizini c;;1karm1§, sonra da onu kuwetlendirmi§, derken 
kahnla§ml§ da art1k govdesi uzerinde dogrulmu§. Oyle ki, ekicilerin ho§una gider, kafirleri 

de ofkelendirir. i§te boylece Allah, onlar gibi iman edip makbul ve guzel i§ler yapanlara 
bir magfiret ve buyuk bir mukafat hazirlam1§tir." (Fetih suresi, 48/27-29). 
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ayetinin muhim bir mucizelik nuktesine, aym Fetih Suresi'nin sonun

daki ayetin gayba <lair haberi turunden olan gaybi haberlerine i§aret 

edilir. 

"Sonsoz" klsmmda ise Kur'an-1 Hakim'in tevafuklarla alakah 

mucizevi nuktelerinden ~ok parlak bir nukteyi beyan edip bir manada 

Kur'an'm Fatiha'da, Fatiha'nm Besmele'de, Besmele'nin ise Elif Lam 

Mim' de bulundugunu bildirir. 

Ve en ~ok ne§redilen, elden ele dola§an derkenar Kur'an sayfala

rmda "Allah" lafzmm tevafuk etmesindeki mucizevi inceliklerden biri

ni gosterir, o da §Udur: Sayfalann son satirlannm ilk yansmda butun 

Kur'an'da Zat-1 Zulcelal'in yuce ismi seksen ve ikinci yansmda yine 

birbiri ustune gelecek §ekilde seksen tane olup tevafuk eder. Boylece 

sayfalann sonunda "Allah" kelimelerinin tam denk gelerek birbirini gos

termesi, adeta sekseninin toplammdan bir tek Lafza-y1 Celal'in ortaya 

~lkmas1, hem son satmn tam ortasmda elli be§ ve ba§mda yirmi be§ 

Lafza-y1 Celal' in beraber yine seksen etmesi, bu seksen, diger iki sek

sene tevafuk ederek yalmzca sayfalann son sahrlannda iki yuz kirk ho§ 

tevafuk bulunmas1 gosteriyor ki; Kur'an-1 Azimli.§§an'm hem ayetlerinin, 

hem kelimelerinin, hem de harflerinin her biri, ayn ayn birer mucize 

kaynag1dir. Aym §ekilde, kelimelerin nak1§lan ve yaz1h§lan da ayn birer 

mucizelik panltisma mazhard1r. ;;u risale bunu beyan eder. 

SEKiZiNCi LEM'A 

Ker8.met-i Gausiye Risafesi' dir. Sikke-i Tasdfk-i Gay bf kitabmda ve 

teksir Lem' afar' da ne§redilmi§tir. 

DOKUZUNCU LEM' A 

T eksir Lem' afar' da ne§redilmi§tir. 

"(Kim Allah'a ve ResO.lune itaat ederse) i§te onlar, Allah'm nimetlerine mazhar ettigi 
nebiler, s1dd1klar, §ehitler ve salih ki§ilerle beraber olacaklard1r. Bunlar ne giizel arka
da§lar!" (Nisa sO.resi, 4/68-69). 
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ONUNCU LEM' A 

I 

~jll~jll~\~ 
,...,,,. c c / _,t 

~\ j s; ~~ ~ ~ ~j \~;-~~~~JS~ f;. 
0 \ .b \ <)) 1 / 
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ayetinin bir s1rnm, Kur' an hizmetindeki arkada§lanmm be§eriligin ge

regi olan kusur ve hatalannm neticesinde yedikleri §efkat tokatlanm2 

bey an ve izah eder. 

Evet, bu risale iki kis1m olarak yazilacakti. Birinci kis1mda, has ve 

sad1k Kur' an hizmetkarlarmm kusur ve hatalan neticesinde yedikleri 

tembih dolu §efkat tokatlanndan, ikinci kis1mda ise gorilnil§te Kur' an 

hizmetine dost fakat kalben kar§l olanlarm bilerek verdikleri zarar sebe

biyle yedikleri men edici tokatlardan bahsedilecekti. F akat bazilarmm 

hatmm lilzumsuz yere rencide etmemek i<_;in birinci kis1mda yilzlerce 

hadisenin yalmz on be§ tanesinden bahsedildi. ikinci kis1m ise §imdilik 

yazilmadi. T okat yiyenler, bu hadiseleri kendi imzas1 ve tasdiki altmda 

kabul ederek yazmi§hr. Ben be§ tokat yedim, yazd1m. Nefsim gibi kabul 

ettigim Abdulmecid ve Hulusi'ye de vekaleten yazd1m. 6tekilerin bir 

kism1 kendileri yazd1, bir k1sm1 da haklarmda yazilam gorilp kabul etti

ler. Misal olarak bunlarla yetindik. Y oksa pek c;ok hadise var. Ve katiyen 

§U kanaate vard1k ki, hizmetimizde ba§1bo§ degiliz. Milhim bir nazar, 

dikkatli bir inayet ve kuwetli bir muhafaza altmday1z. 

Bu risalenin sonunda, 3f J~ y6jlj f J~ ':f rJ.kil s1rnna dair milhim 

bir hakikat izah edilerek hizmetimize zulumle ili§en dinsizlerin bu diln

yada tokat yiyecekleri ve kismen yedikleri, dinsizlik ve dalalet hesa-

"Gun gelir, her §ah1s (dunyada iken) hay1r adma ne i§lemi§se onunde haw bulur; kotu
luk adma ne i§lemi§se de. ister ki, o kotulukle kendisi arasmda upuzun bir mesafe olsun! 
Allah, sizi Kendisine kar§l gelmekten sakmdmyor. Allah, kullar(m)a t;ok ac1yand1r." (P.1-i 
imran stiresi, 3/30). 
Bkz. ~Ora suresi, 42/30. Aynca muminlerin hukmen kut;U.k hatalannm t;abuk temizlen
mesi it;in cezalarmm k1smen dunyada ve suratle verildigine dair bkz. Tirmizl, zuhd 57; 
Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 2/287, 450. 
"Zu!Um devam etmez, ki.lfu.r devam eder." Bkz. el-Mi.lnavl, Feyzu'l-kadfr 2/107. Aynca 
"Allah Teala, zalime biraz firsat tarnr ama bir de yakalad1 m1, o artik pa<;ay1 kurtara
maz." anlammdaki hadis it;in bkz. Buharl, tefsfru sure (11) 5; Muslim, birr 62; Tirmizl, 
tefsfru sure (8) l l. 
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bma ili§enlerin ise hemen tokat yemeyip cezalarmm ertelenmesinin 

sebebi ve hikmeti anlatihyor. 

ON BiRiNCi LEM' A 

Sunnetin Mertebeleri ve Bid' at Hastahgmm ilac1 adh c;ok muhim 

bir risaledir. 

ayetlerinin iki muhim hakikatini on bir "nukte" ile tefsir eder. 

Birinci Niikte 
/ } 

3~ ~~ ?,-i ili ~i ~G ~ ~ ~ 0A hadis-i §erifinin s1rnm 
bildiri;. - - / 

ikinci Niikte 

imam Rabbani'nin (kuddise sirruh), "Sunnet-i seniyyeye uymak en 

muhte§em, en ta th, en emniyetli yoldur." sozune dairdir. 

U~iincii Niikte 

Sunnet-i seniyyenin onemi hakkmda imam Rabbani'nin hukmunu 

tasdik eder. 

"Size kendi ararnzdan oyle bir Peygamber geldi ki, zahmete ugramarnz ona agir gelir. Kalbi 
usti..inuze titrer, muminlere kar§I pek §efkatli ve merhametlidir. (Ey Resulum! Sen boyle 
onlann uzerine titrerken) onlar hala senden ve yolundan yuz c;evirecek olurlarsa de ki: 
Bana (yard1mc1 ve destekc;i olarak) Allah kafidir. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Ben O'na 
dayand1m, O'na guvendim ve 0, (butun kainatm, butun varhklann idare merkezi olan) 
Buyuk Ar§'m Rabbi, (butun kainatm mutlak Sultarn, butun varhklann yegane s1gmag1, 
besleyip ya§atarn, koruyup gozetenidir)." (Tevbe suresi, 9/128-129). 
"De ki: Ey insanlar, eger Allah'1 seviyorsarnz gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin." 
(Al-i imran suresi, 3/31). 
et-Taberani, el-Mu'cemi/l-Evsat 5/315; ibni Adiyy, el-KO.mil 2/327; el-Beyhaki, ez
Zuhd s. 118. 
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Dordiincii Niikte 

1 J;.. ~_;.JI hakikatinin kap1smdan gec;erek c;ok hayret verici, manevl' 

bir aleme bir ruh yolculugunu anlattr. 

Be§inci Niikte 

v~\ A:>,;,,.{ · " q~ ~\ ~ ~ ~ ~:S- ~\ H ayetinin ac;1k beyamyla, Allah r-:-::-:. Ld~ ~ 1--- ~ u-
sevgisinin; bir "manttk klyas1 ile si.in~et-i seniyyeye uymay1 netice ver-

digine dairdir. 

Altmc1 Niikte 

3_)0\ J ~'>4 Jsj ~>Ll ¥-~ js hadisinin mi.ihim bir s1rnm ve r j.)1 
4~:~ ~ ~\ ayetinin bir hakikatini tefsir eder. 

Yedinci Niikte 

Si.innet-i seniyyenin her bir meselesinin altmda bir edep bulundu

gunu anlattr. "Bi.iti.in gayb1, gec;mi§i, gelecegi, di.inyadakileri, ahiret

tekileri bilen Cenab-1 Hakk'a kar§l edep ve hicap nas1l olabilir ve ne 

demektir?" sorusuna gi.izel bir cevapttr. 

Sekizinci Niikte 

Si.innet-i seniyyenin bir klsmmm Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissa/8.ta 

uesselam) §efkatinin damlalan olmas1 itiban ile Zat-1 Ahmediye'nin 

(aleyhissa/8.ta uesselam) nastl bir §efkat madeni oldugunu gosterir. 

Dokuzuncu Niikte 

Her bir si.innete tamamen, bilfiil uymak, havas tabakanm en 

"Olum kesin bir gen;ektir." (Bkz. et-Taberani, el-Mu'cemil'l-Kebfr 3/180. Aynca, alum 
gen;egini ifade eden ayet-i kerimeler ic;in bkz. Bakara suresi, 2/28; Al-i imran suresi, 
3/185; Hae suresi, 22/66; Casiye suresi, 45/26; Kaf suresi, 50/19; Cum'a suresi, 62/8; 
Mulk suresi, 67/2). 
"De ki: Ey insanlar, eger Allah'1 seviyorsamz, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin." 
(Al-i imran suresi, 3/31). 
"Her bid'at dalalettir ve her dalalet cehennem ate§indedir." Nesfil, zydeyn 22; Ma'mer 
ibni Ra§id, el-Cami' 11/159; et-Taberani, e/-Mu'cemil'/-Kebfr 9/97. ilk k1sm1 ic;in bkz. 
Muslim, cum'a 43; EbU Davud, silnnet 5; ibni Mace, mukaddime 6, 7; Darimi, mukad

dime 16, 23. 
"i§te bugun sizin dininizi kemale erdirdim." (Maide suresi, 5/3). 
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haslanna mahsus oldugu halde; herkesin niyetiyle, kasten, ona 

taraftar olarak, onu gerekli gbrerek ve takdir ederek sunnete talip 
olmakla o eksiksiz riayetten tam hisse alabilecegini bildirir. Tari
kat ehlinin evrad u ezkannm ve me§replerinin, si.innetin esaslanna 

ters di.i§memek §artiyla, bid' at sayilamayacagm1, onlara olsa olsa 
"bid'at-1 hasene", yani Kur' an ve si.innete aykm olmayan bid'atlar 
denilebilecegini beyan eder. 

Onuncu Niikte 

1~1 k~ ~~ · ~ q~ b1 ~ ;! ~ £5 ~\ 
0

l~ Bu nuktede Allah sevgisine r~-:. i...i.Y-7 ~ i~-- ~ u- , 
ve o sevgfnin ~eticesinde si.innet-i s~niyyeye uymaya <lair, uc; nokta 

ic;inde gayet merak uyandmc1, muhim ve gi.izel hususlar var. Hatta bu 

Onuncu Nukte, kitabm yaz1h§mdaki kerametinin tevafuklu bir panlt1-

sm1 da gozlere gbsterir. 

On Birinci Niikte 

Resul-u Ekrem'in sunnet-i seniyyesmm kaynagmm, hem sozleri 

hem halleri hem de davrarn§lan oldugunu ve her birinin farzlar, na

fileler ve guzel adetler diye kis1mlara aynld1gm1 bildirir. J;. ~ ~Ll 
21~-~ ayetinin s1rnyla, insanhk ic;inde manen ve ruhen "oldugu gibi, 

mizac1 ybnuyle, cisman1 ve nefs1 duygulanyla da en mutedil noktada 

bulunan, olc;i.iluli.igun en mukemmel ornegi, benzersiz ferdin Resul-u 

Ekrem (aleyhissalata vesselam) oldugunu ispat eder. Bu risale, ba§ta de

nildigi gibi, c;ok faydah bir deva ve muthi§ bir iksirdir. 

ON iKiNCi LEM'A 

ilim adamlarmm, bu asrm cografyactlarmm ve gokbilim
cilerinin tenkitlerine sebep olmu§, 

"De ki: Ey insanlar, eger Allah'1 seviyorsamz gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin." 
(Al-i imran suresi, 3/31). 
";>uphesiz sen, ahlakm -Kur'an buudlu, uluhiyet eksenli olmas1 itibanyla- ihatas1 
imkans1z, idraki kabil olmayan en yucesi uzerinesin!" (Kalem suresi, 68/4). 
"Bu tun mahluklann nz1klanrn veren, kamil kuwet ve tam iktidar sahibi, Allah T eala' drr." 
(Zariyat suresi, 51/58). 
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ayetlerinin iki hakikatini iki "nukte" ile tefsir eder. 

Birinci Niikte 

Her canlmm nzkmm dogrudan dogruya Kadir-i Zulcelal'in elinde 

oldugunu ve rahmet hazinesinden c;1ktigm1 bildirerek nz1ks1zhktan ol

menin mumkun olmad1gm1 ispatlar. 

ikinci Niikte 

Yerkurenin, Allah'1 inkar eden cografyacilann ve felsefecilerin soy

lediginin aksine, goklerin de gokbilimcilerin soylediginin aksine, yedi

§er tabaka oldugunu yedi yonden ispat eder. Bu risale, oyle geveze 

dinsizler ic;in bir dizgin, bir gemdir. 

ON U<_;UNCU LEM' A 

Hikmetu'l-istiaze yani ~eytandan Allah'a S1gmmamn Hikmeti 

ad1yla bilinen, c;ok k1ymetli, kuwetli ve hakikatler ic;eren bir risaledir. 

~1~)1 ~ ~@~01 ~~@~01 ~@~01 ~~ ~_;\ j 
2~tJlj µ1 ~@~81 JJ.:LJ, J, ~ ~;. L?.;Jl@~W1 

/ / ... / 

suresinin en muhim hakikatini, 

3 ,I 
0 

0 ~\ ~I ~ ,I ~\ • I~ I / ~ t I I / / 0 i I t &~I " HJ--~ J~ 0 ~_) ~ ::>yj@~~ si? ~ ~ "'J '-:-'5 u 

"Allah 0 yuce Yaratic1dir ki, yedi kat gogu ve yerden de onlann benzerini yaratmt§hr. 
Allah'm emri ve hukmu bunlar arasmda inip durur ki, Allah'm her §eye kadir oldugunu 
ve her §eyi ilmiyle ku§att1gm1, O'nun ilmi dt§mda hi<:;bir §ey olmayacag1m siz de bilesi
niz." (Talak suresi, 65/12). 
"De ki: insanlann Rabbine, insanlann yegane Hukumdanna, insanlann ilahma s1g1-
nmm: 0 sinsi §eytanm §errinden, 0 ki insanlann kalplerine vesvese verir, 0 §eytan, 
cinlerden de olur, insanlardan da." (Nas suresi, 114/1-6). 
"Sen de ki: "Ya Rabbi! $eytanlann vesveselerinden, onlann yammda bulunmalanndan 
Sana s1gmmm!" (Mu'minun suresi, 23/97-98). 
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ayetinin muhim bir hikmetini ve \~~]I 91 L: : l\ ~ ~~ ~ _;1 ifadesinin/ en 

muhim s1mm on De;; "i§aret" ile tefsi/ ederek on uc;; an~htarla ~ _;: ~ _J.\ j 
-rO\ ayetinin sarsilmaz kalesine bir kap1 ac;;ar, muminin s1gmag(m gbsterir. 

"~eytanlarm yaratma bak1mmdan kainata hic;;bir mudahalelerinin 

bulunmad1g1, dalaletin tiksinti verici c;;irkinlikleri dalalet yolundakilerde 

bile nefret uyandird1g1 halde ve Cenab-1 Hak rahmeti ve inayetiyle 

hak ehline taraftar olmasma, hak ve hakikatin cazibeli guzellikleri hak 

ehlini dogrulay1p te§vik etmesine ragmen; §eytamn askerlerinin Allah 

yolundakilere c;;ok defa ustUn gelmesinin hikmeti nedir?" sorusuna ke

sin ve ac;;ik bir cevaphr. 

"Sonsuz, mutlak guzellik ve merhamet sahibi Rahman'm rahmet 

ve cemali, butunuyle §er olan §eytanlann yaratilmasma ve muminlere 

musallat olmasma, onlann yuzunden birc;;ok insanm kufre girip cehen

neme gitmesi gibi hadsiz bir c;;irkinligin ve deh§etli bir musibetin mey

dana gelmesine nas1l ve nic;;in izin veriyor?" sorusuna gayet kuwetli 

ve ikna edici bir cevaphr. 

O~iincii i§aret 

"Kur'an-1 Hakim'de dalalet ehlinden c;;ok §ikayet edilmesi, uzer

lerinde c;;ok durulmas1 ve haklanndaki §iddetli tehditler; gbrunD§te 

Kur'an'm adaletli ve yerinde belagatine, ush1bundaki dengeye ve 

dosdogruluga uygun dU.§mU.yor. Kur' an adeta aciz bir adama kar§1 

ordular hazirhyor. Muflis olduklan ve mUlkte hie;; hisseleri bulunmad1g1 

halde dalalet yolundakilere hadlerini a§an bir ortak gibi makam verip 

onlardan §ikayet ediyor. Bunun s1rn ve hikmeti nedir?" sorusuna ke

sin ve gayet muhim bir cevaphr. 

Dordiincii i§aret 

Yokluk tamamen §er, varhk ise tamamen hayir oldugundan; 

Kovulmu§ §eytanm §errinden Allah Teala'ya s1gmmm. 
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guzelliklerin ve kemalatm varhktan, §erlerin ve musibetlerin ise yok

luktan kaynakland1gm1 ve dogdugunu beyan eder. 

"Cenab-1 Hak semavl' kitaplarda, insana cennet gibi bi.iyi.ik bir 

mi.ikafati ve cehennem gibi deh§etli bir cezay1 gostermekle beraber, 

onu c;okc;a ir§ad, tekrar tekrar ikaz, defalarca ihtar, tehdit ve hayra 

te§vik eder. Buna ragmen mi.iminlerin, §eytanm askerlerinin c_;irkin, 

mi.ikafats1z ve zay1f hilelerine aldanmasmm s1rn nedir?" §eklindeki 

mi.ithi§ soruya ikna edici bir cevaphr. 

Altmct i§aret 

$eytanlarm c;ok yaptiklan en tehlikeli hilelerinden biri, ki.ifri.i hayal 

etmeyi onu tasdik etmek, dalaleti di.i§i.inmeyi onu kabul etmek §eklin

de gostermektir. Altmc1 i§aret, hassas ve temiz kalbli insanlan tehlikeye 

atan bu hileye ilme ve manhga dayanan esash bir cevap verir. 

Yedinci i§aret 

Mutezile imamlan, §errin yaratilmasm1 §er kabul ettikleri ic_;in ki.i

fi.ir ve dalaletin yarahh§1m Allah' a atfetmiyorlar. Guya boyle yaparak 

Cenab-1 Hakk'1 takdis ediyorlar. Mutezile'nin bu mi.ihim aldam§ma 

ve Mecusilerin §errin yarahc1s1m ayn zannetmelerine gayet kuvvetli, 

mantikh, ba§ka soze gerek birakmayan bir kar§1hk verir. Hem bu i§a

ret, "Bi.iyi.ik gunahlan i§leyen, mi.imin kalamaz!" diyen Mutezile'nin 

bu gori.i§i.ine ve bir k1s1m Haridlere kar§l da gayet makbul ve ikna 

edici bir cevaphr. 

Sekizinci i§aret 

"Baz1 risalelerde, 'Kesin delillerle ispat edildigi gibi, ki.ifi.ir ve dalalet 

yolu o kadar zahmetli ve zordur ki, hie; kimsenin ona girmemesi gere

kir, bu yuri.inebilecek bir yol degildir. iman ve hidayet yolu ise o kadar 

ac;1k ve kolaydir ki, herkes ona girmeliydi' dediginiz halde; bu risalede, 

tahrip ve tecavi.iz olan dalalet yolunun kolayhg1 sebebiyle c;oklarmm o 

yola saphgmm soylenmesi birbirine ters di.i§i.iyor. Bunlar birbiriyle nasil 
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bagda§tr?" sorusuna gayet merak uyandmc1, mantikh ve kesin bir ce

vaphr. Bununla beraber, "Dalalette o kadar deh§etli bir elem ve kor

ku var ki, kafirin degil hayatmdan lezzet almas1, belki hie; ya§amamas1 

gerekirken, hayatta kendini muminlerden daha mesut gormesinin s1m 

nedir?" sorusuna gayet gi.izel bir temsille tam ikna edici bir cevap verir. 

Dokuzuncu i§aret 

"Ba§ta peygamberler ve onlann ba§mda Fahr-i Alem (sallallahu 

tea/a aleyhi ve sellem) olmak i.izere Allah yolundaki hidayet ehli Cenab-1 

Hakk' m o kadar inayetine ve yard1mma mazhar olduklan halde neden 

c;ok defa §eytamn taraftan dalalet ehli kar§1smda maglup di.i§mi.i§ti.ir? 

Hatemi.i'l-Enbiya'nm (aleyhissalata vesselam) gi.ine§ gibi parlak peygam

berliginin yakmmda, Medine' de bulunan mi.inaf1klann dalalette lsrar

lannm ve hidayete ermemelerinin sebebi, hikmeti nedir?" sorulanna 

herkesi alakadar eden guzel ve kuwetli bir cevaptir. 

Onuncu i§aret 

$eytanm, ona uyanlara kendisini inkar ettirmek §eklindeki hilesinin 

maskesini yirtarak pis ve tiksinti verici yi.izi.ini.i gosterir ve onun varh

gm1 ispat eder. 

On Birinci i§aret 

Kur'an-1 Hak!m'in, dalalet yolundakilerin i§ledikleri §erlerden do

lay1 kainatm ofkelendigini, toprak, hava, ate§, su gibi unsurlarm hid

detlendigini ve bi.iti.in varhklann manen k1zd1gm1 mucizev1 bir §ekilde 

ifade etmesine <lair merak uyandiran bir i§arettir. 

On ikinci i§aret 

$u dart soruya gayet k1sa ve kuvvetli dart cevaptlr. 

Birinci soru: "Smirh bir hayatta, smirh gi.inahlara kar§1hk sonsuz bir 

azap ve cehennem cezas1 nasil adalet olabilir?" 

ikinci soru: "$eriatta denilmi§tir ki: 'Cehennem amelin kar§1hg1, 

cennet ise Cenab-1 Hakk'm lutfu ve ihsamd1r.' Bunun hikmeti nedir?" 
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Oc;uncu soru: "KotU1Uk c;ogalarak yayild1gmdan bir gi.inahm bin 

yaz1lmas1, iyiligin ise bir yazilmas1 gerekirken; gunahm bir, sevabm on 

yazilmasmm s1m nedir?" 

D6rduncu soru: "Dalalet yolundakilerin kazand1klan ba§anlar ve 

gosterdikleri kuvvet, hidayet ehlinde bir zaaf bulundugu ve davalan 

temelsiz oldugu ic;in midir?" 

Uc; "nokta" d1r. 

Birinci Nokta 

$eytanm en buyuk hilelerinden biri olan, iman hakikatlerinin bu

yukli.igu hususunda kah kalbli, anlay1§s1z ve dar fikirli insanlan aldat

masma kar§ihk, cinn1 ve ins! §eytanlan tamamen susturacak bir ce

vaphr. 

ikinci Nokta 

$eytan, kusur i§leyen insana kusurunu itiraf ettirmemekle istigfar 

ve Allah'a s1gmma yolunu kapahr, gururu tahrik ederek ona nefsini 

avukat gibi mudafaa ettirir. Adeta insanm nefsini kusurlardan uzak 

gormesini saglar. ikinci Nokta, bu hileye kar§l herkesi ikna edecek 

bir cevaphr. Kendi kusurunu gormemenin o kusurdan daha bu yuk 

bir kusur oldugunu, onu kabul etmenin ise kusuru kusur olmaktan 

c;1kard1gm1 bildirir. 

U~iincii Nokta 

$eytamn, toplum hayatmda fitne c;1karan mi.ihim bir hilesi §Udur: 

Bir muminin bir tek kusurunu bahane edip yaphg1 butun iyilikleri 

orterek ona di.i§manhk besletir. Oc;uncu Nokta bu hileye kar§I, ahi

retteki buyuk terazide Cenab-1 Hakk'm mutlak adaletinin tecellisin

deki dustur ile, herkese luzumlu, bilhassa c;abuk ofkelenen ve bir §e

yi kolay kolay begenmeyen insanlar ic;in kiymetli, hakh ve kuvvetli 

bir cevap verir. 
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i§te bu risale on uc; i§aretle insi ve cinni §eytanlann on uc; hucum 

yolunu kapathg1 gibi, 

i.rOI ~ J: ~_;I J suresinin saglam kalesine s1gmmak ic_;in muminle

re on uc; kap1y1 ac;an on uc; anahtan ic_;erir. 

Bu $eytandan Allah'a Szgznmanzn Hikmeti Risa/esi'nin iki muhim 

karde§i var. Biri c;ok saglam bir kale olan Yirmi Dokuzuncu Mektup'un 

altmc1 risalesi Hucumot-1 Sitte [Alti HU.cum], ikincisi ise Yirmi Altm

c1 Mektup'un birinci bahsi Huccetu'l-Kur'an ale'§-$eytan ve Hizbihi 

[$eytana ve Taraftarlanna Kar§I Kur'an'm Saglam Delili] adh yine sag

lam bir kale gibi olan risaledir. Bu uc; risale birbiriyle munasebetlidir. 

Onlann bu zamanda muminlere c;ok luzumlu oldugunu hatirlatiyo

rum. Fakat bu risaleler tamamen Kur'an'a sad1k olanlara verilebilir. 

Bid' atlara ve dalalete taraftar veya siyasete muptela olanlann eline 

vermemek gerekir. Bilhassa Hucumot-1 Sitte, ic_;ine Eski Said'in §id

detli lisam kan§tlgl ic_;in en has ve en sad1k karde§lerime mahsustur. 

$imdilik hakk1 dinleyecek ve kabul edecek seviyede olmayanlara gos

terilmemesini tavsiye ediyorum. i§arat-1 Seb 'a [Yedi i§aret] risalesi de 

Hucumot-1 Sitte gibi §imdilik en haslara mahsustur. 

ON DO RD UN CU LEM' A 

iki "makam"d1r. 

Birinci Makam 

Resul-u Ekrem'e (aleyhissalata vesselam) sorulmu§: "Yeryuzu neyin 

ustunde duruyor?" Allah Resulu (aleyhissalata vesselam) §Oyle buyurmU§: 
1s-i y:jlj ~j.11 );, Yani "Okuzun ve bahgm ustunde duruyor." Bu 

hadis hakkmda c;ok munaka§a var. Cografyacilar bu hadisi -ha§a

inkar ediyor. 

i§te bu risalenin Birinci Makam1, hadisin hakiki manas1m uc; yon

den oyle bir §ekilde beyan eder ki, inkarc1lann zerre kadar insaf1 ve 

cografyacilarm hakka kar§I zerre miktar anlay1§lan varsa, bu hadisi 

Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) apac_;1k bir mucizesi sayacak

lard1r. c_;u.nku 0 uc; cevap hem hakiki hem kesin hem de manidard1r. 

Bkz. et-Taber!, CCimiu'l-BeyCin 1/153, 194, 21/72; el-Hakim, el-Mustedrek 4/636; ibni 
Abdilberr, et-Temhfd 4/9; el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevaid 8/131 (Bezzar'dan naklen). 
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ikinci Makam 

r5l1 ~~1 ~1 H 'in ~ok muhim be§-alb s1rnm tefsir eder. H 
rJ\ ~j\ ~\ 'in Kur'an'm ozu, fihristi ve anahtan oldugunu gos
terdigi ;gibi, Ar§'tan yeryuzune uzanm1§ nuran1 ve mukaddes bir bag, 

ebed1 saadetin kap1sm1 a~an bir anahtar ve her mubarek §eye feyiz ve 

bereket veren bir nur kaynag1 oldugunu bildirir. Bu makam, ilk risa

le olan Birinci Soz' e bakar. Adeta Risale-i Nur'un kis1mlan bir daire 

hukmunde olup sonu ba§lang1cma r y1 ~ y1 ~1 H mubarek bag1 

ile baglamr. Bu makamda alb yerine otuz sir yaz1lacakb, §imdilik alb 

tane kaldi. Kisadir, fakat ~ok buyuk hakikatleri i~erir. Bunu dikkatle 

okuyan, r y1 ~ y1 ~1 H 'in ne kadar kiymetli ve kuts1 bir hazine 
oldugunu anlar. 

ON BE~iNCi LEM' A 

Risale-i Nur Kulliyatz'mn Sozler, Mektubat ve On Darduncu 

Lem'a'ya kadar olan kismmm fihristidir. Her birinin fihristi o kitabm 

sonunda bulundugundan, yani Soz/er'in fihristi Sozler' e, Mektubat ve 

Lem' alar' m fihristleri de o kitaplarm sonuna ilave edildiginden burada 

yer almadi. 

ON ALTINCI LEM' A 

Baz1 muhim meseleler hakkmda sorulan sorulann cevaplanm i~e

rir. En ba§ta, merak uyandiran dart soruya cevaptir. 

Birincisi 

"Ehl-i Sunnet ve Cemaat i~in tasalardan, s1kmblardan bir kurtulu§, 

bir zafer olacagma dair, varhgm perde arkasm1 Allah'm lutfuyla bilen 

zatlann verdigi haberlerin ger~ekle§memesi nedendir?" diye sorulma

sma kar§1hk gayet guzel bir cevapbr. 

ikincisi 

"Risale-i Nur muellifinin, kendisini §iddetli baskilar altmda tutan ehl-i 

dunyanm aleyhinde bulunmas1 gerekirken, onlara madd1 olarak ili§me

mesinin sebebi nedir?" sorusuna ~ok latif bir cevapbr. 
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O~iinciisii 

"ingilizler ve italyanlar gibi yabanc1 devletler bu hliklimetle sava§

mak isterken, neden sava§a §iddetli bir §ekilde kar§t c;1k1yorsunuz? Hal

buki bu gibi hadiseler, milletin manev1 kuwetinin kaynag1 olan islam'a 

<lair hassasiyeti ve gayreti CO§turur, islam §eairinin bir parc;a diriltilmesi

ne ve bid'atlan bir derece onlemeye vesile olur." §eklinde sorulan soru

ya verilmi§ pek ho§ bir cevaphr. 

Dordiinciisii 

"Neden elinizdeki nurlu risaleleri herkese gostermemeleri ic_;in ar

kada§lanmza tedbirli olmalanm tavsiye ediyorsunuz? Ve neden baz1 

insanlan bu nurlarm feyzinden mahrum birak1yorsunuz?" sorusuna 

verilen pek ho§ ve glizel bir cevaphr. 

Sons oz 

Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) mlibarek sakah hakkmda so

rulan bir soruya, §lipheleri yok eden ikna edici bir cevap verir. 

Sonraki k1s1mda ise dinsizlerin eskiden beri ili§tikleri lie; mesele hak
kmda sorulan sorulara lie; cevap verilmi§tir. 

Birinci Som 

ayet-i kerimesinin meali olan: "Zlilkarneyn, gline§in steak ve c;amurlu bir 

c_;e§me suyunda batt1gm1 g6rmli§." climlesi hakkmdad1r. 

ikinci Som 

Zlilkarneyn'in yaptird1g1 set nerededir, Yeclic ve Meclic kimlerdir? 

O~iincii Som 

Hazreti isa'nm (aleyhisselam) ahirzamanda gelip Deccal'1 oldlire

cegine dairdir. Bu sorulara o kadar ulv1 cevaplar verilmi§tir ki, hem 

"Nihayet batiya ula§tlgmda gune§i ad eta kara bir balc;1kta batar vaziyette buldu." (Kehf 
suresi, 18/86). 
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muminlerin imanm1 kuwetlendirir, hem belagatiyle edipleri susturur, 

hem de dinsizlerin sesini kesip onlan tokatlar. 

Bu risalenin son k1sm1, "mugayyebat-1 hamse" 1 yani Kur'an'da 

zikredilen, gaybe dair be§ bilinmeyen §eyin yalmzca ikisi hakkmda soru

lan muhim bir soruya muhim bir cevaphr. (Ri1§di1) 

ON YEDiNCi LEM' A 

Zuhre' den gelen on be§ "nota" clan olu§ur. 

Birinci N ota 

Nefsin dD§kDn oldugu bahp giden ve faydas1z §eylerin hakikatini, 

alemdeki faaliyet uzerinden gosterip kalbin onlardan bagm1 keser, in

sanm yuzunu bekaya ve ahirete c;evirir. 

ikinci Nota 

Kur'an'm bir dusturu olan tevazuyu emreder, insam kibirlenmek

ten men eder. 

Uc;iincii Nota 

2~;..) s-i\ js s1rnyla; olumun hakikatini, guzel ve gerc;egin ta kendisi 

olan bi; temsille gosterip uzun emelleri ve elemleri kalbden kesip atar. 

Her i§i Hayy ve Kayyum, Baki ve Daim olan her haynn sahibi Allah' a 

teslim eder. 

Dordiincii N ota 

Cenab-1 Hakk'm kusursuzca devam eden bir kanunu olan mev

simlerin ve as1rlann degi§mesiyle, pek c;ok §eyin aynen yeniden ya

rahlmas1 ve yenilenmesiyle, kainat agacmm mukemmel meyvesi olan 

insanm, buyuk ha§ir mevsiminde aynen diriltilecegini kesin bir §ekilde 

ispatlar. 

Bkz. Lokman suresi, 31/34; Buhari, istiska 29, tefsfru sure (6) 1, (13) 1, (31) 2, tevhfd 
4; Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 2/24, 52, 58, 122. 
"Her gelecek §ey yakmd1r." (es-Suyuti, ed-Dureru'l-Muntesira s. 15; el-Acluni, Ke§fU'l
Hafa 2/149. Aynca bkz. ibni Mace, mukaddime 7; Darimi, mukaddime 23). 
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Be§inci Nota 

$u felaket ve helak asrmm en buyuk musibeti olan ve dinsizlige 

dogru giden c;;uruk medeniyetin ic;;yuzunu, simasmdaki pec;;eyi kaldira

rak ve cehennem misali mahiyetini Kur'an'm ders verdigi hak yolu ile 

k1yaslayarak gosterir. Muminleri ona meyletmekten §iddetli bir §ekilde 

nefret ettirip bula§ICl bir vebay1 te§his ile Kur' an eczanesinden onun 

devas1 olan zemzemi ic;;irir. 

Altmc1 Nota 

Nefsin ve §eytanm en buyuk hile ve tuzaklanndan olan, kafirlerin 

c;;oklugunu ve baz1 iman hakikatlerini inkardaki ittifaklanm vesvese §ek

linde gostererek sebep olduklan §ilpheyi ve dine kar§I lakaythg1, hak 

ve hakikatin ta kendisi olan bir temsille kokunden kesen ve Tuba-y1 

Cennet olan iman agacm1 yeti§tiren, tecrube edilmi§ nurani bir iksirdir. 

Yedinci Nota 

islam toplumlarmm hayatmda zararh birer mikrop olan, mumin

leri ecnebilerin ilerlemesinde saadet zannedilen zulumlil ve karanhk 

dunya ihtiraslanna sevk eden ve kendini hamiyetli g6stermeye c;;a

h§an sahtekarlan Kur'an'm elmas k1hc1yla oldurur. Dinden c;;1kma

ya yuz tutan veyahut bozgunculuk mertebesine dil§en muminleri, 

Kur'an-1 Hakim'in hastanesine ahr, tedavi eder. 

Sekizinci Nota 
/ / 

\~ J5 ~j ~)j ayetinin birs1mm, 29~ ~ '11 ~~ ~ ~LJ 
.. .. _J _J / _J / / .J 0 ; ~ / ~ / - ; / _:;.. / 

ayetininin bir hakikatini, 30fa (_? ~ J~ 0\ ~ ~\)\ \~) ~y\ ~l ayetinin 

bir dusturunu ve 45fo,) ~LJ ~~ J5 ..S~ 9~ LS§\ 5~ ayetinin 
bir nuktesini tefsir edip kain~tta ~errelerden gun~§~ kadar her §eyin bir 

"Rahmetim her §eyi kaplar." (A'raf suresi, 7/156). 
"Hic;:bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." (isra suresi, 
17/44). 
"Bir §eyi dilediginde O'nun buyrugu, sadece '01!' demektir, hemen oluverir ... " (Yasin 
suresi, 36/83). 
"Si..ibhandir, mi..inezzehtir o Zat ki, her §ey l.izerinde hakimiyet elindedir. Ve .. hepinizin 
de donli§li O'na olacakhr." (Yasin suresi, 36/83) 
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vazifesinin oldugunu, bi.iti.in gayret ve hareketlerin kader kanunu ile 

cereyan ettigini ve Cenab-1 Hakk'm kusursuz keremiyle, hizmetin ic;ine 

mi.ikafat olarak bir lezzet yerle§tirdigini ispat ve izah eder. Bununla 

beraber, varhklarm en mi.ikemmeli, canhlann reisi ve yeryi.izi.ini.in ha

lifesi1 olan insamn, tembellik yap1p gaflete di.i§erse cans1z varhklardan 

daha oli.i, sinekten, c;ekirgeden daha kans1z olacag1m hatirlahp nazara 

vermekle insam yarad1h§mm geregi olan vazifelerine yoneltir, mutlak 

uluhiyeti ispatlar. 

Dokuzuncu Nota 

Cenab-1 Hakk'm, kusursuz keremiyle, en bi.iyi.ik §eyi en ki.ic;i.ik §e

ye yerle§tirmesi itiban ile, kainattaki bi.iti.in hayir ve kemalati kainat 

agacmm meyvesi ve c;ekirdegi olan, insanm hakikatini ta§iyan pey

gamberlerde gosterdigini bildirir. Peygamberlere baglananm, hayra 

ve kemale, nura ve sevince eri§ecegini ifade eder. Kullugu yoni.iyle 

bir zerre kadar ki.ic;i.ik <_?lan insanm da bir fihrist olmas1yla ve o bag 

ile, agzmdan c;1kan 2 _;.Si ~\ sedasmm, yerki.irenin soyledigi bi.iyi.ik bir 

_r.51 ~\ hi.ikmi.ine gec;tigini haber verir. Hakkalyakin bir beyan ile hak 

yolundaki saadeti, imandaki e§siz gi.izellikleri ac;ikc;a gosterir, dalaletin, 

§errin ve zarar ziyanm dine zit oldugunu kesin bir §ekilde ispat eder. 

Onuncu Nota 

Cenab-1 Hakk'm marifetinin nuruna yeti§menin ve bakmanm, ayet

lerin ve §ahitlerin aynalannda O'nun delillerinin i§aretini gormenin i.ic; 

c;e§it oldugunu bildirir. Bunlarm bir kismmm su gibi, ikinci kismmm ha

va gibi, i.ic;i.inci.i kismmm ise nur gibi oldugunu anlatir, O'na yakmhg1 

tarif eder ve uzakhgm tehlikelerini gosterir. 

On Birinci Nota 

Kur'an-1 Mucizi.i'l-Beyan'm ifadelerindeki §efkat ve merhametin hik

metini, i.islubundaki c;ekiciligi, ak1c1hg1 ve f1triligi beyan eder. 

Bkz. Bakara sO.resi, 2/30. 
Sadece buyuklukte degil hic;;bir konuda e§i ve benzeri olmayan, ba§ka bir §ey Kendisiyle 
k1yas bile edilemeyecek yegane buyuk, Allah'tir. 
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On ikinci N ota 
/ ) 

11; yG ~i ~ 1; .f mubarek sozune uyarak 2~; 9\ J5 s1rnyla 61U-

mun ve kabrin mahiyetini bildirir, asi nefs-i emmarenin dizginini c;,:eker. 

Klsa bir 6murde, gec;,:ici bir hayatta ve bu tuhaf asirda, ebedi saadete 

en faydah amelin, en makbul hizmetin ve devamh sevabm, "imamn 

kuvvetlenmesine vesile olan Risale-i Nur talebelerinin tarzmda iman 

ilmine c;,:ah§mak" oldugunu gosteren, ilim ve kalem erbabm1 ikaz eden 

bir hakikat dusturudur. 

On U~iincii Nota 

Kafa kan§1khgma sebep olmu§ be§ "mesele"yi izah eder. 

Birinci Mesele 

3~~ ~'-:?~~I~ j,:: ~~;.1 ~ '-:?4 '1 ~~ s1rnyla, hak yolunda c;,:ah§an 

ve cihad edenlerin yalmz kendi vazifelerini du§linup Cenab-1 Hakk' m 

takdirine kan§mamalan gerektigini bildirir. ~iddetli hirs yuzunden, kul

luk ve memuriyet vazifesini amirlik ve mabudluk ile kan§hranlara kar§l 

bu ikisini ayiran ve haddini a§an insana gerc;,:ek makamm1 gosteren, 

herkese lUzumlu bir meseledir. 

ikinci Mesele 

Kullugun 6zunun Cenab-1 Hakk'm emri, neticesinin O'nun nzas1, 

meyvesinin ve faydalannm ise ahirete ait oldugunu bildirir. Dunyaya 

ait faydalar, neticeler ve menfaatler, ibadete, virde ve Allah'1 zikretme

ye sebep veya sebebin bir parc;,:as1 olursa, bunun kullugu klsmen yak 

edecegini anlatir. Kulluk sirrmm hikmetini ders veren c;,:ok muhim ve 

luzumlu bir meseledir. 

"Olum gelip <;;atmadan once, §ehvani ve nefsani hislerinizi terk etmek suretiyle olup 
hakiki hayata eriniz." es-Sehavi, el-Makos1du'l-Hasene s. 436; Aliyyulkari, el-Masnu' s. 
198; el-Ac!Cmi, Ke§fu'l-Hafo 2/384. 
"Her gelecek §ey yakmdtr." (es-SuyO.ti, ed-Duren, '/-Muntesira s. 15; el-Ac!O.ni, Ke§fu'l

Hafo 2/149. Aynca bkz. ibni Mace, mukaddime 7; Darimi, mukaddime 23) 

"Sen diledigin kimseyi dogru yola eri§tiremezsin, ancak Allah diledigini dogruya hidayet 

eder." (Kasas sO.resi, 28/56) Aynca bkz. Bakara sO.resi, 2/272. 
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Ut;iinciisii 

1~jJb jj~ ~j ~i;_ J~ ~ ~~ kutsl hadisinin mukaddes dustu

runu guzel bir temsille izah eder. Kullugun esas1 olan, aczini, faknm, 

kusur ve noksamm bilmenin ve niyaz ile Cenab-1 Hakk'm dergahmda 

rahmet kap1sm1 c;;almanm gerekliligini bildirir. Her amelde ihlas mum

kun olabileceginden, insanm hareketlerinde Allah'm nzasm1 dli§linup 

O'nun takdirine kan§mamakla yuceler yucesi bir mertebeye c;;1kacag1-

m gbsteren muhim bir meseledir. 

Dordiincii Mesele 

2~ ~I pl}~~~ 1_,15-t '.Jj ayetinin ac;;1k manas1 ile Nimetlerin 

Gerc;;ek Sahibi'ni hatira getirmeyen, O'nun adma verilmeyen nimeti 

almanm ve yemenin caiz olmad1gm1 bildirir. insan eger muhtac;; ise 

gbrunli§teki sebeplerin uzerinde Mun'im-i Hakikl'nin rahmet elini 

gbrup nimetleri 3~\ ~ diyerek almas1 gerektigini beyan eder. Her 

§eyi sebeplere baglayanlan aldatan, iki §eyin aym anda gelmesi veya 

beraber bulunmas1 demek olan iktiram as1l sebep zannetmelerini, 

guzel ve kar§l konulmas1 imkans1z bir izahla c;;urutur, yuzleri Nimetle

rin Gerc;;ek Sahibi'ne c;;evirir. 

Be§inci Mesele 

Bir cemaatin gayretleriyle ortaya c;;1kan bir neticeyi veya §erefi, o 

cemaatin reisine veya ustadma mal etmenin hem cemaate hem de o 

ustad veya reise zulum oldugunu bildirir. Cenab-1 Hakk'm nuruna ve 

feyzine ayna, vesile ve vas1ta olan bir ustadm, guzelliklerin kaynag1 

ve muktedir kabul edilmemesi gerektigini guzel bir temsille ispat eder, 

hakikate bir pencere ac;;ar. 

On Dordiincii Nota 

Tevhide dair dbrt kuc;;uk "i§aret"tir. 

Bkz. el-Buharl, et-Tarfhu'l-Kebfr 3/338; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebfr 5/71; el
Beyhaki, es-Sunenu'l-Kubra 4/182. 
"Allah adma kesilmeyen hayvanm etini yemeyin!" (En'am suresi, 6/121). 
Allah'm ad1yla. 



Fihrist 531 

Birinci i§aret 

Her §eyi sebeplere baglayan, dar bak1§h, eksik fikirli ve muhake

mesiz insanm nazanm Cenab-1 Ha~k'm birliginin delillerine c;evirip gu

zel bir temsille 1~ ~~ '1 6J..;.. j ~I '1~ ~~ '1 der, Allah'm birligini ispatlar. 

ikinci i§aret 

\~L;fl ..:JI J~ ~ ifadesinin bir smm1 tefsir eder, mecazi a§ka du§en 

insana gerc;ek a§kt ve Hakiki Mabud'u gosterir. 

Baki hayata ve ebedi manzaralan seyretmeye namzet, yuksek bir 

makamda yarahlan insanm kabiliyet ve latifeleri bazen, butunuyle bir 

hie; olan nefsin arzulanna esir dil§tilgunden, ikaz edip dikkatini c;eke

rek insam uyamk olmaya sevk eden buyuk bir hakikatin kuc;uk bir 

ucudur. 

Dordiincii i§aret 

Ruhu ve kalbi sonu gelmez emellerden, gec;mi§ ve gelecek elemler

den guzel bir temsille kurtanp 3~1 ~l ~l J mukaddes kelimesinin §ifa 

veren ve rahmet bah§eden hazinesine teslim eder. 

On Be§inci Nota 

Oc; "mesele" dir. 

Birincisi 

Allah'm Hafiz isminin mukemmel tecellisine i§aret eden, 
46/ 1~;. o;;; j~ L:~-: ~ ''e6/ 1' 0

-: o;;; j~ L~-: ~ ,: ayetiyle yeryu-f.. r ,J , r...r--:- l.r" .J f.. y::>- ,J , r...r--:- ~ ' 
zu tarlasmda ezeli ilmiyle yarahp ektigi tohumlan, kesif toprak ic_;inde, 

4 

"Allah'tan ba§ka ilah yoktur. 0 birdir. Ortag1 yoktur." (Bkz. Tirmizl, deavat 36; Nesal, 
menasik 163; ibni Mace, ticarat 40, menasik 84). 
Ey Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu tek Baki! 
"Allah'tan ba§ka ilah yoktur." (Saffat suresi, 37/35; Muhammed suresi, 47/19). 
"Zerre agirhgmca hayir yapan onu bulur, zerre agirhgmca §er yapan da onu bulur." 
(Zilzal suresi, 99/7-8). 
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soguklugun §iddeti kar§1smda dayamks1z, son derece zay1f ve kuc;uk 

olduklan halde muhafaza edip bahar mevsimindeki ha§irde ba§ka bir 

alemden gelmi§ler gibi, yarahh§ kanunlanyla dirilten Hafiz-i Zulcelal'in; 

emanet-i kubra yukunu ta§1yan, yeryuzunun halifesi1 ve kainatm mey

vesi olan insanm fiillerini, eserlerini, sozlerini, iyilik ve kotiiluklerini de 

muhafaza edip ha§ir sabahmda hesap meydanma getirecegini kesinlik 

bir §ekilde ispat eder. Ha§ri baz1 sebeplerle ak1ldan uzak goren insanlara 

misallerini a9k<;a gosterir. 

Hafiz Ali 

ON SEKiZiNCi LEM' A 

ileride ba§ka bir kitapta ne§redileceginden buraya ahnmadi. 

ON DOKUZUNCU LEM'A 

21) p 'ij 1}.yllj 1)5 ayet-i kerimesini yedi "nukte" ile tefsir eden, 

iktisadi emredip israf ve savurganhg1 yasaklayan ve bilhassa bu asnn 

insamna gayet muhim bir hikmet dersi veren, k1ymetli ve c_;ok muba

rek bir risaledir. 

Birinci Niikte 

Cenab-1 Hakk'm, insana ihsan ettigi butiin nimetlerin kar§1hgm

da sadece "§iikur" istedigini, iktisadm hem nimetlere kar§l bir hurmet 

hem Cenab-1 Hakk'a manev1 bir §likur hem de nimetin bereketlenme

sine bir vesile oldugunu, israfm ise Mun'im-i Hakikl'nin nimetlerine 

hurmetsizlik ve onlan hor gorme manasma geldigini, vahim neticeleri

nin bulundugunu beyan eder. 

ikinci Niikte 

insan vucudunun bir saray, midenin bir efendi, ag1zdaki tat alma 

duyusunun bir kap1c1, yiyeceklerin verdigi lezzetlerin ise birer bah§i§ 

oldugunu gostererek vucudun idaresinin iktisat ile sagland1gm1, israfm 

ise olc_;usuzliigu ve hastahklan netice verdigini bildirir. 

Bkz. Bakara sOresi, 2/30. 
"Yiyin, ii;in fakat israf etmeyin." (A'raf sOresi, 7/31). 
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O~iincii Niikte 

Tat alma duyusu bedenle smirh olmay1p akla, ruha ve kalbe de 

baktigmdan, israf etmemek, zillete ve sefalete du§memek ve o duyuyu 

ta§Iyan dili §ilkurde kullanmak §art1yla leziz yiyeceklerin tercih edilebi

lecegini ve aranabilecegini haber verir. Bu hakikat, harika ve mukad

des bir kudret sahibi ~ah-1 Geylani Hazretlerinin (kaddesallahu sirrahu) 

olUleri diriltmek suretiyle gosterdigi buyuk kerametiyle izah edilerek, 

bunun, ruh cesede, kalb nefse, akil mideye hakim olduktan sonra §Uk

run en son derecelerine eri§mekle mumkun olacag1 anlabhr. 

Dordiincii Niikte 

iktisat bereket sebebi oldugundan ona riayet edenlerin hayatlannm 

izzet i<;inde ge<;tigini; israf edenlerin ise her zaman sefalete, belki dilenci

lige kadar du§tilklerini, hatta haysiyet ve namuslanm, belki dini mukad

deslerini bile feda ettiklerini bildirir. iktisadm buyuk faydalanm ve israfm 

deh§etli zararlanm, oduncu bir ihtiyarm comertligin guzelligi kar§Ismdaki 

istignasm1 zikrederek anlahr, iktisadm k1ymet ve izzetinin comertligin us

hlnde oldugunu gosterir. 

Be§inci Niikte 

Gayet merak uyandmc1 bir bal hadisesiyle, iktisattaki izzet ve be

reketin, israftaki sefalet ve mahrumiyetin bir s1rnm pek <;ok hakikati 

gostererek izah eder. 

Altmc1 Niikte 

Cimriligi ve cimrilikten farkh, ovUlmil§ olan iktisat hasletini, Hazreti 

Omer'in oglu Hazreti Abdullah'm (radiyallahu anhuma) ya§ad1g1 bir hadi

seyle oyle anlahr ki, iktisadm cimrilik olmad1gm1 ve israftan farkh olan 

comertligin en mukemmel derecesini gosterir. 

Yedinci Niikte 

israfm hirs1, hirsm kanaatsizligi, kanaatsizligin mahrumiyeti ve husra

m dogurdugunu, aynca ihlas1 ka<;irarak ahirete ait amelleri zedelemek 



534 Lem' alar 

gibi lie; mi.ihim netice verdigini gosterir. Hirs yuzunden, zekalan ile bili

nen ediplerin dilencilige kadar tenezzill ettigini ve bir kis1m alimlerin ge

c;im s1kmhsma dil§tilgunu temsillerle o kadar guzel izah eder ki, bunun 

otesinde beyan ve izah dil§ilnulemez. 

Husrev 

YiRMiNCi LEM' A 

~y1~_y1~1H 
oJJ ,.,, o 1 ,..., ...i 0 0 / ,,,.. ';"° o; :::; 

@ ~0-JI ~ ~ :JJJI 4l.9 ~~ --?L:?JI ~~ lJ )1 L~ 

\_r~-~WI ~0JI ~ ~t 
ayet-i kerimesinin ve 

~I 0 Lt;J1 ~,, 0 .Lt;J1 ~I 0 ,.1t;J1 ~,, 0 -'IWI ~I "01 ~ 
:: ~ 3 ~ :: ~ 3 ~ ::(.)'"" 

2 _ _\,;~ l_::_ \;::_ 0. ,._1..:. ,.\1/ 0. ,._1..:. ,.\1 
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hadis-i §erifinin geregince, islamiyet'te ihlasm en muhim esas olmasmm 

s1mm, hadsiz nuktelerinden be§ "nokta" ile tefsir ve izah eder. 

Birinci Nokta 

"Yalmzca dunyay1 gaye edinenler, gaflet ic;indekiler, dalalet yolun

dakiler ve munaf1klar birbirleriyle rekabet etmeden ittifak saglad1klan 

halde, hak ve hidayet ehli neden rekabet yuzunden ayn dil§ilyor?" 

§eklindeki pek muhim ve muthi§, hak yolundakileri, dini gayret ve has

sasiyet sahiplerini gerc;ekten kan aglatan sorunun cevab1 olan pek c;ok 

sebepten yedisi zikredilmi§tir. $6yle ki: 

Hak ve hidayet yolundakilerin ayn dil§mesi, davalannm asils1z

hgmdan, zelil, himmet yoksunu, a§ag1 ve ak1beti dil§ilnmeyen dar 

"Biz sana kitab1 gen;egin ta kendisi olarak indirdik. 0 halde sen de, ihlasla yalmz Allah' a 
ibadet et! iyi bilin ki halis din, yani butun gonluyle candan itaat, yalmz Allah'a yap1hr." 
(Ziimer suresi, 39/2-3). ihlasla ilgili §U ayetlere de bakilabilir: A'raf suresi, 7/29; Hier suresi, 
15/40; Zumer suresi, 39/11, 14; Mu'min suresi, 40/14. 
"insanlar helak oldu; alimler mustesna. Alimler de helak oldu; ilmiyle amel edenler 
mustesna. Amel edenler de helak oldu; ihlas sahipleri mustesna. ihlas sahiplerine gelin
ce, onlar da pek buyuk bir tehlike ile kar§1 kar§1yad1rlar." Bkz. el-Gaza!!, jhyau U/umi'd
Di'n 3/414, 4/179, 362; el-Gazali, Mearicil'/-Kuds s. 88; el-Acluni, Ke§fil'l-Hafa 2/415. 



Fihrist 535 

gbrli§lli insanlar olmalanndan, k1skanc;hklarmdan ve dunyaya kar§I 

hirslarmdan kaynaklanmad1g1 gibi; gaflet ve dalalet ehlinin kuvvetli 

ittifaklan da yollannm hakikat olmasmdan, ak1betlerini dli§linme

lerinden ve yuksek nazarh olmalanndan kaynaklanmaz. $u risale 

bunu o kadar yuce bir uslupla ve hakikatleri ic;eren bir tarzda be

yan ve izah eder ki, sebepleri bilinmeyen §U sorulann cevaplanm 

verir: "Fesubhanallah, her an ic;in uc; yuz elli milyon fedakar ferdi 

bulunan yuce islamiyet, nasil hepsi yuz elli milyonu a§mayan ve 

olUmden deh§etli korkan uc;-dort yabanc1 devletin elinde esir ol

mu§? Hem oyle bir esaretle mahkum edilmi§ ki, -Allah! Allah!- bi

c;are Muslumanlara her firsatta oyle deh§etli alc;akhklar ve i§kenceler 

yapilm1§ ki, engizisyon zulumlerine rahmet okutur. Gozya§I yerine 

surekli kanlan ak1tilm1§. Bir degnek cezasma kar§ihk, dini gayret ve 

hassasiyet sahiplerinin boyunlan gaddar zalimlerin elleriyle kopa

nhp atilm1§; o bic;are Musluman hamiyetperverlerin bir k1sm1 dara

gac;lannda asilm1§, hayatlanna son verilmi§, dunyanm ufuklannda 

merhametsizce te§hir edilmi§. Dunya hayatlan darmadagm edilmi§, 

ahiret hayatlan da zarar gormli§; bir k1smmm ise hem dunya hem 

ahiret saadetleri yak edilmi§. Nedendir?" i§te bu sorulann cevapla

n, elmas hazinesi k1ymetindeki bu risalenin "Birinci Nokta"smdaki 

izahlann neticesinde anla§ilmaktadir. 

$u zavalh Muslumanlar hak ve hakikat mesleginde giderken, 

hataya ve yanh§a dli§meleri yuzunden ihlaslan zedelenmi§, aralan

na rekabet girmi§, ittifak ve birlik yerine aynhk ve ihtilaf dogmu§. 

Neticede bu yaralar tedavi edilmemi§, hastahklar yayilm1§; bu hali 

goren dalalet ehli, Muslumanlann ayn dli§mesini ganimet bilmi§, al

datmacalarla islam alemine hucum etmi§, zavalh Muslumanlan pek 

muthi§ bir esaret altma alm1§, mahvetmek ic;in c;ah§mI§lar. i§te as1rlar

dan beri uc; yuz elli milyon Muslumam zincirler altmda, her gun, her 

saat, her an inim inim inleten hallerin sebepleri bu risalenin "Birinci 

Nokta"smda, hakikati gosteren bir §ekilde izah edilmi§tir. Fakat hey

hat! Zaman ve zemin musait degilmi§ ki, be§ noktadan yalmzca biri 

yazilm1§, digerleri daha sonraya birakilm1§. 

Husrev 
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YiRMi BiRiNCi LEM'A 
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ayetlerini tefsir eder. Her hayirh amelde, bilhassa ahirete <lair hizmet

lerde ihlasm en muhim esas oldugunu bildiren c;ok k1ymetli bir risale

dir. Bu risale, oncelikle bu muthi§ zamandaki Kur' an hizmetkarlanna 

hitap ederek §byle der: "Deh§etli dli§manlar kar§tsmda, §iddetli bask1-

lar altmda, muthi§ dalaletler ve saldiran bid' atlar arasmda sizler gayet 

az, zay1f, fakir ve kuwetsiz oldugunuz halde, c;ok agir, buyuk, umumi 

ve kutsi olan imana ve Kur' an' a hizmet vazifesi, sirf Cenab-1 Hakk'm 

bir ihsam olarak omuzlanmza yuklenmi§tir. Oyleyse ihlas1 kazanmaya 

ve onun s1rlanm kalbinize yerle§tirmeye herkesten daha c;ok mecbur 

ve bununla vazifeli oldugunuzu bilmelisiniz. Ve ihlasa zarar veren §ey

lerden §iddetle kac;mmahsm1z." Daha soma ihlas1 kazanmak ic;in dart 

"dustur"u beyan eder. 

Birinci Diistur 

"Dogrudan dogruya Allah'm nzasm1 gaye edinmelisiniz." der. 

ikinci Diistur 

"Rekabetsiz, birbirinize hukmetmeden, g1pta etmeden, atalete dU.§

meden, hakiki bir dayam§ma ic;inde, faaliyetlerini tek maksada yonel

terek c;ah§an bir fabrikanm c;arklan gibi olmahsm1z." der. Ebedi saadeti 

netice veren ve Ommet-i Muhammed'i (aleyhissa!O.ta vesselam) dunya ve 

"Sakm birbirinizle ihtilaf etmeyin; sonra korkuya kap1hp zaafa di.i§ersiniz, ri.izganmz 
(kuvvetiniz) gider." (Enfal sO.resi, 8/46). 
"Namazlara kalkip hu§U ile Allah'm divanmda durun." (Bakara sO.resi, 2/238). 
"Nefsini maddl ve manevl kirlerden anndiran kurtulu§a erer. Onu gi.inahlarla orten ise 
ziyana ugrar." (~ems sO.resi, 91/9-10). 
"Ayetlerimi az bir fiyatla, yani di.inya menfaati kar§thgmda satmaym." (Bakara sO.resi, 
2/41). 
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ahirette kurtulu§ sahiline c;1karacak olan Rabbani bir gemide hizmet et

tirildiginiz ic;in ihlasa, ittifaka samimiyetle sanlmahsm1z, omuz omuza 

vermelisiniz di ye emreder. 

O~iincii Diistur 

Hem birkac; misal ile ihlasm muhim bir sirrm1 izah eder, hem de 

imam Ali (radiyallohu anh) ve $ah-1 Geylani (kaddesallohu sirrahu) gibi kuts1, 

harika kahramanlann, Nur Talebelerinin ba§mda ustad ve arkasmda 

yard1mc1 olarak her vakit haw bulunmalarmm bir hikmetini bildirir. 

Dordiincii Diistur 

Karde§ler arasmda "tefonf", yani "karde§in karde§te fani olmas1" 

esasm1 yerle§tirir. 

ihlas1 kuwetlendiren vas1talardan birinin "rab1ta-y1 mevt" yani olu

mu hie; akildan c;1karmamak oldugunu, onu zedeleyen sebeplerin ise 

"riya ile hie; olmeyecekmi§ gibi dunyaya dahp emellerinin pe§inden 

gitmek" gibi yasaklanm1§ hasletler oldugunu bildirir. 

ihlas1 kazanmamn ikinci vesilesi, daima Cenob-1 Hakk'zn huzurun
da oldugunu di1§i1nmektir, der. Bu §ekilde hem riyadan kurtulmamn 

c;aresini hem de kazamlan ihlasta c;ok mertebe bulundugunu gosterir. 

Daha soma, ihlosz kzran, ona moni a/an uc; sebepten birincisinin 
"maddf menfaatler" oldugunu beyan eder. Ahirete ait amellerde

ki ortakhkta c;ok buyuk menfaat bulundugunu, bu uhrevi kazancm 

dunyevi ortaklann kazanc;lan gibi olmad1g1m, eksilip bolunmeden, 

noksans1z olarak, Allah' m fazh ile biriken sevap ve neticelerin bir 

mislinin, o amele i§tirak eden fertlerin her birinin amel defterine ay

nen girecegini bildirir. Rekabet ve ihlass1zhkla bu kazancm kac;mlma

masm1 tavsiye eder. 

Monilerin ikincisi, ihlas1 kiran, c;ok muhim bir ruh hastahg1 olan ve 

gizli §irke yol ac;an, insanlann alakasm1 kazanmak ve dikkatleri kendine 

c;ekerek benligi ok§amakttr, der. Bundan §iddetle kac;mmay1 ve bu gibi 

hastahklara kiymet verilmemesini, uzerinde onemle durarak emreder. 

Oc;;uncu mani olarak da "korku ve ac;;gozli1/i1k" yuzunden gelecek 

zararlarla ihlasm kmlmasm1 sayar. Bu hususta "Hucumat-1 Sitte"de 
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yeterli izah bulundugundan, mese1eyi o k1ymetli risaleye havale ede

rek son bulan, §irin, tath, <;ok yuce, benzersiz ve herkesin muhta<; ol

dugu mubarek bir risaledir. 

Husrev 

Bir K1s1m Karde§lerime Hususi Bir Mektup 

Bid'atlar her yeri sard1g1 bir zamanda sunnet-i seniyyeye uymanm 

onemini ve Risale-i Nur'u yazmanm "be§ turlu ibadet" oldugunu bil

diren k1ymetli bir mektuptur. 

YiRMi iKiNCi LEM' A 

gibi ayetlerle ve il<; i§aretle, Risale-i Nur muellifi ve Risale-i Nur hakkm

da <;oklan tarafmdan sorulan, "Sen sadece dunyay1 gaye edinenlerin 

dunyasma kan§mad1gm halde, neden onlar her firsatta senin ahiretine 

kan§iyorlar? Kald1 ki, hi<;bir devlet, dunyay1 terk eden munzevilere ili§

mez." sorusuna gayet guzel cevap veriyor. 

Birinci i§aret 

Risale-i Nur muellifi ve Risale-i Nur, butun muminlerin, bilhassa 

Isparta vilayetinin manev1 yukseli§ine ve imanlanmn daha derin bir 

hale gelmesine muhim bir vesiledir. Bilhassa Isparta vilayetindekilerin 

yukandaki sorunun cevabm1 din ve §eriat adma vermeye ve muellifin 

haklanm savunmaya mecbur olduklanm, onu dinsizlere kar§I muda

faa etme vazifesinin kendilerine dil§tilgunu kesin bir §ekilde gosterir. 

Mimsiz medeniyetin taraftarlannca tenkit edercesine ve sorgularcas1-

na yoneltilen: "Neden bize kustun ve muracaat etmiyorsun? Halbuki bi

zim prensiplerimiz ve bu asnn geregi olan hususi dusturlanm12 var. Ken

din ve muminler i<;in bunlann uygulanmasm1 kabul etmiyorsun. Evet, bu 

cumhuriyetler devrinde tahakkumu ve zorbahg1 kaldirma dusturu var. 

"Allah'a dayamp guvenene Allah kafidir. Allah buyrugunu elbette yerine getirir. Ger
c;ekten Allah her §ey ic;in bir olc;u, her i§ ic;in bir vade belirlemi§tir." (Talak suresi, 65/3). 
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Fakat senin hocahk ve inziva perdesi altmda dikkatleri c;ekmen ve eski 

hayatm, hukumetin rejimi aleyhine c;ah§tigm1 gosteriyor. Senin bu halin 

burjuvalara mahsustur. Avam tabakanm uyarn§I ile sosyalizm ve bol

§evizmin dusturlanrn tatbik etmek bizim i§imize yanyor. Prensiplerimize 

muhalif olan ve burjuva denilen list tabakanm zulum ve tahakkumleri 

altmda tam adaleti kabul etmek bize agir geliyor." sorulanna kar§I: 

Ne mumkun zu!Um ile, bfdod ile imha-yz hakikat 

<;alz§ kalbi kaldzr, muktedirsen ademiyetten. 

dusturuyla Cenab-1 Hakk'm lutfu ve keremiyle Risale-i Nur muellifine 

iman ve Kur' an ilimlerini anlama faziletini ihsan ettigini ve bu ihsam 

yak etmeye ugra§an insan suretinde §eytanlar bulundugunu bildirir. 

Birkac; muhim ornekle, dinsizlerin ve k1smen munafiklann bu kanun 

ustu, hic_;bir hukumetin ve ferdin tasvip etmeyecegi muamelesine 

bir cumhuriyet hukumetinin izin vermemesi gerektigini; degil yalmz 

Risale-i Nur muellifi, eger anlasa bunu yapanlara butun insanhgm 

kusecegini ve kainattaki unsurlann hiddetlenecegini gostererek gayet 

guzel bir cevap verir. 

iki sorunun cevab1d1r. 

Birincisi 

Baz1 felsefeciler, dinsizlik hesabma diyorlar ki: "Bizim memleketi

mizde bulunan bir insan, cumhuriyetin kanunlanna mecburen boyun 

egecektir. Halbuki sen, vazifesiz oldugun halde, insanlann alakasm1 

kazanmak istiyorsun." Buna kar§I hepsini susturan bir cevap verir, fo
yalanm ortaya c;1kanp ne olduklanm gosterir. 

ikincisi 

"insanlann alakasm1, hurmetini ve gozlerinde umumi bir makam1 

kazanmak, bizim vazife ba§mda olan memurlanm1za mahsustur. Sen 

vazifesiz bir adam oldugundan insanlann teveccuhunu ve bu umumi 

makam1 elde etmeni ho§ g6rmuyoruz." demelerine kar§I §U cevab1 



540 Lem' alar 

verir: Eger insan bir cesetten ibaret olsayd1, di.inyada sonsuza kadar 

kalsayd1, kabir kap1s1 kapansa ve oli.im oldi.iri.ilseydi, o zaman vazife

ler yalmzca maddi askerlik ve idare memurlanna has olurdu. Halbuki 

boyle manevi, c;ok mi.ihim ve bi.iti.in insanhg1 alakadar eden bir vazi

fenin inkan; ancak 1 J;. ..:.i _;JI davasm1 her gun cenazelerinin mi.ihri.iy

le imzalay1p tasdik eden otuz bin §ahidin §ehadetini yalanlamak ve 

inkar etmekle mi.imki.in olur. Madem bunu inkar etmek, yalanlamak 

imkans1zdir; oyleyse manevi ve zaruri ihtiyac;lara dayanan pek c;ok 

manevi vazife vardir, der. Bunu gi.izel ve mi.ihim bir-iki temsille izah 

ve ispat eder. 

Bu risalenin sonunda, "Gururlu ehl-i di.inya her i§lerinde o kadar 

hassasiyet gosterir ki, eger §Uurlu bir §ekilde olsayd1, deha derecesinde 

bir muamele olurdu." denilerek mi.iminlere onlann o hassasiyetlerine 

ve hilelerine aldanmamalan tavsiye edilir. Bunun, ehl-i di.inyaya, hak 

etmedikleri halde verilen bir nimet ve mi.ihlet oldugu bildirilir. 

Ku~ukAli 

YiRMi U<;UNCU LEM' A 

Otuz Birinci Mektup'un Yirmi Oc;unci.i Lem'as1 olan Tabiat 

Risalesi' dir. Tabiata dayandmlan ki.ifi.ir di.i§i.incesini dirilmeyecek bir 

§ekilde oldi.iren, ki.ifri.in temel ta§ml yerle bir eden ve c;ok c;irkin, tiksinti 

verici, akil d1§1, yoldan 9kanc1 fikirleri insafh insanlann zihninden so

ki.ip atan, ebedi saadetin o hakikatli yollanm pek mi.ihim, c;ok §irin ve 

zevkli bir §ekilde ac;arak delilleriyle ispat eden ve mi.iellifine ebedi rah

met okunmasma vesile olan, yi.ice, c;ok k1ymetli bir risaledir. Bu risale, 

2 ~ J~\" ul" ! :;I\ '-~ liJ ~\ j1 ~ d.~" ..:.J~ 
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ayet-i kerimesinin ac;1k bir tefsiridir. "Cenab-1 Hakk'a dair hic;bir §i.iphe 

olamaz ve olmamah." diyerek O'nun varhg1m ve birligini gozle gbri.ilur 

"Olum kesin bir gen;:ektir." (Bkz. et-Taberanl, el-Mu'cemu'l-Kebir 3/180. Aynca, alum 
gen;egini ifade eden ayet-i kerimeler i~in bkz. Bakara suresi, 2/28; Al-i imran suresi, 
3/185; Hae suresi, 22/66; Casiye suresi, 45/26; Kaf suresi, 50/19; Cum'a suresi, 62/8; 
Mulk suresi, 67/2). 
"Peygamberleri onlara §byle dedi: Hi~ gokleri ve yeri yaratan Yuce Yaratic1 hakkmda 
§liphe edilebilir mi?" (ibrahim suresi, 14/10). 
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derecede gosterir. Bu s1m izah etmeden once bir ihtar ile hicri 1338 
senesinde islam ordusunun Yunan kar§1smdaki zaferiyle sevinen mu

minlerin kuwetli fikirlerinin ic;ine gayet muthi§ bir dinsizlik dD.§D.ncesi 

girmek uzereyken, o dD.§D.ncenin ba§ml ezmek gayesiyle Ankara' da 

Arapc;a olarak bastmlan bu risalenin, sonra aynen Turkc;eye tercume 

edildigini hatirlatir. 

Mukaddime 

Ag1zdan c;ikan ve dinsizligi ima eden, muminlerin bilmeden kullan-

d1klan ifadelerin en muhimlerinden uc; tanesini bildirir. 

Birincisi: "Evcedethu'l-esbab" yani "sebepler yarahyor". 

ikincisi: "Te§ekkele binefsihi" yani "ken di ken dine oluyor." 

Oc;uncusu: "iktezathu't-tabiat" yani "tabiat onu gerektiriyor ve ya-

rahyor". 

Bu uc; deh§etli sozun yollanm, en az doksan akil d1§1 ihtimali ic;eren 

uc;er muhalden dokuz muhal ile tamamen kapatarak dorduncu yol 

olan "Tevhid Yolu"nu, her §eyin bir Kadir-i Zulcelal'in kudretiyle var 

oldugunu, hakiki ve c;ok ho§ temsillerle ispat eder. 

Birinci Yol 

"Evcedethu'l-esbab" yani e§yanm meydana geli§inin, ancak se

beplerin bir araya gelmesiyle mumkun oldugu iddiasmm akil d1§1 pek 

c;ok yonunden uc; tanesini gosterir. 

Birincisi: Herhangi bir canlmm yarahh§I Vahid-i Ehad'e verilme

yip sebeplerden istense, bunun ancak "buyuk bir eczanedeki kava

nozlarm ic;inde bulunan maddelerin garip bir tesaduf eseri veya esen 

ruzgarm kavanozlan devirmesiyle akmasl ve bir yere toplanmas1" 

temsiliyle anlatilan §ekilde mumkun olabilecegini, e§yanm yarahh§ml 

sebeplere baglamanm say1s1z muhali ic;erdigini beyan eder. 

ikincisi: Bir tek sinegin yarahh§I bile Vacibu'l-Vucud'a verilmez 

ve "onu alemdeki sebepler yap1yor" denilirse; kainatm buyuk kism1yla 

munasebeti bulunan o sinegin her bir zerresini gozune, kulagma, kal

bine ve cismine yerle§tirmek ic;in alemdeki temel unsurlan ve tabiah 
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bir usta gibi, sinegin hem dt§mda hem i<;inde c;ah§tirmak gerekir. Bu 

akil d1§1 ihtimal, Sofistleri bile gittikleri ahmakc;a yolda utandmr. 

U~iinciisii: "Bir varhk bir butUnse, elbette bir tek elden ortaya <;1-

kabilir." kaidesince, §U mukemmel intizama, §U hassas dengeye Ve §U 

ku§atic1 hayata mazhar olan bir varhk, eger Vahid-i Ehad'm sanatmm 

bir eseri kabul edilmezse; onun cans1z, cahil, kbr, sagir, §UUrsuz, kar

makan§ik olan say1s1z sebebin kan§hnc1 elleri arasmda, sonsuz imkan 

yollan i<;inde gayet mukemmel, son derece hassas ve ku§ahc1 bir ha

yata sahip olarak yarahld1gm1 kabul etmek gerektigini bildirir. Bu ise 

yuzlerce muhali birden kabul etmektir ve e§ekleri dahi e§eklikleri ic_;in

de glildurecek derecede akildan uzaktir, der. 

ikinci Yol 

"Te§ekkele binefsihl" yani kendi kendine meydana geliyor. Bu ih

timalin imkans1z ve bahl oldugunu gosteren pek c;ok akil d1§1 misalden 

uc;unu zikreder. 

Birincisi: Her varhk basit bir maddeden ibaret olmad1g1 gibi, 

cans1z ve degi§mez de olmad1gmdan, zerrelerden meydana getirilmi§ 

gayet hayret verici bir makine ve harika bir saray gibi zahirl ve batml 

duygularla donahld1gmdan, kainatm butUnuyle alakahd1r. i§te boyle 

bir varhk her §eyin Hahk' ma isnat edilmeyip, "kendi kendine meyda

na geliyor" denilirse; o vakit onun her bir zerresinde, degil bir Eflatun, 

binlerce Eflatun kadar ilim ve §Uur bulundugunu kabul etmek gibi, 

hurafeciligin ve divaneligin en buyugunun ortasma dli§Ulecegini be

yan ve ispat eder. 

ikincisi: Her bir varhk, bilhassa insan, i<; i<;e yerle§tirilmi§ binlerce 

kubbesi bulunan bir saray ve her bir kubbesi binlerce zerrenin ba§ ba§a 

vermesiyle meydana gelmi§ hayret verici, naki§h, garip bir sanat harika

s1 oldugu halde, "Bu sanatl1 varhklar bir tek Sani'in eseri degildir, kendi 

kendine meydana geliyor." denilirse, onlann hadsiz ve smirs1z zerreleri 

say1smca akil d1§1hklar ortaya c;1kar. Bu misal, boy le dli§linenleri cehale

tin en ucuna oturtarak katmerli kara cahilliklerini gosterir. 

U~iinciisii: Sani-i Zulcelal'in yarathg1 her bir sanath varhk, ezell 

kader kaleminin bir mektubu kabul edilmezse, "Onlan alemdeki 
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sebepler icat ediyor." denilirse; o vakit sebeplerin, once o sanath 

varhgm bedenindeki hi.icreciklerden tut, binlerce pan;ahk tabiat ka

hplanna, demir kalemlere, harflere ve hatta bu demir harfleri, kalem

leri ve kahplan dokmek ic;in birc;ok fabrikaya ve bu fabrikalann in§as1 

ic;in de yine fabrikalara sahip olmas1 gerekir. Ve bu boyle zincirleme 

bir §ekilde gittikc;e gider. Sonsuz muhalleri netice veren bu fikri kabul 

edenler, bu hakikatten yedikleri silleyle ay1hp fikirlerinden vazgec;

melidirler, der. 

Ui,;iincii Y ol 

"iktezathi.it-Tabiat" yani tabiat gerektiriyor. Dogru yoldan saptmc1 

bu fikrin pek c;ok ak1l dl§l yonunden uc;uni.in, 

Birincisi §Udur: .$ems-i Ezell'nin kader ve kudret kalemi olan 

sonsuz ilmiyle her §eyin bilerek, gorerek, hikmetle, sanatla yarablma

s1, o Zat-1 Zulcelal'e degil, hem kor, hem sagir, hem akils1z, hem de 

di.i§i.incesiz olan tabiata verilirse; tabiat bu sanath eserleri yapmak ic;in 

ya her §eyde say1s1z manevi makine ve matbaaya sahip olmahdir ya 

da her §eye kainab yarabp idare edecek bir kudret ve hikmet yerle§tir

melidir. .$u halde her bir varhkta smirs1z bir kudret ve irade, sonsuz bir 

ilim Ve hikmet ta§Iyacak bir tabiatm, bir kuvvetin Ve adeta bir ilahm 

bulundugunu kabul etmek gerekir. Bu ise kainattaki akil d1§1hklann 

en babh ve hurafelerin en yalamd1r. Bu risale, kainatm Yarabc1smm 

mukaddes sifatlannm tecellilerine "tabiat" ad1 verenlerin hayvandan 

yi.iz derece a§ag1 oldugunu gosterir. 

ikincisi: Kusursuz bir di.izen, denge ve hikmet ic;indeki §U varhk

lar, sonsuz Kadir ve Hakim bir Zat'a atfedilmeyip tabiata verilirse, o 

vakit tabiat, bitkilerin yuvas1 ve meskeni olan, onlara saks1hk vazifesi 

goren bir parc;a toprakta, milyarlarca ayn ayn makineye ve matbaaya 

sahip olmahdir ki; o toprak, her turlu bitkinin men§ei ve meskeni ola

bilsin ve ya§amalan ic;in gerekli her ti.irlu ihtiyac;lanm belli miktarlarda 

verebilsin. i§te bu hurafeyi ve say1s1z akil d1§1 ihtimali netice veren §U 

fikri ta§1yanlarm e§ekliklerine bak1p yi.izlerine ti.iki.irerek §6yle der: Bu 
zor, zahmetli, hayret verici ve ak1l d1§1 ihtimallerin nas1l kolayca ger

c;ekle§ebildigi hakkmdaki soruya hakikati ilan eden gayet makul bir 

cevap verilmi§tir. 
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O~iinciisii: iki misali var. 

Birinci Misal: Iss1z bir c;olde in§a edilmi§ mukemmel ve suslerle do

natilm1§ bir saraya giren vah§i bir adamm misaliyle izah edilen bir haki

kattir. ~oyle ki: 0 saraydan daha kusursuz, daha mukemmel ve her tara

f1 hikmet mucizeleriyle dolu olan §U alem saraymm ic;ine, uh1hiyeti inkar 

eden, her §eyi tabiata baglayan vah§i insanlar girer. Gordukleri varhk

lann, mumkinat dairesi d1§mdaki Vacibu'l-Vucud Zat'm sanatmm eseri 

oldugunu dil§ilnmez, mumkinat dairesi ic;inde bulunan ve ilahi kudretin 

degi§en ve farkl1 bir hal alan icraat kanunlannm bir defteri hukmundeki, 

Cenab-1 Hakk'm bir kaideler mecmuas1 ve sanatmm fihristi olan ilahi ka

nunlara yanh§hkla "tabiat" adm1 verip e§yanm yaratth§Im ona atfederler. 

Oyle ahmakc;a, batil bir yola girerler ki, ahmakl1gm son noktasmda en 

buyuk ahmakl1k ni§amm goguslerine kendi elleriyle takarlar. 

ikinci Misal: Muhte§em bir ki§laya ve gayet muazzam bir cami

ye giren vah§i bir adamm misaliyle anlatilan bir hakikattir. Ezel ve 

Ebed Sultam'nm hadsiz ordusunun muhte§em bir k1§las1 ve muaz

zam bir mescidi olan §U kainata, her §eyi tabiatm var ettigini dil§il

nen inkamlar girer. Bakarlar ki, butun varhklar i§inin ve vazifesinin 

ba§mdad1r. Sani-i Zulcelal'in mukaddes Zat'mdan yuz c;evirdikleri ic;in 

O'nun Rabbani bir cilvesi olan kuwetini mustakil bir kudret sahibi ka

bul ederek manevi kanunlanm birer maddi madde olarak dil§ilnurler. 

Bununla beraber, o kanunlara yaratma kabiliyeti atfederek "tabiat" 

adm1 takar, gordukleri butun harikulade varhklan tabiata dayandmp 

vah§ilerin en vah§isi olduklanm ilan ederler. 

i§te, akil yoluyla yap1lan bir taksimle, bir mevcudun var olmas1 ic;in 

dort yoldan ba§ka yol bulunmad1gmdan ve bu yollardan uc;u hadsiz 

ve hesaps1z imkans1zhklan gerektiren dokuz muhal ile kapatild1gmdan, 

ac;1kc;a ve zorunlu olarak, dorduncu yol olan tevhid kesin bir §ekil

de sabit olur. Ve her bir mevcudun varhg1, onun dogrudan dogruya 

Vacibu'l-Vucud Zat'm kudret elinden c;1ktigm1, goklerin ve yeryuzunun, 

Allah'm kudret elinde oldugunu bildirir. Her §eyi sebeplere baglayan

larm ve tabiata sapanlann gittikleri ve asil mahiyetini gbremedikleri 

yollannm ic;yuzunu gosterdikten sonra onlan insafa davet eden, onla

ra mesleklerini terk ettiren izahh, c;ok §irin ve tath bir beyandan sonra, 

sorulan iki §ilphe uyandmc1 soruyu cevaplar. Birincisine, "mudahaleyi 
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ret ve ortaklan men kanunlan"nm geregi ile kar§Ihk verir. ikincisine de, 

"Hahk-1 Zulcelal hikmetine tamamen zit olan, yarahh§m neticesini ve 

kainatm meyvesini abese c_;eviren ve rubO.biyetinin hikmetini inkar etti

recek bir §ekilde mahlO.katm ibadetlerini, bilhassa insanm §likur ve kul

lugunu ba§kalarma vermeye nza gostermez, musaade etmez" diyerek 

gayet guzel, izah edici cevaplar beyan eder. 

Sons oz 

Allah'1 inkara dayanan tabiat fikrini terk edip imana gelen zatm 

merak dolu §U lie_; sorusuna cevap verir: 

Birincisi: "Tembelliklerinden dolay1 namaz1 terk edenlerin cehen

nem gibi bir azap ile tehdit edilmesinin sebebi nedir?" 

ikincisi: "Gozle gorUlen bu son derece bollugun, e§yanm yarahh

§mdaki intizamm, tevhid yolundaki smirs1z kolayhgm ve Kur'an'm ac_;1k 

ve kesin hukmu ile 
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gibi ayetlerin en son mertebesini gosterdikleri kolayhgm s1rn ve hik

meti nedir?" 

U~iinciisii: "Kainat fabrikasmm i§letilmesinin bir terkip ve tahlilin 

neticesi oldugunu, hic_;bir §ey yak olamayacag1 gibi hic_;ten bir §eyin 

de yarahlamayacag1m soyleyen felsefecilerin bu sozlerine nas1l cevap 

verilir?" 

Bu sorulara pek ince, c_;ok derin, gayet yuksek, c_;ok geni§, nihayet de

recede ikna edici ve susturucu §ekilde ortaya koydugu akll delillerle, se

beplere tapanlan ve tabiat batakhgmda bogulanlan kurtaran ve hala o 

yolda bulunanlan utandiran, hakikati ifade eden isabetli cevaplar verir. 

Huseyin 

"Sizin hepinizi yaratmak da, olumunuzun ardmdan (ahirette) hepinizi diriltmek de, 
(O'nun ic;:in) ancak bir ki§iyi yaratmak ve diriltmek gibidir." (Lokman suresi, 31/28). 
"K1yametin olu§ i§i ise ba§ka degil, ancak goz ac;:1p kapama yahut daha da k1sa bir anda 
olup biter." (Nahl suresi, 16/77). 
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YiRMi DORDUNCU LEM' A 

Dort "hikmet"i ic:;erir. Kur'an-1 Hakim, 

... 1 ~ ..;...;.. ~ ~,,\;:.-: ·J.:;-:. ~~11 .. ~/JJ.:;8/~1/~\r H ~~111A~ 
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t:ll gibi ~y~tlerle tes~tturu emreder. Haram zevk ve ~glenceler~/ dli§klin 

bugunku mimsiz medeniyetin, Kur'an'm bu hukmune kar§l gelerek 

tesetturu yaradih§a uygun gormedigi ic:;in "Bu bir esarettir." deyip din

sizcesine sordugu bir soruya kar§1hk Kur'an-1 Hakim'in bu hukmunun 

tam yerinde oldugunu, tesetturun esaret olmad1gm1, fltrata uygunlu

gunu pek c:;ok tecrube ve ornekle izah ve ispat eder, onlan susturur ve 

tesetturun kesin bir emir oldugunu gosterir. 

Birinci Hikmet 

Kadmlann yarad1h§1 tesetturu gerektirir. Onlar fitraten zayif ve na

zik olduklarmdan, kendi hayatlanndan c:;ok c:;ocuklanm himaye etme

ye yarad1h§tan bir meyil hissettiklerinden, onu koruyup gozetene kar§l 

kendilerini guzel gostermeye, kendilerinden nefret ettirmemeye ve 

ithama maruz kalmamaya fltr1 bir ihtiyac:;lan bulunur. Hem on kadm

dan alhs1 ya ihtiyar ya da c:;irkin olmalan sebebiyle c:;irkinliklerini her

kese gostermek istemez. Guzeller arasmda kendini gostermekten s1kil

mayanlar, ancak on taneden bir-ikisidir; digerlerine ise pis, §ehvan1 ve 

sakil insanlann bak1§lan agir gelir, kendilerini gostermeyi arzu etmez

ler. Kur'an-1 Hakim'in tesettur emri fltrata uygun olmakla beraber, o 

nazik ve zay1f hammlan, ebed1 birer hayat arkada§l olabilmeleri ic:;in 

tesetturle zahir1 ve batm1 zilletten ve manevi bir esaretten kurtanyor, 

diyerek gayet guzel bir cevapla gaddar medeniyeti susturur. 

ikinci Hikmet 

Erkek ile kadm arasmdaki §iddetli sevginin, yalmz bu dunya ha

yatmdaki ihtiyac:;lardan ileri gelmedigini, belki ebed1 bir hayatta ciddi 

birer arkada§ olmalan ic:;in o muhabbetin omrun sonuna kadar devam 

ettigini ve etmesi gerektigini bildirir. Bu sebeple kadmm, ebed1 arka

da§l olan kocasmm sonsuza kadar surecek arkada§hgmdan mahrum 

"Ey Peygamber! E§lerine, k1zlanna ve mumin kadmlara soyle, ev dt§ma c:;1ktiklan zaman 
di§ elbiselerini uzerlerine sahversinler." (Ahzab suresi, 33/59). 
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kalmamak ic;in tesetture katiyen ve yaradth§t geregi ihtiyac; duydugu

nu ifade eder. "Tesettilr f1tr1 degildir, bir esarettir" diyen haram zevkler 

pe§indeki gaddar medeniyeti susturur, tesetturu kesinlikle emreder. 

U~iincii Hikmet 

Aile saadetinin, kan-koca arasmdaki kar§thkh guven ve samimi 

bir sevgiyle devam ettigini; tesettursuzlugun o guveni ve muhabbeti 

azalttigm1; on ac;ik-sac;1k kadmdan sadece bir tanesinin kocasmdan 

daha iyisini gormedigi ic;in kendisini ba§kalanna gostermek isteme

digini; yirmi adamdan da ancak bir tanesinin kansmdan daha guze

lini gormedigini, bu sebeple ac;1k-sac;1khgm ve hayvanl bakt§lann o 

guveni ve muhabbeti kird1gm1 bildirir. Hatta o hayvanl, sufll ve pis 

bakt§lann, akrabahkta dahi guveni zay1flattlgm1; c;1plak bacakla go

runmenin, akraba gibi olanlarda dahi o itimad1 azaltttgm1 ve c;1plak 

bacakla gorunen bir kadmm, akrabas1 ic;in dahi namahrem oldugu

nu ac;1kc;a ispat eder. 

Dordiincii Hikmet 

Neslin c;oklugunun her bak1mdan istenen bir §ey oldugunu, her 

milletin ve devletin bunu destekledigini, hatta Resul-u Ekrem'in 
, 0 , 

(aleyhissalata vesselam) 1~~1 f; ~\11 ~ ~~\ J~ 13~ 1_,;sLS yani "Ev-
leniniz. Ben sizin c;oklugunuzla iftihar ederim." buyurdugunu hatirlatir. 

T esettursuzlugun ise evlilikleri c;ogaltmay1p pek azaltt1gm1, c;unku bu za

manm ya§ayt§ma uyan serseri bir gencin bile hayat arkada§mm gayet 

namuslu olmasm1 istedigini bildirir. Kadm, erkegin c;oluk c;ocugunun, 

malmm ve her §eyinin evdeki muhaf1z1 oldugundan, ona sadakat ve 

guven duyulmas1 gerektigini; tesettursuzlilk, ac;1k-sac;ikhk ve hayas1zhgm 

ise o sadakati ve guveni kird1gm1, erkege vicdan azab1 c;ektirdigini, ka

dmlarda cesaret ve comertligin de o sadakat ve guveni azaltt1gm1 ifa

de eder. Memleketimizin bu hususta Avrupa'yla k1yaslanamayacagm1, 

eger k1yaslamrsa bunun, neslin zay1fhgma ve kuwetin azalmasma se

bep olacagm1 haber verir. Hem §ehirlilerin de koylillerle k1yas edile

meyecegini, koyluler gec;im me§galesiyle ugra§hgmdan sanat ile i§tigal 

Abdurrezzak, el-Musannef 61173; el-AclCmi, Ke§fii'l-Hafa 1/380. 
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eden §ehirlilerin onlardan farkh oldugunu ve bu meselenin daha pek 

c_;ok hikmetini kesin bir §ekilde ispatlar. 

Ahiret karde§lerim olan miimin kadmlarla bir konu§ma 

Risale-i Nur'un en muhim esaslarmdan biri §efkat oldugundan, ka

dmlarm §efkat kahramam olmalan yonuyle yarad1h§lan geregi Risale-i 

Nur'la alakalarmm bulundugunu; fakat baz1 fena cereyanlarla o k1y

metli hususiyetin kotuye kullamld1g1m ve kadmlann ahiret saadeti gibi 

dunya saadetini elde etmelerinin de yegane c_;aresinin islam dairesin

deki din! terbiye oldugunu izah eden k1ymetli bir mektuptur. 

YiRMi BE~iNCi LEM' A 

Yirmi be§ "deva"d1r. Bu risale, 
/ ,,,. ----:; 1 :;:; T / ~~ ; 7 :;;/ 

\J ,. I/ di U/ .& U I tt_g ~ ~W,I \~\ ': jj\ 
~ J /• '.; ~ / / '.; y .. / \. v • '.; 0-l / 

gibi ayetlerle, muminlerin ba§ma gelen musibetlerin aslmda musibet 

degil, Cenab-1 Hakk'm bir ihtan ve iltifah oldugunu gosteren gayet ikna 

edici bir tefsirdir. Muminlerin on k1smmdan birini te§kil eden musibete 

ugram1§lar ic_;in manev1 bir deva ve gayet faydah bir eczane gibidir. Hat

ta her bir deva, ayn ayn binlerce c_;e§it ilacm hususiyetlerine sahip birer 

eczane hukmundedir. Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm buyuk eczanesi olan 

2 • ~/ /):- ) O• / \:\,, • O// fa/) l11/ 
~ ~ ~ --:4 ~~@~_J _,, / • Y" '-? / _) 

gibi §ifa hakkmdaki yuzlerce ayetin tesir s1rnna §ifah, devah mubarek 

bir ayna ve Kur' an pmarmdan gelen bir zemzem suyu hukmunde ol

dugunu gosterir. 

Birinci Deva 

insamn hastahgmm, gorunu§te bir dert gibi ise de aslmda dert de

gil, belki bir tur derman oldugunu, bmur sermayesi saghk, afiyet ve 

"Sabirhlar o kimselerdir ki, ba§lanna musibet geldiginde 'Biz Allah'a aidiz ve vakti gel
diginde elbette O'na donecegiz' derler." (Bakara sO.resi, 2/156). 
"O'dur beni doyuran, O'dur beni ic;:iren. Hastaland1g1mda O'dur bana §ifa veren." 
(~uara sO.resi, 26/79-80). 
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istignadan kaynaklanan bir gafletle ziyan olup gittiginden, hastahgm 

onu meyve veren bir omre c_;evirdigini bildiren gayet guzel bir devadir. 

ikinci Deva 

ibadet iki k1s1m olup biri muspet ibadet denilen namaz ve dua gibi 

malum k1s1mdir. Digeri ise menfi ibadet denilen k1s1mdir ki, hastahklar 

insana aczini, zaafm1 hissettirdiginden, halis, riyas1z, manevl bir iba

dettir. Mumin ic_;in -Allah'tan §ikayet etmemek §arhyla- bu hastahklann 

bir dakikasmm bir saat ibadet, baz1 kamil zatlann hastahklannm bir 

dakikasmm ise bir gun ibadet hukmune gec_;tiginin sahih rivayetler ve 

sad1k ke§iflerle sabit oldugunu bildiren gayet muhim bir devad1r. 

U~iincii Deva 

insanm bu dunyaya keyif surmek ve lezzet almak ic_;in gelmedigi

ne; gelenlerin surekli gitmesinin, gern;lerin ihtiyarlamasmm ve insanm 

surekli yokluk ve aynhk ic_;inde yuvarlanmasmm §ahit oldugunu ifade 

eder. Hem insan canhlarm en mukemmeli ve donamm bak1mmdan 

en zengini oldugundan, gec_;mi§ lezzetleri ve gelecek belalan dli§lin

dugunden, kederli ve s1kmhh bir hayat gec_;irdigini bildirir. Hastahk ise 

insana saghk ve afiyet gibi gaflet vermediginden, dunyay1 ho§ goster

meyip gec_;mi§ elemleri lezzetli hale getirdiginden, onun hie_; aldatmaz 

bir vaiz ve rehber hukmunde oldugunu gosteren mubarek bir devad1r. 

Dordiincii Deva 

insanm, hastahktan §ikayet degil, hastahga sabretmesi gerektigini 

anlahr. insan, donammm1 kendi yapmad1gmdan ve ba§kasmdan da 

satm almad1gmdan; mUlk sahibi, bahc_;esini c_;apalamak, bellemek ve 

budamak gibi zahmetler sayesinde guzel bir mahsul ald1gmdan; o 

zahmetler, o bahc_;enin sahibi ic_;in eza degil, mahsulunun yeti§mesine 

vesile oldugundan, insamn §ikayete hie_; hakk1 olmad1gm1 gosterir. 

Onun, hastahkla yapilan tasarruftan §ikayet degil, buna tahammUle 

mecbur oldugunu, hastahk §iddetlendigi zaman "Ya Sabur!" deyip 

sabir ile dayanmak gerektigini haber verir. 
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Be§inci Deva 

Hastahgm bu zamanda, bilhassa genc;ler hakkmda, onlan genc;lik 

sarho§lugundan men ettigi ic;in manevi bir s1hhat ve afiyet oldugunu 

bildiren gayet §irin bir devadir. 

Altmc1 Deva 

Musibetin bitmesiyle manevi bir lezzetin ortaya c;1ktigm1 gosterir. 

"Elemin gec;ip gitmesi lezzettir" diyerek o elemli musibetlerin yok olup 

gitmekle ruhta bir lezzet miras birakhgm1 c;ok guzel bir §ekilde haber ve

ren muhim bir devadir. Hatta bu devanm telifi sirasmda ayrn saymm iki 

kere yaz1lmas1 ve oylece kaydedilmesi, onemini ve k1ymetini ispat eder. 

Yedinci Deva 

Hastahk, Allah'm insana saghgmda verdigi nimetlerin lezzetini ka

c;irmaz, bilakis onlan insana tattmr. <;;unku bir §ey devam ettikc;e tesi

rini kaybeder, usanc; verir. Hatta varhgm hakikatini bilen zatlar §byle 

demi§: 1 ~~1.J.J,~ J~ ~t;J\11 ~~ yani "Her §ey z1dd1yla bilinir." "Soguk 

olmazsa s1cakhk anla§ilmaz" diyen makul ve §irin bir devadir. 

Sekizinci Deva 

Hastahk, imanh bir insarn ahireti ic;in ibadet etmekten ahkoymaz, bel

ki onu ibadetinde daha da derinle§tirir. <;;unku hastahk, gunahlan sa

bun gibi y1kar, temizler; onun gunahlara guzel bir kefaret oldugu hadis-i 

§erifle sabittir. Hem imanh bir insanm maddi hastahgmm onu manevi 

hastahklardan kurtard1gm1, maddi §ahsiyetinin hatas1yla manevi §ahsiye

ti hasta oldugundan gorunli§teki hastahgmm onu o hatalardan ahkoyup 

manevi istigfara sebep oldugunu, o maddi hastahgm c;ok buyuk bir hazi

ne sayilmas1 gerektigini bildirir. 

Dokuzuncu Deva 

Cenab-1 Hakk'1 tarnyan bir insan ic;in olume sebep olan hastahktan 

et-Taber!, Comiu'l-Beyon 19/19. Aynca bkz. el-Gazall, ihyou U/Ctmi'd-Dfn 4/321; ibni 
Kayyim, Medoricu's-Solikfn 3/188 
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korkmak diye bir §ey olmad1gm1; olumun, insanm tamd1g1 ve bildigi bu

tun mumin dostlanna kaVU§mak manasma geldigini hatirlatir. Hem olu

mun mukadder oldugunu, bazen hastalann yanmdaki insanlar ollirken 

hastalann sag kald1gm1 haber verir. Ollimun, hayat vazifesinden bir pay

dos ve rahata erme, dalalet yolundakiler ic;inse gayet korkunc; bir ebedi' 

karanhk oldugunu bildiren gayet tath, yumu§ak ve guzel bir devad1r. 

Onuncu Deva 

insanm hastahgmm, merak ettikc;e ag1rla§hgm1, bilhassa kuruntulu 

bir hastanm gbrunli§te bir dirhemlik hastahgmm merak yuzunden on 

dirhem oldugunu, hem merakm da aynca bir hastahk oldugunu anla

tan muhim bir devadir. 

On Birinci Deva 

Hastahk insana pe§in bir elem verdiginden, gec;irilen hastahktan 

soma hic;bir eleminin kalmad1gm1, verdigi lezzetin ise hep devam etti

gini hatirlatir. Hastahgm pe§in eleminden kurtulduktan soma zamanm 

ne getirecegi bilinmediginden, ondan korkmamak gerektigini ifade 

eder. Henuz var olmayan bir zamanda, var olmayan bir eleme, var 

olmayan bir hastahga varhk rengi vermenin manas1zhgm1; sabir kuv

vetini saga sola dag1tmak fayda vermediginden, insanm butlin kuvve

tiyle ic;inde bulundugu zamana dayanmas1 gerektigini haber veren c;ok 

yuksek bir devad1r. 

On ikinci Deva 

insanm hastahk sebebiyle ibadetinden ve evradmdan mahrum kal

d1gma uzlilmemesi gerektigini, tevekkulle sabredip namazm1 kilmak 

§art1yla, o hastahkta ibadet ve evradmm sevabm1 aynen ve daha halis 

bir surette kazanacagmm hadisc;e sabit oldugunu haber verir. insan o 

sayede aczini ve zay1fhgm1 bildiginden, hastahk, insanm butun duygula

nnm ve uzuvlannm hal diliyle ve sozle Cenab-1 Hakk' m dergahma s1gm

masma sebep oldugundan, 1f5'jll'~ '1j J) h \~ Ll j ayetinin s1rnm 
anlatt1gmdan, ondan §ikayet degil, ona §likretmek gerektigini gosterir. 

"Eger duamz olmazsa ne k1ymetiniz var!" (Furkan suresi, 25/77). 



552 Lem'alar 

On U~iincii Deva 

Hastahktan §ikayet edilmemesi gerektigini, hastahgm baz1lan ic;in bir 

define oldugunu ve ecel belli olmad1gmdan, her an limit ve korku ara

smda bulunmak laz1m geldigini bildirir. Olumi.in insam gaflet ic;inde ya

kalamas1 ihtimali bulundugundan, hastahgm ahireti di.i§i.indi.irmesi yo

nuyle gayet guzel bir nasihatc;i oldugunu gosteren muhim bir devadir. 

On Dordiincii Deva 

Muminlerin goz hastahg1 perdesi altmda -yarli korlukte- pek muhim 

bir nur ve buyuk bir manev1 goz bulundugunu, dunyanm huzunlu ve 

fani bir guzelligini birkac; sene gec;ici olarak seyredecek fani bir gaze 

bedel, kirk goz kuwetinde ebed1 gozlerle cennette cennet levhalanm 

ebediyen seyretmenin daha gi.izel ve hayirh oldugunu beyan eder. 1 HA;>iYE 

On Be§inci Deva 

Hastahgm goruni.i§i.ine bak1p "Ah!" eylemenin caiz olmad1gm1, 

onun manasma bakilsa "Oh!" dedirterek manev1 lezzetler ak1tacag1-

m bildirir. "Manev1 sevap lezzeti olmasayd1, Cenab-1 Haken sevdigi 

kull~nna hastahk vermezdi" diye buyuran ji;\11 p ~t_;;\I\ ~* -.r'O\ Dt 
2 Ji;~~ -ev kema kal- hadis-i §erifinin s1rnm gosterir. Baz1 hastahklarm 

insana §ehit makam1 kazandirabilecegini, bilhassa kadmlarm lohusa 

zamanmda kirk gun ic;inde vefat ederlerse §ehit olacaklanm en guzel 

§ekilde haber verir. 

On Altmc1 Deva 

Hastahgm, toplum hayatmda insanlara c;ok muhim olan hurmet ve 

merhameti telkin ettigini, c;unku saghk ve afiyetle her yonden mustagni 

HA;JIYE Bu devanm tesirindendir ki, misafir olarak bir koye gittigimde, orada gozsuz Meh
med Aga isminde bir zatm goz hastahgmdan §ikayeti uzerine, yammda bulunan Hasta

lar Risalesi'nin On Dbrduncu Deva's1m okuyunca, onun manevi tesiriyle o zat dedi ki: 
"Ke§ke bana bu sevab1 kazandiran ve manevi kazan<; kap1sm1 a<;an hastahg1mdan §ikayet 
etmeseydim." Pi§man bir §ekilde §llkur kap1sma yoneldi. Hastahgmm onun hakkmda 
Allah'm bir rahmeti oldugunu katiyen anlad1. 
Musibete ve zorluga en <;ok ugrayanlar, insanlann en iyileri, en kamilleridirler. (Tirmizi, 
zilhd 57; ibni Mace, fiten 23; Ahmed ibni Hanbel, e/-Milsned 1/172, 173, 180, 185; 
6/369; ibni Hibban, es-Sahfh 7/160, 184; el-Hakim, e/-Milstedrek 1/100, 3/386). 
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olan nefs-i emareye, hurmet ve merhameti hissettirdigini bildirir. Hasta

hgm, kendi cinsine kar§I ac1ma hissinden gelen bir §efkat uyandirmaya 

vesile oldugunu gosteren gayet gi.izel, §irin ve lezzetli bir devad1r. 

On Yedinci Deva 

insanm, hastahk yi.izi.inden hayir yapamad1g1 ic;in i.izi.ilmesinin caiz 

olmad1gm1, c;i.inki.i en mi.ihim hay1rlann hastahkta da bulundugunu 

beyan eder. Hatta hastalara bakmamn da mi.ihim bir hayir ve sadaka 

hi.ikmi.ine gec;tigini, c;i.inki.i imanh bir hastanm hatmm sormanm ve onu 

gi.izelce teselli etmenin, bilhassa hasta ana-babanm dualanm almanm 

c;ok yi.ice bir hayir ve sadaka oldugunu pek mi.ihim bir §ekilde gosterir. 

On Sekizinci Deva 

insanm §i.ikri.i birak1p §ikayet yoluna gitmeye ve hukukunun ziyan 

edilmesinden yakmmaya hie; hakkmm olmad1g1m, zira i.isti.inde Cenab-1 

Hakk' m say1s1z nimeti bulundugu ic;in onlara lay1k1yla §i.ikredemedigin

den dolay1 Cenab-1 Hakk' a kar§I haks1zhk ettigini bildirir. Hem saghk 

noktasmda insanm kendinden daha koti.i durumdaki bic;arelere bakma

s1 gerektigini, yani bir parmag1, bir eli, bir gozi.i olmayanm; iki parmag1, 

iki eli, iki gozi.i olmayanlara bakmas1 laz1m geldigini hahrlahr. Hic;likten 

vi.icuda gelip, ta§, agac; veya hayvan degil de insan olup islam nimetini 

tadan, s1hhat ve afiyet gori.ip yi.iksek bir dereceye ula§an insanm baz1 

kusurlanyla ve iradesini koti.iye kullanmakla elinden kac;ird1g1 veya eli

nin yeti§medigi nimetlerden §ikayet etmesinin, sabirs1zhk gostermesinin 

nimete kar§I bir nankorli.ik oldugunu beyan eden bir devadir. 

On Dokuzuncu Deva 

"Esma-y1 hi.isna" diye Samediyetine yakt§Ir §ekilde tabir edilme

siyle de anla§Ilacag1 i.izere, Cemll-i Zi.ilcelal'in bi.iti.in isimlerinin gi.izel 

olduklanm ve varhklar ic;inde en latif, en ku§ahc1 Samediyet aynasmm 

da hayat oldugunu gosterir. Gi.izelin aynasmm gi.izel oldugunu, onun 

gi.izelliklerini gosterenin gi.izelle§ecegini ve o aynaya da gi.izelden ne 

gelse gi.izel olacagm1 ifade eder. Hayat daima saghk ve afiyet ic;inde 

tekdi.ize bir §ekilde surse kusurlu bir ayna olacagm1 hahrlahr. Ve Sani-i 
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Hak1m'in vucudun diger azalanm yard1mla§hrarak hastahkh uzva yo

neltip nak1§lanm ve vazifelerini gostermek ic;in o hastahg1 misafir ola

rak gonderdigini, vazifesi bittikten sonra hastahgm yerini yine afiyete 

birak1p gittigini ispat eder. 

Yirminci Deva 

Hastahgm iki klsma aynld1gm1, bir klsmmm hakiki, bir klsmmm ise 

kuruntu oldugunu bildirir. Hakiki hastahklar ic;in ~afi-i Zulcelal'in buyuk 

yeryuzu eczanesinde her derde bir deva saklad1gm1, o devalar dertleri 

gerektirdiginden onlan kullanmanm me§ru oldugunu haber verir. Fakat 

devanm tesirini Cenab-1 Hak'tan bilmek gerektigini, kuruntu olan has

tahga klymet verilmemesi laz1m geldigini, onun onem verdikc;e artacag1-

m, onemsenmezse hafif gec;ecegini guzel bir temsille ispatlar. 

Yirmi Birinci Deva 

Hastahktaki madd1 eleme kar§1hk o elemi yok edecek manev1 bir 

lezzetin hastay1 ku§athgm1, zahiren anne-baba ve akrabalarm §efkat

leri onun etrafmda toplamp hastahk sayesinde sevgiyle hastaya akh

gmdan, o elemin c;ok ucuz dli§tligunu; madd1 ve manev1 pek c;ok yar

d1mc1s1 bulundugundan hastanm §ikayet degil, §likretmesi gerektigini 

ispat eder. 

Yirmi ikinci Deva 

Felc; gibi agir hastahklann mumin ic;in c;ok mubarek sayild1g1m, 

veli zatlann bu mubareklige §ahit oldugunu haber verir. Cenab-1 

Hakk' a ula§mak ic;in iki esas uzerinden gidildigini, felc; gibi hastahk

larm o iki esasm da hususiyetlerini ta§1d1gm1 bildirir. 0 iki esastan 

biri, "rab1ta-y1 mevt", yani dunyanm fani oldugunu ve kendinin de 

fani ve vazifeli bir misafir oldugunu bilip olumu akildan c;1karma

makhr. ikincisi nefs-i emmarenin ve kor hislerin tehlikelerinden kur

tulmak ic;in, bir kls1m muminlerin yaphg1 gibi c;ilelerle nefs-i emma

reyi oldurup ebed1 hayah bu §ekilde kazanmakhr. Felc; gibi hasta

hklarda o hususiyetler bulundugundan, onun hasta ic;in gayet ucuz 

dli§tligunu ispat edip gosterir. 
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Yirmi U~iincii Deva 

Hastahk gurbette ve kimsesizlik i~inde geldigi zaman, kimsesizligi 

sebebiyle hastanm en kah kalblerin dahi rikkatini uyandird1gm1 bildi

rir. Kendini bize Kur'an'm butun surelerinin ba§mda "er-Rahmanu'r

Rahim" sifatiyla takdim eden Allah'm, §efkatinin bir panltis1yla bu

tun anneleri yavrularmm yard1mma ko§turdugunu, her baharda, bir 

rahmet cilvesiyle bize nimetlerini gonderdigini, o nimetlere eri§menin, 

imanla, O'na baglamp O'nu tammakla mumkun oldugunu haber ve

rerek o gurbet ve kimsesizlik i~indeki hastahgm da Cenab-1 Hakk'm 

merhamet nazanm ~ekecegini, onemle ifade eder. 

Yirmi Dordiincii Deva 

Masum ~ocuklara ve masum ~ocuklar hukmundeki ihtiyar has

talara bakanlar ve hizmet edenler i~in ahirette buyuk bir kazan~ 

bulundugunu, o nazik ~ocuklarm hastahklannm, ileride dunya ha

yatmm s1kmtilarma tahammUl etmelerini saglayacak Rabban1 birer 

a§l oldugunu, o a§ilardan gelen sevap ve ucretin, onlara bakanlarm, 

bilhassa annelerinin amel defterine yazild1gm1, bunun, hakikat eh

lince kesin oldugunu, bilhassa ihtiyar anne-baba ve akrabalann du

alanm almanm, ahiret saadetine vesile oldugunu, onlara bakanlann 

da ileride kendi evlatlanndan aym muameleyi g6recegini, bakma

d1klan takdirde neticede ahiret azabmm bulundugunu, hem dunya

da da ~ok felaketlere maruz kald1klannm ve kalacaklannm pek ~ok 

hadise ile sabit oldugunu ve akrabas1 olmasa bile yine hastaya bak

manm MuslUmanhgm geregi oldugunu a~1k bir §ekilde ispat eder. 

Yirmi Be§inci Deva 

Butun hastahklann ~ok faydah ve manev1 bir devasmm, hakiki ve 

kuts1 bir dermamnm imamn inki§af1 oldugunu; tevbe ve istigfarla, na

maz ve kullukla mukaddes bir §ifa olan imanm ve imandan gelen ila

cm kullamlmas1 gerektigini bildirir. Gafillerin yokluk ve aynhk darbele

riyle yaralanan buyuk manev1 dunyalannm tedavisinin ve yaralardan 

kurtulmanm kuts1 bir deva olan imanm §ifa vermesiyle mumkun ola

cagm1 hatirlatir. Ve o iman ilacmm, farz ibadetleri yerine getirmekle 
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tesirini gosterecegini haber verir. Haram zevklerin, nefsin heveslerinin 

ve gayrime§ru eglencelerin o ilacm tesirini ortadan kaldird1gm1 kesin 

bir §ekilde izah ve ispat eder. 

Hafzz Mustafa (rahmetullO.hi aleyh) 

YiRMi ALTINCI LEM' A 

~y1~y1~1H 

J~0~ ~11 ~5 ~~G 1~0~}~ ~~ ~5 ~5 ;5~0~ 
l~ ~J ~~~ 051 ~j ~ ~\j\ j;:J,\j ~ ~\ :fj J~ ~J 

Yirmi Altmc1 Lem'a, yirmi alti "umit"tir. 

Birinci Omit 

Her §eyin aslmm, nurunun, I§Igmm, kaynagmm, madeninin, c;e§

mesinin iman oldugunu; her §eyden once o mukaddes, munezzeh, 

mualla nuru kazanmaya c;ah§mak gerektigini beyan eden k1ymetli, 

veciz bir k1s1mdir. 

ikinci Omit 

Hakikatte Hak katmda bir c;ocuk hukmundeki ihtiyarlann, Hahk-1 

Rah:im'e iman, baghhk ve itaat ile c;ocuklar gibi "Rahman-1 Rahim" isim

lerinin mazhan olacagm1 mujdeleyen nurlu bir hakikattir. 

O«;iincii Omit 

insanhgm ister istemez sevk edilecegi berzah aleminde ve ha§

redilecegi ahirette iki Cihan Serveri ve Enbiyanm Efendisi, Cenab-1 

Hakk'm rahmet ve merhametinin timsali olan Peygamber-i Zl'§amm1z 

Habibullah aleyhissa/6.til vesselam'm sunnet-i seniyyesine uymakla sela

met bulunacagm1 ve kurtulu§a erilecegini bildirir. 

"Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Senin Rabbinin, kulu Zekeriya'ya olan lutuf ve ihsanmm 
anlatim1d1r. 0 Rabbine gizlice seslenip §6yle niyaz etmi§ti: Ya Rabbi, iyice ya§land1m, 
kemiklerim zay1flad1, eridi, ba§imdaki sac;:lar agard1, beyaz alevler gibi tutu§tu. Ya Rabbi, 
Sana her ne ic;:in yalvard1ysam, asla mahrum kalmad1m, bedbaht olmad1m." (Meryem 
sO.resi, 19/1-4). 
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Dordiincii Umit 

Dlinyadan alakalan kesilmeye ba§layan ihtiyarlara; yakla§tiklan ve 

hep dli§lindlikleri kabir kap1sm1 ve gorlinli§te karanhk olan 0 alemleri 

nuruyla aydmlatan, bir harfi insana on sevap ve hayir, bazen yliz, 

bazen bin sevap ve hayir kazand1ran, rahmet hazinesinin anahtan 

olan Kur'an-1 Mucizli'l-Beyan'1 iman nuru ile dinleyip emirlerine itaat 

edenlerin ve yasaklad1g1 §eylerden kac;manlann ebedi alemde ferah 

bulacaklanm mlijdeler, c;ok kuwetli bir limidin kap1sm1 gosterir. 

Be§inci Umit 

Her §ah1sta az-c;ok tesirini gosteren ahirete imanm tesellisi, ihtiyar

lara daha bliylik ve kuwetli bir limit ve avuntu verdigi ic;in, ihtiyarhg1 

Cenab-1 Hakk'm emniyetli bir gemisi bilip sevmeyi ve ondan ho§nut ol

may1, Allah' a §liklir ve hamd edilmesini tavsiye eder. 

Altmct Umit 

iman nuru ile kainatm tabakalannm ve yerylizlindeki varhklann, 

sevimli birer arkada§ gibi Hahk-1 Rahim' e §ehadet edip gurbeti, yal

mzhg1 ve karanhg1 yok ettigini haber verir. Hayatmda ona e§lik eden 

§eylerin aynhk zamamnda alem kitabmm harfleri say1smca rahmetin 

§ahitleri oldugunun ve ruh sahiplerinin §efkat, rahmet ve inayet vesi

lesi olan tec;hizati, yiyecekleri ve nimetleri adedince rahmetin delilleri 

oldugunun en makbul bir §efaatc;i olan acz ve zaafm dlirblinliyle ve 

ihtiyarhk gozliyle gorillecegini bildirir. Bu sebeple ihtiyarhga klismek 

degil, onu sevmek gerektigine i§aret ederek bir limit yolu gosterir. 

Yedinci Umit 

Fani dlinyaya ahmakc;a baki slisli veren ve devrin hliklimetinin 

ba§§ehrinde gorillen evham binasm1 alti yonden c;lirlitlir. Dalaletten 

gelen mlithi§ karanhg1 Kur' an nuru ve iman s1m ile dag1tan, musibete 

ugram1§ bic;are ihtiyarlan evham ve §liphe vadilerinden c;1kanp kurtu

lu§ sahiline ve Rahman'm rahmetine ula§hran milcahit, limit veren bir 

risaledir. 
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Sekizinci Omit 

Cenab-1 Hakk' m kusursuz keremiyle, sonsuz merhameti ve §efka

tiyle, ebedi bir hayat ic;in yarathg1 insam mutlak bir unutkanhktan kur

tarmak gayesiyle Kur' an-1 Azimli§§an' da 
- _,. 

1-? r-J1 ~\; ~ J5 mukaddes fermamyla her nefsin olecegini haber 

verdigini hahrlahr. Ollimlin bir emaresi ve mlijdecisi olarak insanm 

daimi arkada§l olan sac;lannm agarmasmm verdigi dersle, ba§ a§ag1 

gitmeye haz1rlanm1§, gaflete daima meyilli ve fani §eylere mliptela in

sam iman s1rn ve Kur'an nuru ile gaflet uykusundan uyandmr, eline 

kuvvetli bir limit dlisturu verir. 

Dokuzuncu Umit 

insana acizligi ve zay1fl1g1 bilfiil tathran ve onu hissiyah yonlin

den c;ocuklar, yavrular hlikmline gec;iren ihtiyarhk, Cenab-1 Hakk'm 

rahmetini ve inayetini c;ekmeye vesile oldugu gibi, Kur'an'm emri ve 

Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) i§aretiyle klic;likleri hlirmete ve 

merhamete sevk eder, §efkatle itaatkar askerler gibi ihtiyarlann etra

fmda toplar. Boylece hem Hahk-1 Kerim'in tevecclihline mazhar, hem 

de insanlann hizmet ve yard1mma vesile olan ihtiyarhktan ho§nut ol

mak gerektigini bildirerek bir limit kap1s1 ac;ar. 

Onuncu Umit 

Kur'an-1 Hakim'in nuruyla, kesin bir hakikat olan olUm, hayata 

tercih edilip sevildigi gibi; berzah alemindeki ollilerin de elbette, bir 

zamanlar dlinyada gec;ici misafirler olup dostluga ve yakmhga oraya 

gidecek insanlardan daha c;ok lay1k oldugu, imanh ihtiyarhk gozliyle 

yakinen gorUldliglinden; imanh ihtiyarhgm Allah'm bliylik bir nimeti 

oldugunu bildirir. Evliyanm bazen seyr-li sUluk ile ula§hg1 dereceler gibi 

yliksek makamlan zikrederek mlijde ve sevinc; veren kuvvetli bir limittir. 

On Birinci Umit 

ihtiyarhgm susmaz bir ilanc1s1 olan beyaz killann ikaz1yla, ebedi 

"Her canh her an olumu tatmaktad1r." (Al-i imran suresi, 3/185). 
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zannedilen varhgm ba§ka bir aleme namzet oldugunu ve faniligini ha

hrlahr. Vefah zannedilen baz1 vefas1zlann darbesiyle, muellifin alakadar 

oldugu hic:;bir §eyin kalbin alakasma degmedigini gorerek bir s1gmak, 

bir dayanak noktas1 aramas1 neticesinde, Kur'an-1 Hakim'in lisanm

dan 9kan 1 ~ ~ ~ ~ ~ J mukaddes fermanmm imdada yeti§ip kainatta 

sebeplerin ve bu asnn yolunu §a§irtan tabiat batakhgmm hic:;ligini ve 

asils1z bir kufilr kuruntusu oldugunu ona gosterdigini anlatir. Ba§tan 

ba§a hakikat olan bir-iki temsille zerrelerden gune§e, felekten melekle

re, sinekten bahga, hayalden hayata kadar her §ey tasarrufu altmda ve 

ku§ahc1 ilminde bulunan bir Kadir-i Ezeli'nin varhgmm vacip olu§unu 

ispat edip iman nuruna kuvvetli bir limit kap1s1 ac:;ar. 

On ikinci Umit 

Rahmetullahi aleyh Abdurrahman'm vefah uzerine, 
1 / _). 

20r.-j ~µ~I tl ~j '1~ ~~;~JS 

kutsi ayetinin s1rnyla, 3 J~I -.:_j J~ ~ . ·J~I -.:_j J~ ~ hakikatiyle ve 
o o o. .o;;;,... ,,- _l, :;; '7'J1 o;.,,, ;;;,.., 0 ,,,.. 

4 -.l-~~I\ :. _;;.II ...::.i/ /_. / ~/- ~ / .• 'JI :JI') ~I / 0 
/ l~~ lj.l/· 0l.9 

~- i..Y: . _) r 3 Y /- r :: :: ~ u- Y :: 

ayetinin tesellisiyle, inayetinin bir tek cilvesi butiln dunyanm yerini 

tutan ve nurunun bir tek cilvesi butun karanhklan yok eden Baki-i 

Zulcelal'in, Sermedi-i ZUlkemal'in, Rahim-i Zulcemal'in teveccuhu

nun baki oldugunu ve her §eye yettigini bildirir. Gidenlerin O'nun 

ebedi millkune gittigini, yerlerine aymlannm gonderildigini ve gon

derilecegini ac:;1k bir hakikatle gosterip c:;ogunlukla aynhk ve hasrete 

muptela olan ihtiyarlann yuzlerini Baki-i Zulcelal' e c:;eviren, karanhg1 

nura donduren, kalblere iman nuru bah§eden lamba misali bir umittir. 

"Allah, o hak Mabud'dur ki, kendisinden ba§ka ilah yoktur." (Bakara suresi, 2/163, 
255; AI-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87). 
"O'nun vechi (Zati), hari<:; her §ey yok olacaktir. Hi.iki.im O'nundur ve hepiniz O'nun 
huzuruna goti.iri.ileceksiniz." (Kasas suresi, 28/88). 
Ey Kendinden ba§ka her §eyin fani oldugu tek Baki! 
"(Ey Resuli.im! Sen boyle onlann i.izerine titrerken) onlar hala senden ve yolundan yi.iz 
<:;evirecek olurlarsa de ki: Bana (yard1mc1 ve destek<:;i olarak) Allah kafidir. O'ndan ba§ka 
ilah yoktur. Ben O'na dayand1m, O'na gi.ivendim ve 0, (bi.iti.in kainatm, bi.iti.in varhklann 
idare merkezi olan) Bi.iyi.ik Ar§'m Rabbi, (bi.iti.in kainatm mutlak Sultani, bi.iti.in varhklann 

yegane s1gmag1, besleyip ya§atam, koruyup gozetenidir)." (Tevbe suresi, 9/129). 
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On U~iincii Omit 

Birinci Dunya Sava§1'nda Ruslann Van'1 istila edip yakmas1y

la §ehrin harabeye donmesi, ahalinin <;ogunun §ehit olmas1 ve go<; 

ederek kaybolmas1, Horhor Medresesinin y1k1hp vefatiyla "Horhor'un 

ba§mda duran ve yekpare bir ta§ olan Van Kalesi"nin memlekette 

kapanan ve vefat eden butun medreselerin mezar ta§l olarak gbrun

mesi uzerine, Van Kalesi'nin ba§mda, umitsizligin ve matemin §iddeti 

i<;indeyken, Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm 
.J 0 / 0 0 c ~ 0 1 

1 .. ::..JI':! ~I\ & ~@!<'~I\~ <.I\~/ . ...0°:1\/ ul/ 1 ~I\ ~ ~ ~ / ~/ / ~ r-;-- f..-r-' rJ U'.--.) J / ~ ~/ // L-
,,., / oJJ .J ' ( t. ~ 0 

1 - ~I< \;'.-. / ... / ... ,0/ o,o •O:J\/ 
~~ ~L>" u ~ ~J ~J ~ u.;'.J J .. / ,. 

ayetinin bildirdigi hakikatin tecelli edip o rikkatli, yak1c1, deh§etli halleri 

yok ettigini, nazan ufka, kainatm ayetlerine <;evirdigini anlat1r. Misafir 

insanlann eliyle yazilan sun! bir mektubun silinmesine kar§1hk, Nakka§-1 

Ezell' nin her bir harfinde bir kitap yaz1h olan silinmez ve solmaz koca 

kainat kitabm1 hediye ettigini ve okuttugunu, daha sonra da Horhor 

Medresesi yerine lsparta'y1 medrese yaptig1rn, aynhp giden talebe ve 

dostlann yerine daha <;ok talebe ve dost verdigini bildirir. Boylece hik

metinin, rahmetinin ve §efkatinin s1rnm gosteren bir Rabb-i Rahim'in 

dergahma yakla§an ve o dergahta makbul birer kul olan imanh ihtiyar

larm dunyanm deh§etli halleri kar§1smda keder ve umitsizlik hissetme

melerini, o kuts1 imam ve dogrulugu §liphe goturmez islamiyet'i ihsan 

eden Muhsin-i Kerim'e sonsuz hamd ve §likurle dilimize zevki, kulluk ve 

itaatle de ruhumuza §evki tavsiye eden klymetli bir par<;ad1r. 

Hafiz Mustafa (rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten) 

On Dordiincii Omit 

Ehl-i dunya, Ostad1m1z1 her §eyden tecrit edip be§ <;e§it gurbet i<;ine 

dli§lirdugu bir zamanda, <;ok kuwetli bir beka a§k1, varhga duyulan 

§iddetli bir muhabbet, buyuk bir hayat i§tiyak1, hadsiz bir acz ve sonsuz 

bir faknn kendisinde hukmettigini gorup umitsizce ba§Inl egdiginde, 

"Goklerde ne var, yerde ne varsa Allah'1 tenzih ve tesbih eder. 0 Aziz ve Haklmdir: 
Osti.in kudret, tam hi.iki.im ve hikmet sahibidir. Goklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. 
Hayati veren ve hayati ahp oldi.iren O'dur. 0 her §eye kadirdir." (Hadld sO.resi, 57/1-2). 



Fihrist 561 

1j~)I ~j ~\ ~ ayetinin imdadma yeti§erek "Beni dikkatle oku!" 

demesi ilzerine gilnde be§ yilz defa okudugunu ve okudukc;a bu aye

tin c;ok k1ymetli nurlarmdan dokuz mertebenin yalmz ilmelyakl'n degil, 

aynelyakl'n olarak sirlanm ac;hgm1 anlahr. 

Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

Ondaki beka a§kmm mutlak kemal sahibi Zat-1 Zulcelal ve Zulcemal' in 

bir isminin bir tek cilvesinin mahiyetindeki bir golgesine yap1§hg1 anda, 

~J\ puj ~\ ~ ayetinin gelerek perdeyi kaldird1gm1 bildirir. Kendi

sindeki beka lezzetinin ve saadetinin daha milkemmel bir tarzda Bakl'-i 

Zillkemal'in bekasmda, O'nu tasdik etmekte ve O'na imanda bulundu

gunu hissettigini, bundan hakkalyakl'n bir zevk ald1gm1 ifade eder. 

ikinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

Ostad1m1z ihtiyarhk, gurbet, kimsesizlik ve tecrit ic;inde bulundugu, 

ehl-i dunya hileleri ve casuslan ile ona hilcum ettikleri bir zamanda, 

"Eli bagh, zay1f ve hasta tek ba§ma bir adama ordular saldmyor. Da

yanacag1m kimse yok mu?" diye kalbine hitap edip2 ~JI puj ~\ ~ 
ayetine milracaat ettiginde, ayetin ona: "iman bag1 vesikas1yla mutlak 

kudret sahibi oyle bir Sultana baglamrsm ki, 0, dart yilz bin milletten 

olu§an bitki ve hayvan ordulanm emri ve tasarrufu altmda tutan smirs1z 

bir kudret ve kuwet Sahibidir. i§te o Zat'a dayanabilirsin." diye manevl' 

bir ders verdigini bildirir. 0 dersle, degil o zamanki dil§manlara, belki 

biltiln dunyaya meydan okuyabilecek bir iman kuweti hissettigini ve 

biltiln ruhuyla ~JI pu j ~I ~ dedigini ifade eder. 

Ufiincii Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

Ebedl' bir hayatta, baki bir memlekette daiml' bir saadete namzet 

oldugunu, fakat bu gaye-i hayalin, ruhun hedefinin ve yaradth§m 

neticesinin ancak mahlukatm biltiln hareketlerini, her §eyini bilen, 

kaydeden bir Kadl'r-i Mutlak'm s1mrs1z kudretiyle gerc;ekle§ebilecegini 

dil§ilnilrken, kalbini tatmin edecek bir izah istedigini ve yine o ayete 

"Allah bize yeter. 0 ne guzel vekildir!" (Pd-i imran suresi, 3/173). 
"Allah bize yeter. 0 ne guzel vekildir!" (Al-i imran suresi, 3/173). 



562 Lem' alar 

muracaat ettigini anlahr. Ayet ona, ~ daki C 'ya dikkat edip, "se

ninle beraber hal diliyle ve sozle kimlerin ~ dedigine dikkat et!" 

diye emredince, butun bitki ve hayvanlann hal diliyle puj ~I ~ 
~JI 'in manasm1 zikrettiklerini gbrdugunu, Cenab-1 Hakk'm kudre

tinin buyuklugunu ve ha§metini varhklarda nasil seyrettigini aktanr. 

Dordiincii Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

Kendi vucudu, belki butun mahlukatm vucutlan yokluga gidiyor 

diye elemli bir endi§e ic;indeyken, yine bu ayet-i hasbiyeye muracaat 

ettigini ve iman durbunuyle baktigmda olumu aynhk degil bir kavu§

ma, mekan degi§tirme ve baki bir meyvenin sumbUllenmesi olarak 

gordugunu beyan eder. 

Be§inci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

Hayatm c;abuk sonmesinin verdigi eleme kar§I, ayet-i hasbiyeden 

ald1g1 yard1mla der ki: Hayat, Hayy ve Kayyum Zat' a baktikc;a ve iman 

ona hayat ve ruh oldukc;a beka bulur. 

Baki meyveler verdigi ic;in omrun k1sahgma ve uzunluguna bak1lma

yacagm1 izah eder. QIU olmayanlar veya diri olmak isteyenler, hayatm 

mahiyetini ve hakikatini anlamay1 arzu edenler, Dbrduncu $ua' daki bu 

mertebenin dart meselesine baksm, dirilsinler, der. 

Altmcr Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

Daima tahribatc;1 olan hic;ligin ve faniligin, insam sevdiklerinden su

rekli ayiran olumun ve yoklugun bu guzel dunyay1 ve varhklan deh§etli 

bir §ekilde h1rpalad1gm1, parc;a parc;a edip guzelliklerini bozdugunu gor

mesi uzerine, f1tratmdaki mecazi a§k, bu hale kar§l §iddetle CO§UP isyan 

ettigi zaman, bir teselli kaynag1 bulmak ic;in ayet-i hasbiyeye muracaat 

ettiginde ayetin manen, "Beni oku ve manama dikkatle bak!" dedigini 

aktanr. Bunun uzerine, Nur Suresi'ndeki \_,~ j\]\j sil~I )) ~\ ayetinin 

rasathanesine girip imanm durbunuyle bu ayet-i hasbiyenin en uzak ta

bakalarma baktigm1 ve o durbunle gbrdugu s1rlan beyan eder. 

"Allah goklerin ve yerin nurudur." (Nur suresi, 24/35). 
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Bu gi.izel, sanath varhklann, tath mahluklann; Cem11-i Zi.ilcelal'in 

mukaddes cemaline ve benzersiz esma-y1 hi.isnasmm ebed1 gi.izellikle

rine ayna oldugunu ve Risale-i Nur'un kis1mlannda bunun c;ok kuv

vetli delillerle izah edildigini bildirir. 

On Be§inci Omit 

Bu kis1m, Denizli hapsinden sonra Nurlann teksirle basilarak 

ne§redilmesi i.izerine, Nur'un zaferini ve yay1lmas1m c;ekemeyen 

gizli di.i§man mi.inaf1klann, ti.irli.i hile ve iftiralarla hi.iki.imeti aley

he c;evirerek Nur Risalelerini toplattmp tetkik ettirdigini, fakat bu

nun neticesinde, inceleyen memurlann degil tenkit edip di.i§manhk 

gostermek, belki risalelerin, onlann kalblerini de fethederek tenkit 

yerine takdir toplad1gm1 anlahr. Bu hadisenin, Nur dershanelerinin 

geni§lemesine sebep oldugunu ve bir mi.iddet sonra gizli din di.i§

manlannm c;ok basit bahanelerle zemherinin en §iddetli gi.inlerinde 

Ostad1m1z1 tutuklatarak bi.iyi.ik, gayet soguk ve sobas1z bir kogu§ta 

hapsettirdiklerini, bu hapiste Cenab-1 Hakk'm inayeti ile bir haki

katin inki§af ettigini, Ostad1m1zm da Nurlann hapishane ic_;inde ve 

di§mda elden ele yayilmasmdan ve fi.ituhatmdan dolay1 binlerce 

§ilkrettigini bildirir. Ve ruhuna, "Sen onlann zulmi.i sayesinde hem 

fani saatlerini bakile§tiriyor, hem manev1 lezzetler, hem de ilm1 ve 

din1 vazifeni ihlasla yapmanm sevabm1 kazamyorsun." diye ihtar 

edilmesi uzerine, bi.iti.in kuvvetiyle "Elhamdi.ilillah!" diyerek §ilkret

tigini gi.izel bir §ekilde beyan eder. 

Bu kismm sonunda, Risale-i Nur talebelerinin, tahkik1 iman kuv

vetiyle vatamn her tarafmda anar§istligi durdurdugunu, umumi em

niyeti ve asayi§i korudugunu, yirmi senedir memleketin her tarafm

daki hic_;bir Nur talebesinin emniyeti ihlal ettigine dair bir vukuatm 

meydana gelmedigini.. hatta insafh bir kis1m emniyet memurlannm 

"Nur Talebeleri manev1 birer zab1tadir, asayi§i saglamakta bize yar

d1m ediyorlar, tahkik1 iman ile nuru okuyan her insanm kafasmda 

bir yasakc;1 birak1yorlar, emniyeti temin etmeye c;ah§1yorlar." §ek

lindeki itiraflanm .. ve turli.i isnat ve iftiralarla Kur'an ve iman nu

runa set c;ekmek isteyenlere kar§l Ostad1m1zm, "Yi.iz milyon ba§m 

feda oldugu bu kuts1 hakikate bizim ba§1m1z da feda olsun. Di.inyay1 
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ba§1m1za ate§ yapsamz, Kur' an hakikatlerine feda olan ba§lar dinsiz

lige teslim olmayacak ve bu mukaddes vazifeden vazgec;meyecekler 

in§allah!" dedigini ifade eder. 

On Altmc1 Umit 

Mahrem ve mlihim olan, bilhassa Slifyan'a ve Nur'un kera

metlerine dair risaleler zamam gelince ne§redilsin diye sakland1g1 

halde, bir aramada o risalelerin bulundugu yerden c;1kanld1gm1 ve 

Ostad1m1zm hasta bir halde tutuklanarak hapishaneye gotllrlildli

glinli anlatir. Ostad1m1z kederli ve Nurlara gelen zarardan mlitees

sirken, birden Allah'm inayetinin imdada yeti§tigini, mahrem risa

lelerin okundugu resm1 dairelerin birer Nur dershanesi hlikmline 

gec;ip memurlann risaleleri takdirle kar§Ilad1klanm beyan eder. Yine 

Denizli hapsinde, ihtiyarhk, hastahk ve masum arkada§lara gelen 

zahmetlerden dolay1 elem ve teesslir ic;indeyken, birden Rabban1 

inayetin yeti§erek hapishaneyi bir Nur dershanesine c;evirdigi

ni, bir Medrese-yi Yusufiye (aleyhisselam) haline getirdigini aktanr. 

Medresetli'z-Zehra kahramanlannm elmas kalemleriyle Nurlann 

c;ogahp yayilmaya ba§lamasm1, gizli dli§manlann Ostad1m1z1 nasil 

zehirlediklerini ve onun yerine merhum Hafiz Ali'nin §ehit olarak 

berzah alemine seyahat eylemesi lizerine hepsi kederli ve mliteessir 

haldeyken, yine birden Allah'm inayetinin imdada yeti§erek Ostad1-

m1zm zehirlenme tehlikesinin gec;tigini ve merhum §ehidin de kabir

de Nurlarla me§gul olarak sual meleklerine Nurlarla cevap verdigini 

bildirir. Onun yerine Denizli kahramarn Hasan Feyzi (rahmetullahi 

aleyh) ve arkada§lannm hizmete girdigini, mahpuslann Nurlarla 1slah 

olmalan gibi pek c;ok i§aretle, Cenab-1 Hakk'm inayetinin yard1ma 

yeti§tigini ifade eder. Sonra, Ostad1m1zm genc;liginde ahir omrlinli 

magarada gec;irme arzusuna kar§ihk; bu magaralann hapishanelere, 

inzivalara, c;ilehanelere, mutlak tecrit hlicrelerine c;evrildigini, Yu

sufiye Medreseleri olarak onu Kur' an ve iman hakikatlerine Allah 

yolunda hizmet ettirdigini anlatir. 0 c;ileli hapislerde lie; hikmet ve 

Nur hizmetine lie; mlihim fayda bulundugunu beyan eden k1ymetli 

bir risaledir. 
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YiRMi YEDiNCi LEM'A 

Ba§ka bir eserde ne§redildiginden buraya almmam1§hr. 

YiRMi SEKiZiNCi LEM'A 

Yirmi sekiz "nukte"dir. Bir k1sm1 bu kitaba ahnm1§, digerleri ba§ka 

bir eserde ne§redildiginden burada yer almami§hr. 

Yirmi Sekizinci Lem'a'mn ikinci Niiktesi 

Yirmi ikinci Niiktenin ikincisi 

~r ~) lij ejJ~ ~ ~ ~) 1I0~3~ 0~ ~~1j ~1 aLl- ~j 
1~\ §_µJI 3~ J1jy1 ~ k1 0~w~~ 

ayet-i kerimesinin gayet guzel ve yuksek manalarmdan u<;unu k1saca 

beyan eder. 

Birincisi 

Ayetteki yedirip besleme ve nz1k verilmesini istememenin Resul-u 

Ekrem' e ( aleyhissa/6.tU vessel am) ait oldugunu bildirir. 

ikincisi 

R1zk1 ic;;in c;;ah§ma bahanesini kulluga engel zannederek ozur bul

mak isteyenlere guzel bir cevap verir. Bu ayetten kinaye olan mana 

§Udur: "Siz, mahluklanmm Bana ait olan ve taahhut ettigim nz1klanm 

yeti§tirmek ic;;in yaratilmadm1z. Asil vazifeniz kulluktur. Emirlerime go

re nzkm1z1 elde etmek ic;;in c;;abalamamz da bir ibadettir." der. 

Ut;iinciisii 

ihlas suresindeki 2 ll A ~j ~ ~ ayet-i kerimesini ornek alarak "R1zka 

"Ben cinleri ve insanlan sirf Beni tarny1p yalrnz Bana ibadet etsinler diye yaratt1m. 
Onlardan nafaka istemiyorum, beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. As1! bi.iti.in 
mah!Ciklann nz1klanrn veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah T eala' d1r." 
(Zariyat sliresi, 51/56-58). 
"Ne dogurdu, ne de doguruldu." (ihlas suresi, 112/3). 
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ve yedirilip ic;irilrneye rnuhtac; §eyler ilah ve rnabud olarnaz; tapilrnaya 

lay1k degildir." rnanasm1 bildirir. 

* 
Uykunun c;e§itlerini, sunnet-i seniyyeye uygun olan ve olmayan 

uyku vakitlerini beyan eden rnuhim bir mektup. 

* 
Yats1 namaz1 tesbihatmdan sonra ~ v-:L, ~~ .J.l~j ~">G ~~ .JJ~ 

1~\ Jy:,,1 ~ cumlesini okurken, bu dunya hanesini §enlendiren, bir dost 

rneclisi haline getiren, nurlandiran Resul-u Ekrern'in (aleyhissalati1 vesse

lam) rnanevl §ahsiyetini nasil gordugunu, O'nun getirdigi nura ve he

diyelere kar§I §likurle kar§1hk olarak butun cinlerin ve insanlann O'na 

hadsiz salat ve selam getirrneleri gerektigini ifade eden gayet ho§ bir 

mektup. 

* 
Hazreti Muhyiddin'in vahdet-i vucud rne§rebini bugunun insanlanna 

telkin etmekte lie; rnuhim zarar bulundugunu gosteren c;ok muhirn bir 

mektup. 

* 
Yine Muhyiddin ibn Arabi ve vahdet-i vucud hakkmda munaka§aya 

sebep olan bir soruya verilen ilml, k1sa bir cevap. 

* 
Muellifin, bir bayramda, gayrirne§ru dairede gulup eglenen elli za

vallmm elli sene sonraki hallerini nas1l gordugunu anlatan gayet guzel 

bir ibret levhasi. 

* 
Nefs-i ernrnareye uymanm zararlanm siralayan, nefse §iddetli bir 

tokat mahiyetindeki tesirli bir parc;a. 

* 
K1sa bir zarnanda i§lenen kufre kar§1hk sonsuz bir cehennem azab1-

nm nasil hakiki adalet oldugunu bildiren ikna edici bir cevap. 

Sana milyonlar salat ve milyonlar selam olsun Ya Resulallah. 
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Manidar ve Ho§ Bir Tevafuk 

Risale-i Nur'un makbuliyetine ve Cenab-1 Hakk'm inayetine maz

har olduguna dair manah tevafuklan beyan eder. 

Masum Kalblere Nurlarm Nasti Aksettigini Anlatan Sami
mi, Nurlu Bir Mektup 

* 

Zekai'nin Riiyas1 

Mujdeli, manah, hayirh bir ruyad1r. 

Tarafh ve Risale-i Nur'la Rekabet Eder Bir ~ekilde Soyle
nen Sozlere Cevap 

Risale-i Nur'un yuksekligini ve makbuliyetini ifade eden manzum 

bir kasidedir. 

Yirmi Sekizinci Lem'a'nm Yirmi Sekizinci Niiktesi 

~u uc; ba§h soruya, ilme ve akla dayanan gayet ikna edici cevaplan 

ic;erir: 

~\~ ~j lj_,;.~e~~ JS~ ~)~j ~\11 ;lJ1 Jl ~Y;~ ~~ '1 
~ ,...,.,,, ,, .. /' / 

i~u w~ ~Ll ~1 ~ ~ / :J1e~1/ •/ . / . / l.r :, . /J 

~1: ~~~_I.-) lft(l;~ j &:~~ill ~1:~J1 qj Jifj 

/ 2 _ ~11 u1li ~ ~1 G~1 / 
~. r- J 

ayet-i kerimelerinden anla§ild1g1 uzere, gaybe ait kuc;uk ve bazen 

§ahsl hadiseleri haber almak ic;in c;ok uzak bir mesafede olan semavat 

memleketine casus §eytanlann sokulmas1m ve o c;ok geni§ goklerin her 

"Onlar Mele-i Ala'ya yukselip dinleyemezler ve her taraftan bombard1mana tutulurlar. 
Dinlemeye kalksalar kovulup at1hrlar. Hem onlar i<;;in devamh bir azap vardir. Ne var 
ki, i<;;lerinden biri bir soz kmntis1 kapmay1 ba§anrsa derhal yak1C1 ve delici bir I§m onu 
kovalar." (Saffat suresi, 37/8-10). 
"Ger<;;ek §U ki, yere en yakm olan gogu lambalarla donatt1k ve onlardan bir k1smm1 
§eytanlara atilan mermiler yapt1k. Hem onlara alevli bir ate§ haz1rlad1k." (Ml.ilk suresi, 

67/5). 
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tarafmda o kuc_;i.ik hadiseden bahsediliyormu§ gibi, hangi §eytan olsa, 

nereye sokulsa o haberi yanm yamalak i§itecegini ve getirecegini akil 

ve hikmet nasil kabul eder? 

Hem ayet-i kerimeye gore baz1 peygamberler ve veliler, goklerin 

uzerinde bulunan cennetin meyvelerini yakm bir yerden ahr gibi ah

yor ve bazen cenneti yakmdan seyrediyorlarmI§. Sonsuz derecede 

uzak bir §eyin, son derece yakm olmas1, bu asrm insanlannm aklma 

nasil s1gar? 

Basit bir §ahsm, siradan bir halinin, kulll ve geni§ olan goklerdeki 

Mele-i Ala' da bahis konusu olmas1, kainatm idare edili§indeki kusur

suz hikmete nasil uygun dD§er? 

YiRMi DOKUZUNCU ARAP(:A LEM' A 

Risale-i Nur'un ic_;inde, cennetin lisam, Res0.1-u Ekrem'in 

(aleyhissa/6.ta vesselam) uslubu ve rahmet bagI§layan Kur'an'm tarzi ile 

meydana gelen, Tefekkilrname ismiyle bilinen bu Lem'a'nm bir k1sm1, 

ornek olarak bu kitaba almmt§tlr. Diger kis1mlan Arapc_;a risalelerde 

ne§redileceginden burada yer almamt§tlr. 

OTUZUNCU LEM'A 

"Seklne" yuce nam1yla tabir edilen ve her biri birer ism-i Azam 

veyahut altis1 birden tek ism-i Azam olan esma-y1 husnadan "Ferd, 

Hayy, KayyO.m, Hakem, Adl, KuddO.s" ism-i §eriflerine <lair c_;ok kiy

metli, Risale-i Nur'un §aheserlerinden bir lem'ad1r. Bu lem'a yuksek 

bir uslO.pla ve c_;ok ince hakikatlerle kaleme ahnm1§, Cenab-1 Hakk'm 

birligine <lair c_;ok derin meseleleri muazzam geni§likleriyle anlatm1§

hr. Pek ac_;1k bir §ekilde Allah'm varhgm1 gosteren §U hayret verici 

faaliyet ile O'nun terbiye ediciligi o kadar guzel izah edilmi§tir ki, ah 

ne olurdu, bu risalenin hakikatlerinin derinliklerine ula§mak §byle 

dursun, di§ yuzunu olsun tam anlayabilseydim. Heyhat! Eksik an

lay1§1ma bakilmadan, bu risale, hissesine isabet eden karde§imizin 

seferberlik halinde bulunmasmdan dolay1 bana gonderilmi§ti. Liya

katsizligimle beraber peri§an halim boyle bir §aheseri fihriste dahil 



Fihrist 569 

edilecek §ekilde ozetlemeye yetmese de mahcubiyetle emre itaat 

ediyorum. 

Bu kiymetli Lem' a, alh mil.him "nukte"ye aynlm1§hr. 

Birinci Niikte 

' 
~j\~j\~\~ 

1~ hWI ,;.;J ~Ll /j /. ·~1 / 
J/ 1·/ JlJ"°J J 

ayetinin bir nuktesi ve "Kuddus" ism-i Azammm bir cilvesidir. 

Cenab-1 Hakk'm varhgm1 ve birligini kusursuz bir ac;1khkla goster

mektedir. Evet, §U muntazam kainat, §U gayet buyuk fabrika; ic;in

deki butUn varhklarla hummah bir faaliyet ic;inde surekli c;ah§ma

sma ragmen, kainatm her taraf1 tertemiz tutulur, hic;bir yerde kirli 

ve bula§ik maddelerden luzumsuz hic;bir §ey bulunmaz. ~u muaz

zam kurelerden tut zerrelere kadar her varhk, Kuddus-u Azam' clan 

gelen emirlere boyun eger, itaat eder. Bu §ekilde gayet faal ve 

harika bir donU.§tU.rme makinesi haline getirilen §U buyuk kainat 

ve onun butun unsurlan ba§tan ba§a cennet misali guzellikleriyle 

kendilerini alemin nazarma sunuyorlar. Ve §U alem saraymdaki 

sanath varhklann yuzunde garUlen gonul c;elen guzellik ve c;ok tak

dir edilen temizlik, butun nazarlan takdirlerle kendine c;ekiyor ve 

Sani-i Hakim'i hayranhkla medh u sena ettiriyor. Kuddus-u Azam 

ism-i §erifinin buyuk bir tecellisinin kuc;uk bir golgesini §a§aah bir 

§ekilde gosteren ve §U ki§m soguk, ha§in c;ehresi altmdan c;1kan ba

har mevsimine bak: Nasil c;ic;ek ac;m1§, huri misali elbiseler giymi§, 

guzelle§mi§, tertemiz olmu§ butlln agac;lar ve zumrut gibi ye§illen

mi§ yeryuzu, kendilerini her §eyleriyle nazarlara sunuyorlar. Can

s1z ve §Uursuz maddeler, kisa bir zaman ic;inde degi§ime ugramI§, 

zeminden boy vermi§, hayat nuruyla suslenmi§, yald1zh ipek misali 

guzelliklerle kendilerini Sani-i Zulcemal'in nazanna arz ediyorlar. 

Bu vaziyet kar§Ismda, degil yalmz insanlar ve cinler, ruhaniler ve 

melekler de hayran kahyor. "Ma§allah, Barekallah! Bu ne hayret 

"Yeryuzunu de Biz d6§edik, bakm1z Biz ne de guzel d6§edik!" (Zariyat sOresi, 51/48). 
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verici guzellik ve temizlik!" deyip Sani-i Zulcelal'in butUn kusur ve 

noksanlardan uzak oldugunu, buyuklugunu ilan ve O'na hamd ile 
ruku ve secde ediyorlar. i§te bu temizleme fiili, ba§ka ilahi icraatlar 

gibi, Cenab-1 Hakk'm varhgm1 ve birligini ac;1kc;a ispat edip gaster

mektedir. 

ikinci Niikte 

1 1!~ J.101~~-:~Ll/~(/· c~01._,~ ~ ~1/ 
~_,....,...,. ~ :, :: --: _) / ? / :: ~ ~ ~ ~ 

ayetinin bir nuktesi ve "Adl" ism-i Azammm bir cilvesidir. $ayle ki: 

$u kainat surekli tahrip-tamir dangusu ic;inde c;alkalanmakta, her 

vakit sava§lar ve gac;lerle kaynamakta, her an alum ve hayat ara

smda yuvarlanmaktad1r. Bu hayret verici degi§imler, deh§etli cisim

lerin intizamh hareketlerinden, yeryuzundeki dart yuz bin bitki ve 

hayvan turunun muntazam bir §ekilde ia§e ve terbiyesinden ve sel 

gibi akan kan§hnc1 ve istilac1 unsurlann c;ok duzenli vazifelerinden 

ta l§Ik ve karanhgm, s1cak ve sogugun, hayat ve alumun mucadele

lerine vanncaya kadar her §eyde gbrulur. Butun e§ya ayle adaletli 

bir denge ic;inde istikbalden gelip §imdiki zamana ugrayarak gec;mi

§e ak1p gider ki, fesubhanallah, bu alem sarayma insafh ve dikkatli 

bir gazle bakan her insan, mutlaka §ayle diyecektir: "Bu alem sara

ymm Sani'i, bu alemi Adl isminin azami tecellisine mazhar etmekle 

beraber, hem bir ve benzersizdir hem de ayle adil bir dengeyle i§ 

gbrur ki, en anemsiz, en kuc;uk, k1ymetsiz kabul edilen §eylerde da

hi Kendisine ortak ko§ulmasma yer birakmaz ve §irkin bu adaletli 

dengeye kan§masma zerre kadar izin vermez. Hem bu c;ok harika, 

mukemmel duzenin ic;indeki gayet hassas adalet mizamna, elbette 

bu kainatm Sani-i Zulcelal'inden ba§kas1 mudahale edemez." i§te 

insan butun sebeplerin, o Sani-i Zulcelal'in kudret elinin bir perdesi 

oldugunu anlayacak. Ve o Sani-i Zulcemal'in hem birligine, hem de 

varhgma; hayran bir §ekilde, gune§in varhgma inand1g1 gibi iman 

edecek. 

"Hi<;bir §ey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarlan elimizde olmasm. Biz 
onu ancak belirli bir ol<;il ile indiririz." (Hier sO.resi, 15/21). 
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U~iincii Niikte 

ayetinin bir nuktesi ve "Hakem" ism-i Azammm bir cilvesidir, ne§ 

"nokta" ile izah edilmi§tir. 

Birinci Nokta 

Hakem isminin en buyuk tecellisi §U kainah oyle buyuk bir ki

tap hukmune getirmi§tir ki; yeryuzu o kitabm bir sayfas1, her ziynetli 

bahc_;e bir satm ve her suslu c_;ic_;ek ve yaprakh agac_; birer kelime

si suretinde yaratilm1§hr. 0 halde, §U kainat ba§tan ba§a Hakim-i 

Zulcelal' in eserleriyle suslenmi§tir. Sanatm1 hem kendisi seyredip 

hem de say1s1z gaze gbsteren, birbiri ic_;inde pek c_;ok delil ve mana 

ile Nakka§mm varhgma §ahitlik eden, duzen ve denge ic_;inde daima 

tazelenen, her kuc_;uk c_;ekirdege koca bir agac1 s1gdiran, her bir agaca 

koca kainahn fihristini yerle§tiren, her bahar sayfasm1 ziynetli ni§an

lar ve naki§h hediyelerle susleyip huzurunda resmigec_;it yaptiran ve 

her an bu sanath varhklarm diliyle medh u senasm1 terennum ettiren 

bu muazzam ve hikmetli kudrete, hangi tesaduflin haddi var ki, par

mak uzatabilsin! 

ikinci N okta 

iki "mesele" dir. 

Birinci Mesele: Sonsuz mukemmellikte bir guzelligin ve son de

rece guzellikte bir kemalin, kendini gbrmek ve gbstermek istemesine, 

tamhp sevdirmesine kar§1hk, iman ile O'nu tammay1 ve kullukla ken

dini O' na sevdirmeyi ders verir. 

ikinci Mesele: ~irki butun kuwetiyle reddeden bu hikmetli, ku

sursuz intizamm, hem bir Yarahcmm varhgm1, hem de O'nun bag1ms1z 

ve tek ba§ma olmasm1 gerektirdigini izah eder. Kaea kainah butun hal 

ve keyfiyetleriyle adalet terazisinde ve hikmetli duzeni altmda tutan bir 

Kadir-i Mutlak'a §irk, kuflir ve acz isnat etmenin ne kadar buyuk bir 

"Sen insanlan Allah yoluna hikmetle davet et." (Nahl sO.resi, 16/125). 
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hata ve tevhid ile iman etmenin ne kadar dogru, hak ve hakikatli bir 

kar§thk vermek oldugunu bildirir. 

Ufiincii Nokta 

Sani-i Kadlr, Hakem ve Hakim isimleriyle, kainatta hikmetlere 

en c;ok vesile ve mazhar k1ld1g1 insam bir merkez, bir medar huk

munde yaratmt§br. Ve insan dairesi ic;inde de nzk1 bir merkez huk

mune getirmi§tir. Bu Nokta, insanda §UUr ve nz1kta zevk vas1tas1yla 

Hakem isminin parlak bir cilvesinin gorundugunu ve yuzlerce fen

den her birinin (mesela tip, kimya, ziraat, ticaret gibi...) bir yonden 

Hakem isminin cilvesini tarif ettigini bildirir. Bu fenlerin her birinin 

kesin §ehadetiyle, irade, kast ve dilemeye i§aret eden bu smirs1z 

intizam1 ve hikmetleri o Sani-i Hakim butun kainatta gosterdigi gibi, 

en kuc;uk canhya ve en kuc;uk c;ekirdege dahi yerle§tirdigini, Zat-1 

Akdesinin diledigi §eyi diledigi gibi yaptig1m, her §eyin O'nun em

riyle vu cut buldugunu, O' nu bilmemenin ve tammamanm ne kadar 

hayret verici bir cehalet ve divanelik oldugunu izah eder. 

Dordiincii Nokta 

Sani-i Hakim, her bir varhga taktig1 yuzlerce hikmeti, sonsuz hassa

siyetiyle vazifelendirdigi o varhklann yuzlerce faaliyetindeki pek c;ok fay

da ve gayeyi kusursuz bir dikkatle gozettigi halde; O'nun, rahmetinin 

guzelligine, kusursuz adaletine ve sonsuz hikmetine zit olan, rahmet ve 

adaletini inkar ettiren "olUmden sonra dirili§in var olmamas1 ihtimaline" 

hic;bir §ekilde izin vermedigini bildirir. 

Be~inci Nokta 

iki "mesele"dir. 

Birinci Mesele: Yaradth§ta israf, a bes ve faydas1zhk bulunmad1-

gmdan, 11) ~ 'ij 1}._;J,lj 1)5 ayet-i kerimesiyle, iktisats1z davrananlan 
tehdit eder./ 

ikinci Mesele: Bir yonden, Cenab-1 Hakk'm "Hakem ve Hakim" 

isimlerinin, Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) peygamberligine delil 

"Yiyin, ic;in fakat israf etmeyin." (A'raf sO.resi, 7/31). 
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oldugunu ve onu gerektirdigini; bir yonden de esma-y1 husnadan pek c;ok 

ismin her birinin buyuk cilvesiyle, en son derecede ve katiyet mertebesin

de Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) peygamberligini gerekli ktld1gm1 

c;ok parlak bir §ekilde izah eder. 

Dordiincii Niikte 

il;_\ ~\ ~ j 
ayetinin bir nuktesi, Vahid ve Ehad isimlerini ic;ine alan "Ferd" ism-i 

Azammm buyuk tecellisine dair, hakiki tevhidi gosteren yedi "i§aret"tir. 

Birinci i§aret 

Allah'm Ferd isminin kainatm butunune vurdugu say1s1z muhur

den uc;une i§aret eder. 

Birinci Miihiir: Kainattaki her c;e§it varhkta gori.ilen ve buyuk bir 

ehadiyet muhru olan "dayam§ma, yard1mla§ma, birbirinin ihtiyacma 

cevap verme, imdadma ko§ma, birbirine sanlma ve ic; ic;e girme" dir. 

ikinci Miihiir: Yeryuzunde her bahar mevsiminde gori.ilen, dart 

yuz bin bitki ve hayvan turunun atk1 ipleriyle dokunan vahdaniyet 

muhrudur. 

U~iincii Miihiir: Hazreti Adem' den k1yamete kadar gelmi§ ve ge

lecek butun insanlarm, temel uzuvlan bir olan simalanndaki vahdani

yet damgas1dir. 

ikinci i§aret 

Ferd isminin birlik cilvesi, kainattaki varhk ti.irlerini ve kainah mey

dana getiren unsurlan oyle girift bir §ekilde ic; ic;e k1lm1§hr ki, kainah 

bolunmez bir butun hukmune getirmi§ ve say1s1z misalle vahdaniyeti 

ilan ettigini gostermi§tir. ikinci i§aret bunu bildirir. 

Yine Ferd isminin buyuk cilvesi, kainah Samed Yarahcmm oyle 

birbiri ic;ine girmi§ say1s1z mektubu hukmune gec;irmi§tir ki, her bir 

"De ki: 0, Allah't1r, gerc;ek ilahtir ve Birdir." (ihlas sO.resi, 112/1). 
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mektuba hadsiz vahdaniyet muhru basilmi§hr. Her bir mektubun, 

kelimeleri adedince katibini bildiren ehadiyet muhurleri ta§1d1gma 

i§aret eder. 

Dordiincii i§aret 

Ferd isminin gune§ gibi a§ikar buyuk tecellisini gayet makul bir §ekil

de ve sonsuz kolayhkla kabul ettiren, §irkin muhal ve akildan son derece 

uzak oldugunu gosteren delillerden li<; tanesini bildirir. 

Birincisi: Ferd olan Cenab-1 Hakk'm smirs1z kudreti i<;in en buyuk 

§eyi yaratmanm, en ku<;lik §eyi var etmek gibi kolay ve zahmetsiz ol

dugunu; O'nun bir bahan bir <;i<;ek kadar, bir agac1 bir meyve kadar 

rahat<;a yarahp idare ettigini gosterir. Bu yaratma keyfiyeti eger <;e§itli 

sebeplere verilirse, vahdetten kesrete girilecegi i<;in en kli<;lik §eyin var 

edilmesinin, en buyuk §eyin meydana geli§i gibi <;ok masrafh, <;ok zor, 

<;ok zahmetli olacagm1 temsillerle ispat eder. 

ikincisi: Varhklann iki §ekilde, ya "ibda' (yoktan var etme) ve 

ihtira' (benzersiz bir §ekilde yaratma)" suretiyle yoktan var edildigini 

veyahut in§a ve terkip suretiyle var olan unsurlardan ve e§yadan top

lanarak yarahld1gm1 bildirir. Bu iki §ekilde de, e§yanm yarahh§I Ferd 

ve Vahid Zat'a verilmez de sebeplerden istenirse, sonsuz derece zor, 

zahmetli ve akil dI§I olacag1m, belki de pek <;ok muhali netice verecegi

ni gosterir. Eger yaratili§ ferdiyet cilvesine ve ehadiyet smma baglamr

sa; bir kibrit <;akar gibi, O'nun, eserleriyle buyuklugu anla§ilan smirs1z 

kudretiyle, hi<;ten, yoktan var etmek veyahut var olan unsurlardan ve 

e§yadan toplamak suretiyle ilminin aynasmdaki belli ilmi kahplarla, 

e§yay1 hadsiz derece kolayhkla yarathg1 gbrulecektir. 

Uc;iinciisii: Her §eyin yaratilI§I eger bir Ferd ve Vahid Zat'a verilir

se bir tek §ey gibi kolay olacagm1, eger sebeplere ve tabiata atfedilirse 

bir tek §eyin varhgm1 izah etmenin butun e§yanmki kadar zor olacagm1 

li<; §irin temsille izah eder: 

Birinci Temsil: Bin askerin vazifeleri ve idaresi bir subaya havale 

edilse ve bir asker de on subaym idaresine verilse, bin askerin idare

sinin ne kadar kolay, bir askerin idaresinin ise ne kadar zor olacagm1 

gosterir. 
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ikinci Temsil: Ayasofya gibi kubbeli bir caminin kubbesindeki 

ta§lardan havada durmalan ve o kubbeyi meydana getirmeleri isten

se, bunun son derece zor; fakat bir ustadan istense nihayetsiz derece

de kolay olacagm1 bildirir. 

U~iincii Temsil: Dunyanm, Ferd ve Vahid Zat'm bir memuru ola

rak hareket ettigi kabul edilirse, o hareketten ortaya <;1kan ha§metli ve 

muazzam neticelerin gayet kolay meydana gelecegini, bunun da vahdet

teki kolayhg1 gosterdigini anlatir. $irk ve kufUr yolunda ise aym neticeleri 

elde etmek i<;in yerkureden milyonlarca defa daha buyuk, had ve hesa

ba gelmez cisimleri dunyanm etrafmda smirs1z bir mesafede; hem yerku

renin senelik yorungesi uzerindeki devri gibi yirmi dart saatte bir, hem de 

gunluk yorungesi uzerindeki devri gibi senede bir defa dola§tlrmak gibi 

deh§etli bir zorlugu ve zahmeti kabul etmek laz1m geldigini bildirir. Se

beplere ve tabiata yaratma kabiliyeti atfedenlerin "kitap, saat, fabrika ve 

saray" misalleriyle kara cahilligin en antikasm1 sergilediklerini izah eder. 

Cenab-1 Hakk'm hakimiyetinin, ba§kalannm mudahalesini §iddetle 

reddettigini gosterir. 
; ~ 

~1 ~j ;J ~I']~ '4!_\ ~ ~L5 j ayetinin s1rnyla ve ~ lSJ ~~I C:-J~ 
2~_,6 ayetinin i§aretiyle, zerrelerden gezegenlere, yerden Ar§'a Kadar 

hi<;bir §eyde, hi<;bir §ekilde kusur, zaaf, noksanhk ve dagm1khk eseri go

rUlmemesinin, Allah'm tek ve benzersiz olu§unun buyuk cilvesini gos

terdigini, birligine §ehadet ettigini bildirir. 

Altmc1 i§aret 

BU.tun kemalatm kaynag1 ve esas1, kainatm yaratlh§mdaki hikmet

lerin ve maksatlann ash ve madeni, §UUr ve ak1l sahiplerinin, bilhassa 

insanm istek ve arzulannm yerine gelmesinin memba1 ve yegane <;a

resi, Cenab-1 Hakk'm bir ve benzersiz olu§udur. Altmc1 i§aret bunu 

ifade eder. 

"Eger gokte ve yerde Allah'tan ba§ka ilahlar bulunsayd1 oralann nizam1 bozulurdu." 
(Enbiya sO.resi, 21/22). 

"<;evir de bak gozunu, gorebilir misin bir kusur?!" (Mulk sO.resi, 67/3). 
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Yedinci i§aret 

Hakiki tevhidi bi.iti.in mertebeleriyle en mukemmel §ekilde ders 

verip ispat ve ilan eden Hazreti Muhammed'in (aleyhissalaW vesse

lam) peygamberliginin, o tevhidin kesinligi derecesinde sabit oldugunu 

izah eder. Bununla beraber, Resul-u Ekrem'in (aleyhissalaW vesselam) 

manevl §ahsiyetinin oneminin ve yi.iceliginin derecesine §ahitlik eden 

pek c;ok "delil" den De; tanesini gosterir. 

Birinci Delil: \J--:Ll.ll5 < ~ "l\ s1rnyla, Muslumanlann bi.iti.in asir

larda i§ledikleri sevaplann bir misli amel defterine gec;tigi gibi, bil

hassa her gun i.immetinin ettigi salavat duasmm kesinlikle makbul 

olmas1 yonuyle, o hadsiz dualann gerektirdigi makam ve mertebe 

di.i§i.ini.ili.ince, Peygamber Efendimizin (aleyhissalaW vesselam) manevl 

§ahsiyetinin bu kainatta nasil bir gi.ine§ oldugunun anla§Ild1gm1 ifa

de eder. 

ikinci Delil: Resul-u Ekrem'in (aleyhissal8.W vesselam) §ahsiye

ti islam aleminin bi.iyi.ik agacmm koki.i, c;ekirdegi, hayah, kaynag1 

oldugundan, onun fevkalade kabiliyetleri ve donamm1yla, islam 

aleminin maneviyatm1 te§kil eden kutsl kelimeleri, tesbihah ve iba

detleri bi.iti.in manalanyla en once hissedip yerine getirmekten do

gan ruh yi.iksekligini di.i§i.indi.iri.ir. Ve Allah'a Habib olma derecesi

ne c;1kan Resulullah'm (aleyhissalaW vesselam) kullugundaki velayetin, 

ba§ka velayetlerden ne kadar yi.iksek oldugunu gosterir. 0 Zat'm 

(aleyhissa!aw vesselam) smm ve sonu olmayan kemal mertebelerinde 

ne kadar yi.ikseldigini bildirir. 

U«i;iincii Delil: Ferd-i Zulcemal Zat'm insanhk, hatta butun 

kainat adma Resul-u Ekrem'i (aleyhissalaW vesselam) kendine muha

tap k1lmakla, elbette o zah hadsiz kemalatta sonsuz feyzine mazhar 

ettigini anlahr. Ve Resul-u Ekrem'in (aleyhissal8.W vesselam) manevl 

§ahsiyetinin hem kainatm manevl bir gi.ine§i hem de kainat denilen 

bu bi.iyi.ik Kur'an'm en buyuk ayetlerinin, Furkan-1 Azam'm ve ism-i 

Azam'm ve Ferd isminin en bi.iyuk cilvesinin bir aynas1 oldugunu 

ders verir. 

(Bir i§e) sebep olan, (onu bizzat) yapan gibidir. 
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Be§inci Niikte 

ve 

yuce ayetlerinin bir nuktesi ve "Hayy" ism-i Azam'mm bir cilvesidir. 

Kisaca be§ "i§aret"le gosterilmi§tir. 

Birinci i§aret 

Hayy ve Muhyi' isimlerinin en buyuk cilvelerinden olan "Hayat ne

dir? Mahiyeti ve vazifesi nelerdir?" sorusuna bir fihrist gibi, ozetle yirmi 

dokuz mertebede, iki sayfada, oyle guzel bir §ekilde cevap vermi§tir ve 

hayati tarif etmi§tir ki; bu nas1l hayret verici bir izah, bu nasil kusursuz 

ve ak1c1 bir uslup, bunlar nasil garip tabirlerdir; benzeri gorillmemi§tir. 

insan, bu hakikatlerin guzelligine meftun oluyor, hayretinden parmag1-

m 1smyor, daha guzel bir tarif dil§ilnemiyor, takdirler ic;inde hayranhkla 

tefekkure dahyor. 

Hayatm yirmi dokuz vasfmdan yirmi uc;uncusunde, iki yuzunun de 

§effaf ve parlak oldugunun, gorunil§teki sebeplerin Rabbanf kudretin 

tasarruflarzna perde edilmemesi gerektiginin anlatild1gm1 ve bunun sir

nm bildirir. 

Kainatm neticesi hayat oldugu gibi, hayatm neticesi olan §ilkur ve iba

det de alemin yaratil1§ sebebi ve istenilen meyvesidir. Bu itibarla, kainatm 

Hayy ve Kayyum Yaratic1smm say1s12 nimetiyle Kendini canhlara bildirip 

"i§te bak Allah'm rahmetinin eserlerine, olmll§ topraga nas1l hayat veriyor! i§te bunlan 
yapan kim ise olllleri de 0 diriltecektir. 0, her §eye hakk1yla kadirdir." (Rum suresi, 
30/50). 
"Allah o ilahtir ki kendisinden ba§ka ilah yoktur. Hayy'dir, Kayyum'dur Kendisini ne bir 
uyuklama ne uyku tutar." (Bakara suresi, 2/255). 
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sevdirmesine kar§1hk onlardan te§ekkur istedigini, onlan sevmesine kar

§Ihk O'nu sevmelerini ve kiymetli sanatlarma kar§I medh u senada bu

lunmalanm emrettigini haber verir. Her bir canlmm hayatmm dogrudan 

dogruya, vas1tas1z olarak Hayy ve Kayyum Zat'm kudret elinde oldugunu 

bildirir. 

Dordiincii i§aret 

Hayatm, imanm alh §arh olan 

,J1

L;i .,11 -: o~ ~,, o 0
,,· Ji\v · 'J1 o,,\1,, ~~,, d,, ~~,, ..1L ~\ 

/ ~ 1-('"" J l~ ~ :,J -.f: ~Y-" J l / JJ l ~ J l / / J / :, 

i .,1 I j ~ ,, I lW ~1 I ~ ;.1 ,, ~I 0 I ~I 'J ~1 I ~ ~.1 ~ ,, .. ::->° ,, I I .i;.; Ll I ,, / ~) ~J '.:- '.:- -~ ,.._y- ,,..r-' . . J 

esaslanna bak1p onlan ispat ettigini o kadar tath bir tarzda ders verir 

ve izah eder ki, o belig uslup insam hayran birak1r. 

Be§inci i§aret 

Birinci i§aret'in on altmc1 hususiyetinde zikredilen: Hayat bir §eye 

gird@ zaman o cismi bir alem hukmune getirdigi, ona cuz' ise kull 

gibi, cuz'1 ise kulll gibi bir ku§ahc1hk verdigi hakikatini pek c;ok guzel

likle beraber gayet §irin bir tarzda izah eder. Son kismmda da ism-i 

Azam'm baz1 veli zatlar ic;in farkh oldugunu bildirir. 

Altmc1 Niikte 

Cenab-1 Hakk'm kayyumiyetine bakan ayetlerin bir nuktesine ve 

"Kayyum" ism-i Azammm buyuk bir cilvesine kisaca be§ "§ua" ile i§a

ret eder. 

Birinci -5mi 

Bu kainatm yuce Yarahc1s1 bizatihi Kayyum'dur, Daim'dir, Baki'dir. 

Her §ey O'nun kayyumiyetiyle devam eder, varhk aleminde kahr, beka 

"Allah'a, meleklerine, kitaplanna, peygamberlerine, ahiret gunune, kadere, hayir ve 
§errin Allah Teala'dan geldigine, olumden soma dirili§in hak olduguna iman ettim. 
Allah'tan ba§ka ibadete lay1k ilah bulunmad1gma ve Muhammed'in Allah Resulu oldu
guna §ehadet ederim." Ebu Hanife, el-F1khu'l-ekber s. 27-29. Bunlan iman esaslann
dan sayan hadisler i<;in bkz. Buhari, fman 50; tefsfr (31) 2; Muslim, fman 1, 8, 9. 
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bulur. 0 kayyO.miyet bag1 bir an kesilse, butun e§ya birden mahvolur. 

O'nun ortag1 ve benzeri yoktur. Dalalet yolundaki baz1 kimseler, mad

deyle smirh bulunmayan, mekandan munezzeh, bolunmesi ve farkh k1-

s1mlara aynlmas1 her §ekilde akil dl§l, degi§mesi, ba§ka bir hale gec;mesi, 

ihtiyac; ve acz duymas1 imkans1z olan Zat-1 Akdes'in bir kis1m tecellileri

ni, zerrelerdeki muntazam degi§imler ic;inde hayret verici yaratic1hgmm 

ve kudretinin buyuk bir cilvesini hissettikleri halde o cilvenin nereden 

geldigini bilemediklerinden ve o Samed' in kudretinin cilvesinden gelen 

umumi kuwetin nereden idare edildigini anlayamad1klanndan, mad

de ve kuweti ezel1 kabul ederek ulO.hiyeti inkar yolunu ac;m1§lard1r. Bu 

$ua, onlann gittigi yolun ic;yuzunu gosterir. Hak ve hakikat mesleginin 

tath yuzunu kayyO.miyet smmm buyuk tecellisiyle izah edip butun guzel

ligiyle meydana c;1karan c;ok ince, derin ve ku§atlc1 bir uslO.pla, her §eyi 

tabiata baglayanlann ve maddecilerin mesleklerini c;urutup cehaletlerini 

ilan ederek onlan utandiran yuce bir beyand1r. 

ikinci -5ua 

iki "mesele" dir. 

Birincisi: Hadde hesaba gelmez gokcisimlerinin, kusursuz bir 

duzen ve denge ic;inde, kayyO.miyet s1rnyla goklerde durmasmm ve 

varhklanm devam ettirmesinin, "kun feyekO.n" 1 emrinden gelen fer

manlara mukemmel bir §ekilde boyun egi§lerinin KayyO.m isminin 

en buyuk cilvesine bir olc;u oldugunu haber verir. Aym §ekilde, her 

canlmm bedenini meydana getiren zerrelerin, o bedenin her uzvun

da ona uygun tarzda toplanmasmm, sel gibi akan ve hrtmalar ic;inde 

c;alkalanan unsurlann dag1lmadan o vucutta muntazaman durma

smm ve o ilah1 emre itaat etmesinin, kayyumiyet s1rnm ilan eden 

say1s1z lisan oldugunu bildirir. 

ikinci Meselesi: E§yamn kayyumiyet s1rnyla munasebetli fayda 

ve hikmetlerinin pek c;ok turunden uc;unu gosterir. 

Birincisi: 0 varhgm kendisine, insana ve insana ait faydalara ba

kar. 

"(O, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 2/117; 
Al-i imran suresi, 3/47, 59; En'am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40). 
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ikincisi: Bi.iti.in §UUr sahibi varhklarm mi.italaasma ve onlann, 

Fahr-1 Hakim'in isimlerini bildiren birer ayet ve kaside olduklanm sa

y1s1z okuyucuya ifade etmelerine bakar. 

O~iinciisii: Dogrudan dogruya Sani-i Zulcelal'e bakar. i§te bu 

uc;uncu mertebede bir saniye kadar ya§amak kafidir. Bununla be

raber, 1~jj ~ A ~\~\ ~j L?jl ~\ ayetinin i§aretiyle, Cenab-1 

Hakk' m kayyumiyetinin say1s1z gokcismi ve zerre ic;in destek noktas1 

oldugunu ve buti.in varhklann keyfiyet ve hallerinde binlerce silsilenin 

ucunun 2Js ;;\Ji (!:-fl~µ i§aretiyle kayyumiyet smma bagh bulundu

gunu gosterir. 

Ufiincii ~ua 

Cenab-1 Hakk'm yarabc1hgma ve Rabbani faaliyet ic;indeki 

kayyumiyet smmm bir derece ac;1ga c;1kmasma i§aret eden mukad

dimelerin birincisidir. Zamanm ak1§mda surekli c;alkalanan ve goz 

bile ac;tmlmadan, nefes bile aldmlmadan §ehadet aleminden gayb 

alemine gonderilen varhklann bu hayret verici yolculugunun, lie; 
muhim §Ubeye aynlan smirs1z ve sonsuz bir hikmetten ileri geldigini 

bildirir. 

Birinci ~ubesi: Kuc;uk olsun, buyuk olsun, her faaliyetin bir lezzeti 

netice vermesi sm1yla-tabirde hata olmasm-Zat-1 Hayy-1 Kayyum'da 

bulunan ilahi bir a§k, mukaddes bir sevgi ve kutsi bir lezzet gibi vas1f

larm tecellilerinin, daimi bir faaliyetle ve sonsuz bir yarabc1hkla kainab 

surekli tazeleyip c;alkalad1gm1 gosterir. 

ikinci ~ubesi: Her guzellik ve huner sahibinin, kendi guzelligini 

ve hunerini sevmesi, gostermesi ve ilan etmesi kaidesince, Cemil-i 

ZUlkemal'in bin bir gi.izel isminden her birinin her mertebesinde turlu 

guzellikler ve say1s1z guzel hakikat bulunmas1 s1rnyla, o mukaddes 

ilahi a§km, o kayyumiyet s1rnyla kainab surekli degi§tirip tazeledigini 

haber verir. 

"Allah O'dur ki gokleri, sizin de gon1p durdugunuz gibi, direksiz yi.ikseltti." (Ra'd suresi, 
13/2). 

"Bi.iti.in i§ler hi.ikmetmesi ic;:in O'na goti.iri.ili.ir." (HU.cl suresi, 11/123). 
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U~iincii ~ubesi ve Dordiincii ~mi 

Her merhamet ve §efkat sahibinin, her alicenap ki§inin, ba§kala

nm memnun etmekten, sevindirip mutlu etmekten lezzet almas1; her 

adil insanm hakk1 sahibine vermekten keyiflenmesi; her huner sahibi 

sanatkann, sanatm1 sergilemekle ve sanatmm, istedigi tarzda meyda

na gelerek arzulad1g1 neticeleri vermesiyle iftihar etmesi kaidelerince, 

bu kainatm Sani-i Hakl'm'inin, §U varhklan bin bir guzel isminin sonsuz 

guzelliklerine mazhar etmek ic_;in kainah boyle hayret verici, daim1 bir 

yarahc1hk ve ebed1 bir faaliyet ic_;inde kayyumiyet s1rnyla surekli yeni

ledigini pek garip, §irin, latif ve c_;ok ho§ bir uslupla izah eder. Dalalet 

ehlinden bazilannm, "Kainah boyle degi§tirip yenileyen Zat'm Ken

disinin de degi§mesi, halden hale gec_;mesi gerekmez mi?" §eklindeki 

sorusuna; bilakis, Zat-1 Zulcelal'in degi§ken ve karars1z olmamas1 laz1m 

geldigini kesin bir §ekilde gosteren bir cevap verir. 

iki "mesele"dir. 

Birinci Mesele: Kayyum isminin en buyuk cilvesini gostermek 

ic_;in iki hayall durbunle baktmr. Durbunlerden biriyle, en uzaklarda 

esir maddesi ic_;inde, kayyumiyet s1rnyla, bir k1sm1 hareket ettirilen bir 

k1sm1 da sabit durdurulan milyonlarca devasa cismi; diger durbunle 

ise yeryuzundeki canhlann vucutlanndaki zerrelerin vaziyet ve hare

ketlerini seyrettirir. 

Ozeti: Bu alh ism-i Azam birbiriyle ic_; ic_;e gec_;ip kayna§hklanndan; 

kainattaki butun varhklan boyle durduran, onlara beka veren ve on

Ian ayakta tutan Kayyum isminin en buyuk cilvesinin arkasmda tecelli 

eden Hayy isminin butun o varhklan hayat ile aydmlatt1gm1, Hayy is

minin arkasmda tecelli eden Ferd isminin, o varhklan birlik ic_;ine ahp 

yuzlerine birer ehadiyet muhru bashgm1, Ferd isminin arkasmda tecelli 

eden Hakem isminin, onlan meyve veren bir duzen, hikmetli bir inti

zam ve verimli bir ahenk ic_;ine ahp susledigini, Hakem isminin cilvesinin 

arkasmda tecelli eden Adi isminin, o varhklan yild1zlar ordusundan ta 

zerreler ordusuna kadar gayet hassas, adaletli bir denge ic_;inde tutarak 
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"kun feyekO.n" 1 emrine kusursuz bir §ekilde itaat ettirdigini, Adl isminin 

cilvesi arkasmda tecelli eden KuddO.s isminin ise onlan Cemil-i Mutlak'm 

Zat'mm guzelligine ve sonsuz guzellikteki esma-y1 husnasma lay1k ve 

munasip benzersiz aynalar §ekline getirdigini gosterir. 

ikinci Mesele: KayyO.miyetin, kainatta Allah' m birligi ve celali 

noktasmda tecellisi oldugu gibi, insanda da ehadiyeti ve cemali nokta

smda cilvesinin gbrundugunu bildirir. Bu tecelli ile Zat-1 Zulcemal'in, 

insana meleklerin ustunde verdigi ihsanlan ve o ihsanlarm engin

ligini, yuksekligini, geni§ligini izah eder. Kainah bir nimet sofras1 

yap1p insanm emrine vermesinin; kainatm, insanla mazhar oldugu 

kayyO.miyet s1rnyla bir yonden kaim olmasmm hikmetinin, insamn 

uc; muhim vazifesinden ileri geldigini o vazifeleri say1p gosterir. insa

nm o uc; muhim vazifesinden uc;uncusunde, Hayy ve KayyO.m Zat'a 

lie; yonden aynahk ettigini anlahr. Ve aynahk ettigi bu yonlerden de 

uc;uncusunde ayna olarak iki yuzunun bulundugunu; birinci yuzuyle 

Allah'm isimlerine, ikinci yuzuyle de O'nun vas1flanna bakhgm1 ben

zeri gorUlmemi§, ak1c1 bir dille ifade eder ki, insanhgm dahilerini bile 

bu hakikatlere meftun ve hayran birak1r. 

Husrev 

MUNACAT 

ilmelyakin, hatta aynelyakin derecesinde Cenab-1 Hakk'1 bilip 

tamyarak kullugun geregi olan tam acz ve fakn gostermek, O'nun 

dergahma s1gmmak ve Rahman'm huzuruna yakla§mak gibi insani 

meziyetleri hakk1yla ogretir. Dunya ve ic;indekilerle kenz-i mahfiye2 sa

hip Ekrem-i Enbiya (aleyhi ekmelilttahiyyat) Efendimiz'in munacatmdan 

ve Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm tesbih, tahmid, sena ve duaya mahsus 

yedi yuz ayetinden ahnm1§ §U benzersiz munacatm manevi kaynaklan: 

Ba§ta alemin yarahh§l hakkmda say1h ve celil ayetler, 

ikincisi, el-Cev§enu'l-Kebfr'deki bin bir isimden mevcudatm yara

til1§1yla munasebetli birkac; ukde, 

"(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 2/117; 
Al-i imran suresi, 3/47, 59; En'am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40). 
Gizli hazine. Kutsi hadis: "Ben gizli bir hazneydim, bilinmeyi istedim ve mahlukati ya
ratt1m." 
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Oc;uncusu, Resul-u Ekrem'in "ilim §ehrinin kap1si" §eklinde ovgu 

dolu tabirine hakk1yla mazhar olan Hazreti Ali'nin (kerremallahu uec

heh ue radiyallahu anh) gokcisimleri ve yeryuzundeki varhklarla Vahid-i 

Ehad'i ve O'nun mevcudiyetinin vucub1 derecesinde olU§UDU ispat 

ettigi muhte§em bir hitabedir. 

Bunlan kendisine ait kabul ederek konuyu ve maksadm1 o kadar 

derin bir §ekilde ele ahr ve k1s1m k1s1m anlatir ki, bu hakikatlere ait 

takdir ancak muellifinin lisanma ve kalemine baghd1r. Biz yalmz tekrar 

tekrar verilen emre itaat etme niyeti ve kastiyla §U fihristte Munacat 
risalesini §6yle ozetleriz: 

Birinci F1krada: Goklerdeki kurelerin donli§linu ve c;ok say1da 

olmalanna ragmen hayret verici bir sukunetle meydana gelen ku

sursuz bir faaliyetin, Hakiki Mabud, varhg1 vucub derecesinde olan 

Vahid-i Ehad'e delalet ettigini ... 

ikinci F1krada: Goklerdeki bulut, §im§ek, yildmm, ruzgar ve yag

murlarla faaliyet ve hayret verici icraatm yine zikredilen §ekilde butU

nuyle bir lisan olup Vacibu'l-Vucud, Vahid-i Ehad'e i§aret ettigini. .. 

U~iincii F1krada: Unsurlarm diger unsurlarla, yeryuzunun butun 

mahlukatiyla ve teferruahyla ... 

Dordiincii F1krada: Onceki deliller gibi, denizlerin, nehirlerin, 

pmarlann butunuyle, onlan ihsan ettigi a§ikar olan Vacibu'l-vucud'a, 

Vahid-i Ehad' e delalet ettigini. .. 

Be§inci F1krada: Gec;en §ehadet gibi; daglann, yeryuzunun zel

zelenin tesirlerinden korunmasma ve sukunetine, ic;indeki degi§im 

firtmalanndan selametine ve denizlerin istilasmdan kurtulmasma, ha

vanm zararh gazlardan tasfiyesine, sularm depolanmasma ve canhlara 

laz1m maddelerin hazine sand1g1 olmaya kadar hizmetleriyle ve hik

metleriyle Vacibu'l-vucud'un varhgma ve birligine §ehadet ettigini. .. 

Altmct Ftkrada: Gec;en deliller gibi, yeryuzundeki agac;larm ve bit

kilerin; yapraklarmm, c;ic;eklerinin ve meyvelerinin cezbeye kapilm1§ gibi 

zikir faaliyetleri ve tam bir kolayhkla giydirilen tec;hizat ve ziynetleriyle 

ac;1kc;a Bari' nin varhgmm vucubiyetine ve birligine delalet ettigini. .. 

Zorunlu, vacip. 
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Yedinci F1krada: Aym §ekilde, canhlarm ve bilhassa insanm, 

cisminde mevcut ve muntazam saatler, makineler gibi i§leyen ve 

i§letilen dahill ve harid uzuv ve cevherleriyle, bilhassa zahiri be§ 

duyusu gibi kusursuzca i§ goren duygulanyla Cenab-1 Hakk'm bir

ligini ispat ettigini ... 

Sekizinci F1krada: Kainatm ozu olan insanm, insanhgm netice

si olan peygamberlerin, evliya ve asfiyanm ozleri olan kalblerinin ve 

ak1llanmn mil§ahede, ke§if, ilham ve istihraclanyla, yuzlerce icma ve 

yanh§hgma ihtimal bulunmayan bir ittifak kuvvetinde ve kesinliginde, 

Allah'm varhgmm vucubiyetine ve birligine §ehadet ettiklerini apa<;1k 

bir §ekilde gosterir. Ta§la§ml§ kalbleri 1slah eden, Cenab-1 Kibriya'ya 

munacat olan §U e§siz hakikat bah<;esi, yakan§m ve duanm sonunu 

§byle baglar: 

Ya Rabbi! Ey goklerin ve yerin Rabbi! Ey Halrk! Ey her 

~eyin Yarat1c1s1! 

Gokleri y1ld1zlanyla, yeryuzunu fr;indeki/erle ve mah!Ukatz bu

Wn halleriyle hukmu altznda tutan kudretinin, iradenin, hikmetinin, 

hakimiyetinin ve rahmetinin hakkz i~in nefsimi bana boyun egdir ve 

taleplerimi ger~ekle§tir! .. Kur'an'a ve imana hizmet i~in insanlarzn 

kalblerini Risale-i Nur kar§zsznda yumu§at! .. Bana ve karde§lerime 

kfimil iman ve bu dun ya hayatznda guzel bir son nasip et! .. Hazre

ti Musa'ya (aleyhisselam) denizi, Hazreti ibrahim'e (aleyhisselam) ate§i, 

Hazreti Davud'a (aleyhisselam) dagz ve demiri, Hazreti SU/eyman'a 

(aleyhisselam) cinleri ve insanlarz ve Hazreti Muhammed'e (aleyhissa/6.til 

vesselam) gune§i ve ayz itaat ettirdigin gibi, kalblere ve akzllara Risale-i 

Nur'u kabul ettir! .. Beni ve Risale-i Nur talebelerini nefsin ve §eytanzn 

§errinden, kabir azabzndan ve cehennem ate§inden muhafaza eyle ve 

Cennetu'l-Firdevs'te mesut kzl! Amin, amin ... 

Niyaz cumleleriyle sona eren §U munacatm, muminlerin aynlmaz 

geregi olmaya buyuk liyakati a§ikar oldugundan daha fazla izaha lu

zum gbrillmedi. 

M. Sabri (rahmetu/16.hi aleyh) 
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SEKiZiNCi LEM' A'NIN FiHRiSTiNDEN BiR PAR(:A 

Gaybe dair i§aretler hakkmda bir yaz1 ve takdim 
~ 

1 G.~I W- 1;~: ',~ ve" 20j ~ 11.r~~ ayetlerinin gayb hakkmda 
bir nuktesini, Gavs-1 Azam Seyyid Abdulkadir-i Geylani'nin gaybe 

<lair bir kerametiyle tefsir eder. Yanh§hgma ihtimal bulunmayan 

bir ittifakla nakledilen harika kerametlere mazhar olmu§ o Veliler 

Sultam'nm vefatmda da, aym hayatmdaki gibi, muritleriyle alakadar 

oldugu ehl-i ke§ifc;e ve veli zatlarca kabul edilmi§. i§te o zat sekiz 

yuz sene once, Allah'm izniyle kerametli bir §ekilde asnm1z1 gormD§, 

yani ona gosterilmi§. Bu karmakan§1k ve fitneli zamanda, kendisine 

mensup bir k1s1m Kur' an hizmetkarlanna teselli verip onlan cesaret

lendirmek ve te§vik etmek ic;in me§hur bir kasidesinin sonunda be§ 

satirda on be§ yonden aym haberi veriyor. Cifr ilminin uc;-dort yo

nuyle 0 be§ satmn manas1, hem kelimelerinin hem harflerinin say1s1 

birbirini teyit ederek aym hadiseyi bildirdiginden, dikkat edenlerde 

kesin bir kanaat meydana getirmi§. 

Malumdur ki, gelecekten haber veren peygamberler ve evliya 
3~\ ~~ < ::\1 ~Sr yasagma kar§l hurmet ve edeplerini gostermek ic;in 

i§aretlerle yetinmi§lerdir. Baz1s1 bir i§aret, baz1s1 iki i§aret, en kuv

vetlisi de be§-alt1 i§aretle aym hadiseyi bildirmi§tir. Halbuki Gavs-1 

Azam, bu zamandaki Kur' an hizmetinin heyetini i§aret edip ic;le

rinden bir hizmetkan apac;1k §ekilde gosteriyor. Bu risaledeki im

zalarla gosterildigi gibi, Kur' an hizmetindeki arkada§lanma i§tirak 

ediyorum. Bir k1sm1 benim imzam iledir. Bir k1sm1 onlann uygun 

gbrmesiyle, mana c;1karmalanyla ve tasdikleriyle oldugundan, bana 

ait haddimden fazla hisseyi onlarm hatm ic;in kabul ettim. Yoksa ri

salenin ba§mda soyledigim gibi, bu hizmette oyle §erefli bir hisseye 

hakk1m yoktur. 

Gaybe <lair o kasideyi on sene once gormD§tU.m; manevi bir ihtar 

gibi kalbime, "Dikkat et!" diyordu. 0 ihtan iki sebeple dinlemiyordum: 

Birincisi: Omrumun muhim bir k1sm1 §an-§eref perdesi altmda 

"Emrolundugun gibi dosdogru ol!" (Hud sO.resi, 11/112). 

"Artik onlardan kimi bedbaht, kimi mutludur." (Hud suresi, 11/105). 
Hi<; kimse gayb1 bilemez, gayb1 yalmz Allah bilir. 
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makam ve §bhret dU.§kU.nluguyle zehirlenip oldugu ic;in bu §ekilde 

nefs-i emmareye yeniden, ba§ka bir §eref kap1s1 ac;mak istemiyordum. 

ikinci Sebep: Bu inatc;1 zamanda apac;1k davalan ve delilleri ka

bul etmeyenlere kar§l boyle gaybl i§aretleri kendini begenmi§c;esi

ne gostermek ho§uma gitmiyordu. En sonunda esaretimin sekizinci 

senesinde, en i§kenceli ve en s1kmtih bir zamanda c;ok kuvvetli bir 

te§vike muhtac; oldugumuzdan bana §byle ihtar edildi: "Bunu, ni

metlere manevl bir §U.kur olarak dile getir. Hem korkma, insanlan 

ikna edecek kadar kuvvetlidir!" 

0 risalenin ba§mda dedigim gibi, bunu ac;1kc;a bildirmekten en mu.

him maksad1m, Kur'an'm sirlanna ait olan risalelerin makbuliyetine 

Gavs-1 Azam'm imza bastigma i§aret etmekti. 

kinci maksad1m, o kutsl ustad1mm kerametini gostermekle, 

evliyanm kerametlerini inkar eden dinsizleri susturup Kur' an hizme

tini zaafa ugratacak birc;ok sebebe maruz kalan ve engellemelere he

def olan arkada§lanmm manevl kuvvetlerini ve §evklerini arthrmak, 

gev§eklige ve umitsizlige dU.§melerine engel olmakti. 

Benim ic;in bir manada kendini begenmi§lik oldugu ic;in muhim bir 

zarard1r. Fakat o zaran, ustad1mm ve arkada§lanmm hatm ic;in kabul 

ettim. 

Bu Kerilmet-i Gavsiye Risalesi, ic;indeki manalar derece derece 9-

kanld1g1 ic;in birkac; parc;a oldu ve ilave k1s1mlara aynldi. 0 k1s1mlar 

birbirini aydmlahp teyit ettikc;e ac;1khk kazamyor. i§aretlerin baz1sm

da zay1fhk varsa da diger i§aretlerle ittifakmdan ald1g1 kuvvet o zaaf1 

ortadan kaldmr. Hatta hayret edilecek bir noktadir ki, o be§ satmn 

sonunda, her birinin mertebesini ve has bir s1fahm ima ederek Kur' an 

hizmetindeki on be§ten fazla muhim karde§imi gosteriyor. Bu risalede, 

Keramet-i Gavsiye munasebetiyle birkac; muhim mesele ve hakikat 

bey an edilmi§tir. 

Bu risaleyi herkese tavsiye etmiyorum ve herkesin okumasma 

izin vermiyorum. Belki saffet, insaf, ihlas ve hususiyet sahibi karde§

lerime musaade ediyorum. Onlar da ona, ba§ta zikredilen maksat

lan dU.§U.nerek baksm, beni keramet gostermeye c;ah§ir bir vaziyette 

dU.§U.nmesinler. 
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YiRMi SEKiZiNCi LEM' A'NIN FiHRiSTiNDEN 
BiR PAR<;A 

Birinci Niikte: Hazreti imam /Ali (radiyallahu anh), Kaside-i 

Ercuze'sinde 1 1~_? '~ Q~ ~ J_y;.\ diyerek bu zamanda umumi 

hale getirilen ecnebi harflerine i§aret eder. Bu cumledeki harflerin 

cifir ve ebced hesab1yla rakamlannm bu zamana parmak basmas1y

la, meydanda olan kufUr cereyanma i§aret eder. Aym §ekilde, hem 

Ercuze'sinde hem Ercuze'yi teyit eden ve kuwetlendiren Kaslde-i 

Celcelutiye' sinde neredeyse apa<;1k §ekilde, 

ve 

ifadeleriyle, o cereyanm kar§tsmda varhg1 nuruyla anla§tlan ve karan

hgm pek §iddetli, sisli, yak1c1 deh§etine kar§I sonmeyen, gittik<;e karan

hg1 yararak dunyay1 aydmlatmaya <;ah§an Risale-i Nur' a ve muellifine 

hususi iltifatm1 bildirir. 

Ahirzamana kadar Risale-i Nur'un benzersiz bir §ekilde l§tk verme

si ve yanmas1 i<;in dua edip yakaran, Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm en 

muhim talebelerinden ve Kur' an ilimlerinin birinci na§iri olan Hazreti 

imam Ali (radiyallahu anh), islam'm ilk y1llannda Kur'an'm aleyhine a<;1-

lan bir<;ok kap1ya kar§l mubarek ism-i Azam'1 §efaat<;i yap1p ~eriatm 
hakikatlerini ve islamiyet'in esaslanm kahramanca ve mert<;e koru

maya <;ah§bg1 gibi, ahirzamanda Kur'an'a tamamen muhalefet eden 

dinsizlik cereyanma kar§l da aym ism-i Azam'1 §efaat<;i ve s1gmak ka

bul ederek Kur'an'm inkar edilemez mucizeliginden gelen ve mucize 

muhrunu gosteren Risale-i Nur'un sonmez nuruyla ve susmaz lisamy

la cesurca kar§t koyup mukavemet eder. Y eryuzunu yak1p <;i<;ekleri 

kurutan dinsizlik ate§ini ism-i Azam'm <;ok buyuk, muazzam nuruyla, 

Bkz. el-Gumli§hanevi', Mecmuatu'l-ahzob (Evrad-1 $Cizeli) s. 595. 

Nurun kandili gizlice fakat aym zamanda da ac;;1k bir §ekilde yak1hr. Kandiller kandili gizli 
olarak nurlamr. (Bkz. el-Gumli§hanevi, Mecmuati.i'l-ahzob (Evrod-1 $Cizeli) s. 509-510) 
Ey gizliliklere ilmiyle nufuz eden Nur! Y1ld1z1m1 asirlar boyunca Nur isminle nurlandir ve 

panlt1sm1 devam ettir! (Bkz. el-Gumli§hanevi', Mecmuati.i'l-ahzob (Evrod-1 $Cizeli) s. 509) 
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Rahman ve Rahim isimlerinin §efkatli ve merhametli tecellisinden fi§

kiran ab-1 hayatla sondi.iren; yanan yerlerde kuruyan nehirlere ve bag 

c;ic;eklerine bedel, daglarda ve k1rlarda sema yagmuru ve rahmetiyle 

s1cakhga tahammi.il edebilen, sogugun §iddetine dayamkh c;ic;ekleri 

yeti§tiren Risale-i Nur'u gormesini, §efkatle, teselli verircesine, kera

metli bir §ekilde ona bakmasm1, Hazreti imam Ali'nin (radiyal!O.hu anh) 

velayet makammm gerektirdigini hakkalyakin gosterir. 

Hf'._m Kaside-i Celceh1tiye'nin bir kerameti olan l:?~I ~~I 1t>- 0 
1 ~ )~ ~ 'ten ba§layan i.ic;-dort sahrdaki kuvvetli i§aret ve delillerden, 

Birinci i§aret: ~)~ ~ l:?~I ~~\ 1t>- 0 cifirve ebced hesab1yla bin 

i.ic; yi.iz elli i.ic; senesidir ki, Risale-i Nur talebelerinin en s1kmtih zamanla

rmdan birine ve o zamanda "Sekine" tabir edilen ism-i Azam'1 yetmi§ bir 

ayetle yi.iz yetmi§ bir defa daimi vird eden Risale-i Nur mi.iellifinin isim

lerine tevafuk s1rnyla parmak basmas1, o zamanda ism-i Azam'1 ta§1yan 

Risale-i Nur mi.iellifinin hususiyetini ve selametle kurtulacaklanm mi.ij

delemesi ve -Allah' a hamdolsun- selametle kurtulmalan, Hazreti Ali'nin 

kerametini tasdik eder. 

ikinci i§aret: 2~ 'ij ~Jb-j ~ 'ij ~W ifadesiyle, Birinci 

Di.inya Sava§1'na katilarak yaralanmalara ve korku veren say1s1z ha

diseye maruz kahp nihayet Ruslara esir di.i§en, hem deh§etli bir sava§ 

sonras1 mi.ihim bir vazifeyi yi.iklenip yilandan daha zehirli akreple

rin bulundugu bir memlekete giden, gece gi.indi.iz yilanlarla sava§an 

Risale-i Nur mi.iellifine 

~ 'ij ~ Jb-j ~ 'ij ~Wile iltifatm1, manevi himaye, muhafa

za ve yard1m1rl'1 haber verir. 

U~iincii i§aret: Oc; gi.iz mevsiminde teselli kaynag1 olan i.ic; kera

meti bildirir. 

Birincisi: Gavs-1 Azam (radiyal!O.hu anh), 

3 \J_ ~ /, ~ ~ ~ s-J JI JJ~~:} 'LS~.} 4 tabiriyle on be§ kuvvetli 
i§aretle, - / - / 

Ey kadri yuce ismi ta§1yan! (Bkz. el-Gumli.§hanevl, Mecmuatil'/-Ahzab (Evrad-1 $azelf) 
s. 527) 
Sava§, korkma; harbet, <_;ekinme! (Bkz. el-Gumli.§hanevl, Mecmuatil'l-Ahzab (Evrad-1 
$azelf) s. 527) 
Bkz. el-Gumli.§hanevl, Mecmuatil'/-Ahzab (Evrad-1 $azeli) s. 562. 



ikinci giizde, aym mevsimde, Hazreti Ali (radiyalldhu anh), t5 J~ 4 
1 ~\; ]I ~~ tabiriyle, kuvvetli delillerle, / 

U~iincii giizde, t:JI ... 2~j~ ~ L?~\ ~~I ~t.;. ~ diye yine Hazreti 
Ali'nin (radiyalldhu anh), kerametli bir §ekilde, Risale-i Nur muellifine 

bak1p Sekiz, On Sekiz ve Yirmi Sekizinci Lem' alar olan risalelerin kuv

vetli ve i' cazh telifleriyle korkuya du§en ve teselliye muhtac;; Risale-i Nur 
talebelerinin korkulanm alt1-yedi defa ~ '1 kelimeleriyle yok edip 

onlan cesaretlendirmesinin, Cenab-1 Hakk' m l)ur' an hizmetkarlanna 

bir ikram1 oldugunu gosterir. Hem 3~ ~ '1 j J)I j fikrasmm yine once

ki f1kralar gibi muhatab1 Said-i Nurs1 oldugundan, "Ya Sa1de'n-Nurs1! 

Kar§ila, kac;;ma!" deyip onu cesaretlendiriyor. 

Netice: "Hem ... hem ... " ifadeleriyle gosterilen dokuz hakika

tin, Risale-i Nur' da ve muellifinde fiilen ve ac;;ikc;;a gorUlmesiyle, hatta 

du§manlannm tasdikiyle de sabittir ki: Hazreti Ali'nin (radiyalldhu anh) 

Kas1de-i Ercuze ve Celcelutiye' sinde §iddetli alakadarhgm1 murat ettigi, 

bir peygamber varisi, dinin kuvvetli bir hizmetkan olan ve ism-i Azam'1 

ta§1yan Risale-i Nur ve muellifidir. Zira butun dunya meydandadir, 

butUn nidalan i§itiyoruz, c;;ogu hareketi goruyoruz ki, hak ve hakikatte 

yamlmayan ve Kur' an' m hukukunu emrolundugu gibi tevilsiz muhafa

za etmeye c;;ah§an "Risale-i Nur"dur, diyerek Hazreti Ali'nin (radiyalldhu 

anh) muhatabmm §eksiz ve §Uphesiz o oldugunu kesinlikle ispat eder. 

Hafiz Ali (rahmetulldhi aleyh) 

Bin uc; yuz elli dart (1354) tarihine yeti§irsen. (Bkz. el-Gumli.§hanevi, MecmuaW'l-ahzab 
(Evrad-1 $azel0 s. 596) 
Ey kadri yuce ismi ta§iyan! (Bkz. el-Gumli.§hanevi, MecmuaW'l-Ahzab (Evrad-1 $azelf) 

s. 527) 
Bkz. el-Gumli.§hanevi, MecmuaW'l-Ahzab (Evrad-1 $azelf) s. 527. 
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ism-i Azam'm hakkma, Kur'an-1 Mucizu'l-Beyan'm hurmetine ve 

Resul-i Ekrem'in (aleyhissalata vesselam) §erefine, bu kitab1 bastiranlan ve 

mubarek yard1mc1lanm Firdevs cennetinde ebedi saadete eri§tir, amin. 

iman ve Kur'an hizmetinde daima muvaffak eyle, amin. 

Amel defterlerine Lem' alar' m her bir harfine bedel bin sevap yaz

dir, amin. 

Nurlarm ne§rinde sebat, devam ve ihlas ihsan eyle, amin. 

Ya Erhamerrahimin! Butun Risa/e-i Nur talebelerini iki cihanda 

mesut eyle, amin. 

insi ve cinni §eytanlarm §erlerinden muhafaza eyle, amin. 

Ve bu aciz, bic_;are Said'in kusurlan affeyle, amin ... 

Butun Nur talebeleri adma 

Said Nursf 

Ya Allah, ya Rahman: Ey Zatt itibanyla merhametli olan! Ya Rahim: Ey rahmetiyle 
mahlukatma merhamet eden! Ya Ferd: Ey e§i ve benzeri olmayan! Ya Hayy: Ey her za
man var olan, diri olan, ezell ve ebedl hayat sahibi olan! Ya Kayyum: Ey kendi Zat'1 ile 
var olup, zeval bulmayan ve bi.Hun varhklan varhkta tutup onlan ybneten! Ya Hakem: 
Ey hukmu gec;ersiz k1lmmayan Hakim! Ya Adi: Ey tam adalet sahibi! Ya Kuddus: Ey her 
§eyi tertemiz yapan ve kendisi butun eksiklerden uzak ve yuce Zat! 
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