"Bismillah" her haynn ba§1d1r. 1 Biz de once onunla ba§lanz. Bil ey
nefsim! $u milbarek kelime, islam'm ni§am oldugu gibi butiln varhklarm da ha! diliyle daimi virdidir.
"Bismillah"m ne bilyilk tilkenmez bir kuvvet, ne bitmez bir bereket
oldugunu anlamak istersen §U temsili hikayecige bak, dinle:
Eskiden bedevi Arap c;ollerinde bir adamm rahatc;a seyahat edebilmesi ve e§kiyanm §errine ugramadan ihtiyac;lanm kar§ilayabilmesi ic;in
bir kabile reisinin ismini almas1 ve onun himayesine girmesi gerekirmi§. Yoksa o adam tek ba§ma, say1s1z dil§man kar§1smda ihtiyac;lanyla
peri§an olurmu§.
i§te boyle bir seyahat ic;in iki adam c;olde yola c;ikm1§lar. Onlardan
biri miltevaz1, digeri gururluymu§. Miltevaz1 olan, bir reisin ismini alm1§;
oteki almamI§. Reisin ismini alan, her yerde selametle gezmi§. Ne zaman biri yolunu kesse, "Ben filan reisin ismiyle geziyorum." der, e§k1ya
da ona ili§emezmi§. Bir c;ad1ra girdiginde o reisin nam1yla hurmet gorilrmil§. Magrur olan ise seyahati boyunca oyle belalar c;ekmi§ ki, tarif
edilemez. Daima titremi§, dilencilik etmi§; hem zelil hem rezil olmu§.
i§te ey magrur nefsim! Sen, o yolcusun. $u dilnya ise bir c;oldur.
Aczin ve fakrm sm1rs1zd1r. 2 Dil§manlann ve ihtiyac;lann sonsuzdur.
Cenab-1 Hakk'm isminin zikredilmedigi bir i§in eksik kalacagma <lair bkz. ibn Mace,
nikdh 19; Musned 2/359; en-Nesai, es-Sunenu'/-Kubrd 6/127-128; Abdurrezzak,
e/-Musannef 6/189; ibn Hibban, es-Sahfh 1/173, 174.
Bkz. Nisa sO.resi, 4/28.
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Madem oyle, butun kainata dilencilik etmekten ve her hadise kar§1smda titremekten kurtulmak ic;in §U c;oliin Ebedl Malik' inin ve Ezell
Hakim' inin ismini al!
Evet, bu kelime oyle miibarek bir definedir ki, sm!fs1z aczin ve
fakrm ile seni sonsuz kudrete, rahmete baglay1p Kadir-i Rahim'in
dergahmda aczi ve fakn en makbul bir §efaatc;i yapar.
Bu kelime ile hareket eden, askere kaydolup devlet adma i§ goren
ve hie; kimseden korkusu olmayan adama benzer. "Kanun namma,
devlet namma" der, her i§i yapar ve her §eye kar§l dayamr.
Ba§ta demi§tik ki: "Butun varhklar ha! diliyle 'Bismillah' der." Oyle
mi?
Evet, nasil ki, biitiin §ehir ahalisini zorla bir yere sevk eden ve c;ah§tiran bir adam gorsen onun kendi adma, kendi kuwetiyle hareket
etmedigini, bir asker oldugunu §iiphesiz bilirsin. 0 adam, devlet nam1na hareket eder ve bir padi§ahm kuwetine dayamr.
Aynen oyle de, her §ey, Cenab-1 Hakk'm namma hareket eder.
Zerre kadar tohumlar ve c;ekirdekler, ba§larmda koca agac;lan ta§lf,
dag gibi yiikleri kaldmr. Demek ki, her bir agac; "Bismillah" diyerek
rahmet hazinesinin meyveleriyle ellerini doldurur, bize tablac1hk eder.
Her bir bostan "Bismillah" der, ic;inde c;e§it c;e§it pek c;ok leziz yiyecegin beraber pi§irildigi, Cenab-1 Hakk'm kudret mutfagmdan bir kazan
haline gelir. inek, deve, koyun, kec;i gibi miibarek hayvanlardan her
biri "Bismillah" diyerek rahmetin feyzinden birer slit c;e§mesi olur. Bize ho§, temiz, ab1hayat gibi bir g1day1 Rezzak3 namma takdim eder.
Her bir bitkinin, agacm, otun ipek gibi yumu§ak kok ve damarlan,
"Bismillah" diyerek sert ta§ ve toprag1 deler gec;er. "Allah namma,
Rahman namma" der, her §ey ona itaat eder.
Evet, dallann havada biiyiimesi ve meyve vermesi gibi, o sert ta§
ve topragm altmdaki koklerin kolayca yayilmas1 ve yer altmda yemi§
vermesi, hem o nazik, ye§il yapraklann, s1cakhgm §iddetine kar§I aylarca ya§ kalmas1 da her §eyi tabiata baglayanlarm agzma §iddetli bir
tokat vuruyor. Kor olas1 gozlerine parmagm1 sokuyor ve diyor ki:
"En giivendigin sertlik ve s1cakhk bile bir emirle hareket ediyor ve
o ipek misali yumu§ak damarlar, Hazreti Musa'nm (aleyhisselam) asas1
Rezzak: R1zkm gen;ek sahibi, smirs1z nz1k veren Cenab-1 Hak.

BiRiNci Soz
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gibi, 4
till emrine uyarak ta§lan yanyor. 0 sigara
kag1d1 gibi ince,
yapraklar ise Hazreti igrahim'in (aleyhisselam)
azalan gibi, ate§ sac;:an s1cakhga kar§I 5
j 1;J.' ..;,;5 )_; Li
ayetini okuyor."
Madem her §ey manen "Bismillah" der, Allah'm nimetlerini O'nun
namma getirip bize verir. Biz de "Bismillah" demeliyiz. Allah adma
vermeli, Allah adma almahy1z. O'nun namma vermeyen gafil insanlardan bir §ey almamahy1z. 6
Soru: TablaCI hukmundeki insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asil
ma! sahibi Cenab-1 Hak bizden kar§1hk olarak ne istiyor?
Cevap: Evet, nimetlerin asil sahibi Allah, o k1ymetli nimetlere,
mallara kar§ihk uc;: §ey istiyor: Zikir, §likur ve fikir.
Ba§ta "Bismillah", zikirdir. Sonda "Elhamdulillah", §likurdur. Ortada bu k1ymetli, sanat harikas1 nimetlerin, Ehad ve Samed bir Zat'm
kudretinin mucizesi ve rahmetinin hediyesi oldugunu dli§linmek ve
anlamak ise fikirdir.
Bir padi§ahtan k1ymetli bir hediye getiren miskin bir adamm ayag1m 6pup hediyenin sahibini tammamak ne kadar ahmakhk ise, nimetlerin g6runli§teki sahiplerini yuceltip sevmek ve asil sahibi olan Allah'1
unutmak, ondan bin derece daha buyuk bir ahmakhktir.
Ey nefis! Boyle ahmak olmamak istersen, Allah namma ver, Allah
namma al, Allah namma ba§la, Allah namma i§le7 vesselam.

J.l );.

"(Bir zaman da Musa, kavmi ic;in su aray1p Allah'a yalvarmI§h.) Biz de 'Asam ta§a
vur!' demi§tik." (Bakara sD.resi, 2/60)
"(Ate§e §Dyle ferman ettik:) Ey ate§! Dokunma ibrahim'e! Serin ve selamet ol
ona!" (Enbiya sD.resi, 21/69)
Bkz. "Allah adma kesilmeyen hayvanm etini yemeyin!" (En'am sD.resi, 6/121); "Ey
iman edenler! Sadaka verdiginiz kimselere minnet etmek, incitmek suretiyle o sadakalanrnz1 bo§a c;1karmaym. Allah' a da ahirete de inanmad1g1 halde s1rf insanlara
gosteri§ yapmak ic;in mahrn harcayan kimsenin durumuna dii§rneyin." (Bakara
sD.resi, 2/264)
Bu tiir fiilleri Allah ic;in yapanm imanmm kemale ermi§ olacagma <lair bkz. Tirmizi,
sunnet 15; EbD. DavD.d, k1ydmet 60; Musned 3/438, 440.

ON DORDUNCU LEM'ANIN iKiNCi MAKAMI
(Makam munasebetiyle buraya almmz§tzr.)

h'in binlerce smmdan altisma dairdir.
Bir Hatrrlatma: Besmelenin rahmet noktasmda parlak bir nuru,
sonilk akhma uzaktan gorilndil. Onu, kendi nefsim i<;in kaydetmeyi
arzulad1m. Yirmi-otuz kadar sir ile o nurun etrafmda bir daire brmek,
onu avlay1p kavramak istedim. Fakat maalesef §imdilik o arzumu tam
ger<;ekle§tiremedim, sirlar yirmi-otuzdan be§-altiya indi.
"Ey insan!" dedigim vakit, nefsimi kastediyorum. Bu dersi, nefsime has oldugu halde, ruhen benimle irtibath ve nefsi nefsimden daha uyarnk zatlara, belki istifade vesilesi olur niyetiyle, On Dordilncil
Lem'a'nm ikinci Makam1 olarak sunuyor, dikkatli karde§lerimin degerlendirmesine havale ediyorum. Bu ders akildan <;ok kalbe, delilden
<;ok zevke bakar.
1

Bu makamda birka<; "sir" zikredilecektir.
Birinci Sir

h'in bir cilvesini §byle gbrdilm:
Kainatm, yeryilzilniln ve insanm simasmda birbirinin numunesi
olan il<; rububiyet milhril var.
Rahman ve Rahim Allah'm ad1yla.
"(Hazreti Si.ileyman'm mektubunu alan Sebe' Krali<:;esi Belkis:) 'Degerli dam§manlanm! Bana <:;ok onemli bir mektup gonderildi. Mektup Si.ileyman'dandir ve Rahman ve Rahim Allah'm ad1yla diye ba§lamaktad1r.' dedi." (Nern! sO.resi, 27/29-30)
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Biri: Kainatm biitiiniindeki yard1mla§ma, dayam§ma, birliktelik ve
birbirinin ihtiyacma cevap verme gibi hususiyetlerden ortaya c;:1kan
biiyiik uluhiyet miihriidiir ki,
[Bismillah] ona bak1yor.
ikincisi: Yeryiiziiniin simasmda bitki ve hayvanlann ihtiyac;:larmm
kar§1lanmasmdaki, beslenip idare edilmesindeki benzerlik, munasebet, intizam, uyum, liituf ve merhametten ortaya c;:1kan biiyiik Rahmaniyet miihriidiir ki,
[Bismillahi'r-Rahman] ona bak1yor.
Ufuncusu: insamn engin , mahiyetinin simasmdaki, Cenab-1
Hakk'm merhametinin latifelerinden, §efkatinin inceliklerinden ve panltilanndan ortaya c;:1kan yiice Rahlmiyet miihriidiir ki,
jl h
ona bak1yor.
,
Demek
jl ,;;-;ii ;iii h
alem sayfasmda nurani bir sabr meydana getiren ii<:; ehadiyet4 miihriiniin mukaddes bir unvam, kuvvetli
bir bag1 ve parlak bir hatt1d1r. Yani,
h'in ucu, yukandan indirilerek kainatm meyvesi ve alemin kiic;:iik bir niishas1 olan
insana dayamr. Yeri Ar§' a baglar. insanm ken di ar§ma c;:1kmas1 ic;:in bir
yo! olur.

ikinci Str
Kur'an-1 Mucizii'l Beyan, ak1llan say1s1z varhkta g6riinen birlik tecellisinde bogmamak ic;:in daima o vahidiyetin ic;:inde ehadiyet cilvesini
gosteriyor. Mesela, nasil ki giine§, l§1giyla say1s1z §eyi ku§ahr. l§1gmm
tamam1yla beraber giine§in zatm1 kavrayabilmek ic;:in gayet geni§ bir
tasavvur ve engin bir bakl§ gerektiginden, giine§ zatm1 unutturmamak
ic;:in her bir parlak §eydeki aksi vas1tas1yla kendini gosterir. Her parlak
§ey kendi kabiliyetince, giine§in zatmm cilvesiyle beraber l§lk, s1cakhk
gibi hususiyetlerini bildirir. Ve o parlak §eyler kabiliyetine gore, giine§i
biitiin s1fatlanyla gosterdigi gibi, giine§in l§lg1, s1cakhg1 ve l§1gmdaki
yedi renk gibi keyfiyetlerinin her biri de ula§hgl her §eyi ku§ahr. AyJ,
"
'
m §ekilde, - 5 JS-)/\
temsilde hata olmasm- Cenab-1 Hakk m
ehadiyet ve samediyetinin, 6 her bir §eyde, bilhassa canhlarda, hele
1

0

,;._,

0

Allah'm ad1yla.
Ehadiyet: Cenab-1 Hakk'm tek tek her varhkta gbri.i.nen birlik tecellisi.
"En yi.i.ce sifatlar Allah'mdir." (Nahl suresi, 16/60)
Samediyet: Her §ey Cenab-1 Hakk'a muhta<; oldugu halde O'nun hi<;bir §eye
muhta<; olmamas1.
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insamn mahiyetinin aynasmda butun isimleriyle bir cilvesi bulundugu
gibi, vahdet7 ve vahidiyet8 yonuyle de varhklarla alakah olan her bir
ismi onlan ku§ahyor. i§te Kur' an, ak1llan birlik tecellileri ic;inde bogmamak ve kalblere Zat-1 Akdes'i unutturmamak ic;in daima vahidiyetteki
o muhrun
ehadiyet muhrunu nazara veriyor ki,
uc; muhim dugum noktasm1 gosterir.
,
,
Oc;iincii Sir

sonsuz kainati §enlendiren, ac;ikc;a gorUldugu gibi, rahmettir.
Karanhk ic;indeki §U varhklan t§tklandiran, ac;1kc;a, yine rahmettir. Sonsuz ihtiyac;lar ic;inde yuvarlanan mahlukah terbiye eden, apac;1k goruldugu uzere, yine rahmettir. Bir agac; her §eyiyle meyvesi ic;in var oldugu gibi, butun kainati insan ic;in var eden ve her tarafta ona baktiran,
onun yard1mma ko§turan, ac;1kc;a, rahmettir. Bu sonsuz uzay1 ve bo§,
!SS!Z aJemi doJduran, nurJandtran Ve §en[endiren, bizzat gordugumuz
gibi, rahmettir. Ve fani insana ebediyet nimetini veren, onu ezell ve
ebedi bir Zat'a muhatap ve dost kilan, ac;ikc;a, yine rahmettir.
Ey insan! Madem rahmet boyle kuvvetli, cazibeli, sevimli, sana yard1mc1 ve sevilen bir hakikattir;
o hakikate
yapt§ ve mutlak yalmzhktan, kimsesizlikten, sonsuz ihtlyac;lanmn elemlerinden kurtul. 0 Ezel ve Ebed Sultam'nm dergahma yonel ve o rahmetin §efkatiyle, §efaatiyle, panltilanyla o Sultan' a muhatap ve dost ol!
Evet, kainattaki her c;e§it varhg1 hikmet dairesinde, insamn etrafmda toplay1p onun bu.tun ihtiyac;lanna kusursuz bir intizam ve inayet
ile ko§turmak, ac;ikc;a, iki §ekilde izah edilebilir. Ya kainattaki her varhk insam kendi kendine tamd1g1 ic;in ona itaat ediyor, onun yard1m1na ko§uyor. Bu ihtimal, ak1ldan yuz derece uzak olmasmm yanmda,
pek c;ok imkans1zhg1 da dogurur. insan gibi mutlak aciz bir varhkta
kuvveti smirs1z Sultan-1 Mutlak'm kudretinin bulundugunu varsaymak laz1m gelir. Ya da bu yard1mm, kainatm perdesi arkasmda bir
Kadir-i Mutlak'm ilmiyle gerc;ekle§tigini kabul etmek gerekir. Demek,
kainattaki varhklar insam tammaz; onlar insam bilen ve tamyan, ona
merhamet eden bir Zat'm varhgmm delilleridir.
Vahdet: Birlik.
Vahidiyet: Cenab-1 Hakk'm her §eyde birden goriilen birlik tecellisi.
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Ey insan! Akhm ba§ma al. Hi<; mumkiln mudur ki, butiin varhklan
sana yoneltip yard1m ellerini uzathran, senin ihtiya<;lanna "Lebbeyk!" 9
dedirten Zat-1 Zillcelfil seni bilmesin, tammasm, gormesin? Madero 0
seni biliyor, rahmetiyle bildigini bildiriyor. Sen de O'nu bi!, hilrmetle
bildigini bildir ve katiyen anla ki, bu koca kainah senin gibi mutlak zay1f,
aciz, fakir, fani ve kil<;ilk bir varhgm emrine vermek ve varhklan yard1mma gondermek, elbette hikmet, inayet, ilim ve kudreti de i<;eren bir
rahmet hakikatidir. Boyle bir rahmet, senden kulll ve hfilis bir §ilkilr,
ciddi ve saf bir hurmet ister. i§te o halis §ilkriln, saf hurmetin tercilmam
ve unvam olan
?5ll H ' i dilinden dil§ilrme. Onu rahmete
kavu§maya vesile ve Rahman'm dergahmda §efaat<;i yap.
Evet, rahmetin varhg1 ve ger<;ekle§mesi, gilne§ kadar a§ikardir. Nas1l ki, merkezdeki bir nakt§, farkl1 yonlerden uzanan atk1 ve iplerin duzeninden ve desenlerinden meydana gelir. Aynen oyle de, bu kainatm
buyilk dairesinde bin bir ilahl ismin cilvesinden uzanan nuranl atkilar,
kainatm simasmda oyle bir rahmet damgas1 i<;inde bir Rahlmiyet ve
§efkat nak§1m dokuyor ve oyle bir inayet muhrilnil i§liyor ki, ak1l sahiplerine kendini gilne§ten daha parlak bir §ekilde gosteriyor.
Evet, gilne§i ve ay1, yeryilzilndeki unsurlan ve madenleri, bitki ve
hayvanlan buyilk bir nak§m atk1 ipleri gibi bin bir isminin tecellileriyle
tanzim eden ve hayata hizmetkar kilan, bitki ve hayvanlar alemindeki
biltiin annelerin yavrulanna gayet §irin ve fedakarca §efkatleriyle §efkatini gosteren, 10 canhlan insanm emrine veren, boylece ilahl
rububiyetin gayet gilzel, §irin, buyilk bir nak§tm ve insanm k1ymetini
gosteren ve parlak rahmetini ortaya koyan Rahman-1 Zulcemal, elbette kendi mutlak istignas1yla, yani hi<;bir §eye muhta<; olmamas1yla
beraber rahmetini, mutlak ihtiya<; i<;indeki canhlara ve insana makbul
H
bir §efaat<;i yapmt§br. Ey insan! Eger insan isen
de, o §efaat<_;iyi bul.
Evet, yeryilzunde dart yilz bin farkl1 bitki ve hayvan tiirilnil, hi<;birini unutmadan, §a§irmadan, vakti vaktine; kusursuz bir intizam, hikmet ve inayetle idare eden, yeryilzilniln simasma ehadiyet milhrilnil
10

Buyur, emret!
Varhklarda bulunan ac1ma hissinin, Cenab-1 Hakk'm yuz mertebe rahmetinden sadece birinin butiin canhlar arasmda taksim edilmi§ hali olduguna dair bkz. Buhart,
edeb 19; Muslim, tevbe 17, 20, 21.
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koyan, ac;;1kc;;a, bizzat g6ruldugti uzere, rahmettir. 0 rahmetin varl1g1,
§U yeryilzilndeki varlzklar kadar kesin oldugu gibi, onun gerc;;ekle§tiginin varhklar say1sznca delili var.
Evet, zeminin ytizunde bir rahmet ve ehadiyet muhru bulundugu
gibi, insanm manevl mahiyetinin simasmda da 6yle bir rahmet damgas1 vardtr 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
boyle bir rahmet ve ehadiyet mtihru vuran Zat seni ba§1bo§ b1raksm, 11
sana klymet vermesin, senin hareketlerine dikkat etmesin, senin ic;;in
var olan bu kainah a bes ktlsm, 12 yarahh§ agacm1 meyvesi c;;uruk, bozuk, klymetsiz bir agac;; hukmune indirsin? Hem hic;;bir §ekilde §tiphe
kabul etmeyen ve hic;;bir bak1mdan noksanhg1 bulunmayan, gune§ gibi
a§ikar olan rahmetini ve l§lk gibi ac;;1kc;;a g6runen hikmetini inkar ettirsin? Ha§a!..
Ey insan! Bil ki, o rahmetin ar§ma ula§mak ic;;in bir merdiven var.
h'dir. Onun ne kadar muhim oldugunu an0 da
lamak istersen, Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm yuz on d6rt suresinin ba§lna, buttin mtibarek kitaplann ve mtibarek i§lerin ba§lang1c;;lanna bak.
Besmelenin klymetinin buyuklugune kesin bir deli! §udur: imam $afil
(radiyallb.hu anh) gibi c;;ok buyuk muc;;tehitler demi§ ki, "Besmele tek bir
ayet oldugu ha/de, Kur'an'da yilz on dart deja nazil olmu§tur." 13
Dordiincii Sir
Smirs1z bir c;;okluk ic;;inde birlik tecellisi,
!lql demekle herkese
arkasmda bukafi gelmiyor, fikir dag1hyor. Bullin kainattaki
< !lqµ !lql demek ic;;in yerytizti
lunan Ehad Zat'1 dli§linup
11
12

13

Bkz. "insan ba§ibo§ b1rakilacagm1 m1 samr?" (Kiyamet sO.resi, 75/36)
Bkz. "Bizim sizi bo§una yaratt1g1m1z1, Bizim huzurumuza donup hesap vermeyeceginizi mi sandm1z?" (Mu'minO.n sO.resi, 23/115)
Bkz. e§-$afii, ei-Omm 1/208; el-Cessas, Ahkamu'l-Kur'em 1/8; el-Gaza!l, el-Mustasfa
1/82; ibnu'l-Cevzi, et-Tahkfk ff Ehddfsi'l-Hilaf 1/345-347; ez-Zeylai, Nasbu'r-Raye

1/327.
14
15

"(Haydi 6yleyse deyiniz): Yalmz Sana ibadet ederiz." (Fatiha sO.resi, 1/5)
"(Haydi 6yleyse deyiniz): Yalmz Sana ibadet eder, yalmz senden medet umanz."
(Fatiha sO.resi, 1/5)
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geni§liginde bir kalb gerekir. Ve bu strdan dolay1, ki.i<_;i.ik §eylerde ehadiyet mi.ihri.ini.i ac;ikc;a gosterdigi gibi, her bir varhk ti.iri.inde ehadiyet
damgasma i§aret etmek ve Zat'm1 akla getirmek i<_;in Ehad Yaraho,
rahmaniyet mi.ihri.i ic;inde bir ehadiyet imzas1 gosteriyor ki, herkes her
mertebede zahmetsizce 0: <
diyerek dogrudan dogruya Zat-1 Akdes' e hitap edip yonelsin.
i§te, Kur'an-1 Hakim bu bi.iyi.ik s1m ifade etmek ic;in kainatm en
bi.iyi.ik dairesini, mesela goklerin ve yerin yarahh§lnt anlatt1g1 s1rada,
birden en ki.i<_;i.ik daireden, ince ve basit bir §eyden bahseder ki, ehadiyet mi.ihri.ini.i a<_;1kc;a gostersin. Mesela goklerin ve yerin yarahh§lnt
anlattrken, insanm yaratth§mdan, sesinden, simasmdaki nimet ve hikmet inceliklerinden bahis a<_;ar. Taki fikir dag1lmasm, kalb bogulmasm,
dogru?an dogruya
bulsun.
Ji;..
ui>.J'llj ayeti bu hakikati mucizevl bir §ekilde
gosteriyor.
Evet, sonsuz vahdet mi.ihi.irlerinin ic; ic;e daireler gibi en bi.iyi.igi.inden en ki.ic;i.igi.ine kadar say1s1z varhkta <_;e§itleri ve mertebeleri vard1r.
Fakat o vahdet ne kadar olsa da yine c;okluk ic;inde bir vahdettir. Hakiki hitab1 tam saglayamaz. Onun i<_;in vahdetin arkasmda ehadiyet
mi.ihri.ini.in bulunmas1 laz1md1r. Taki, c;oklugu hattra getirmesin. Kalbde dogrudan dogruya Zat-1 Akdes'e yo! a<_;sm.
Hem nazarlan o ehadiyet mi.ihri.ine <_;evirmek ve kalbleri ona c;ekmek i<_;in i.isti.ine gayet cazibeli bir nak1§, parlak bir nur, §irin bir tatl1hk,
sevimli bir gi.izellik ve kuvvetli bir hakikat olan rahmet ve rahlmiyet
damgasm1 basmi§hr. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki, §UUr sahiplerinin nazarlanm kendine c;eker ve ehadiyet mi.ihri.ine ula§tmr. Ehad
Yarattc1'y1 di.i§i.indi.iri.ir, sonra da insam 17 0::: <
ayetindeki
hakiki hitaba mazhar eder. i§te
fihristi
ve Kur'an'm k1sa bir ozeti olmas1 yoni.iyle zikredilen bu bi.iyi.ik smm
unvam ve terci.imamd1r. Bu unvam eline alan, rahmetin tabakalannda
gezebilir. Bu terci.imam konu§turan, rahmet strlanm ogrenir, rahlmiyet
ve §efkat nurlanm gbri.ir.

NI
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"O'nun varhgmm ve kudretinin delillerinden biri de gokleri ve yeri yaratmas1, lisanlanmzm ve renklerinizin farkh olmas1dir." (Rum suresi, 30/22)
"(Haydi oyleyse deyiniz:) Yalmz Sana ibadet eder, yalmz Senden medet umanz."
(Fatiha suresi, 1/5)
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Sir

Bir hadis-i §erifte buyrulmu§ ki:
-veya denildigi gibi.

01
,

,

,

Tarikat ehli bir k1s1m zatlar, bu hadisi iman esaslanyla 6rtii§meyen
tuhaf bir tarzda tefsir etmi§ler. Hatta onlardan a§k ehli baz1 kimseler, insanm manevi yiiziine Rahman'm bir sureti olarak bakmI§. Ehl-i
tarikatm bir k1smmda sekr, yani manevi sarho§luk hali, a§k ehlinin
c;ogunda da istigrak19 ve hakikatleri birbirine kan§hrma gibi haller bulundugundan, onlar hakikate zit anlay1§lannda belki mazur g6riilebilirler. Fakat akh ba§mda olan, inane; esaslanna aykm manalan kabul
edemez. Yoksa hata etmi§ olur.
Evet, biitun kainati bir saray, bir ev gibi muntazam bir §ekilde idare eden, y1ld1zlan zerreler gibi hikmetle ve kolayca c;eviren, gezdiren,
zerreleri itaatkar memurlar gibi istihdam eden Zat-1 Akdes-i ilahi'nin
ortag1, e§i, z1dd1, dengi bulunmad1g1 gibi, 205_ .,.,31 6
j
s1rnyla, sureti, misli, 131isali, benzeri de olamaz. Fakat.); J.""11 §JI
j;;JI j r...0
s1rnyla, 6rnek ve
icraatma,
s1fatlanna ve isimlerine bak1hr. Demek, 6rnekler ve temsiller, O'nun
icraati hakkmda olabilir. Zikredilen hadis-i §erifin pek c;ok maksadmdan biri §Udur: insan, Rahman ismini tamamen g6steren bir surette
yaratilm1§hr. Evet, daha once s6yledigimiz gibi, kainatm simasmda, bin
bir ilahi ismin panltilanndan tezahiir eden Rahman ismi g6riiniir; yeryiiziiniin simasmda Cenab-1 Hakk'm mutlak rubO.biyetinin say1s1z cilvesiyle tezahiir eden Rahman ismi g6sterilir. Aynen 6yle de, insan her
§eyi ic;ine alan ku§ahc1 suretiyle kiic;iik bir 6lc;ekte, diinyanm ve kainatm
simas1 gibi yine Rahman isminin miikemmel bir cilvesini g6sterir.
Hadis §Una da i§aret eder: Rahman ve Rahim Yaraticmm delilleri
ve aynalan olan canhlar ve insan gibi mazharlann, Vacibii'l-ViicO.d

f Jji
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19

20
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";Juphesiz Allah Teala, insam Rahman suretinde yaratm1§t1r." Buhari, isti'zdn l;
Muslim, birr 115, cennet 28; Ahmed ibni Hanbel, e/-Musned 2/244, 251, 315,
323,434,463,519.
istigrak: Allah a§kl ile dunyay1 unutup kendinden gei:;mek.
"O'nun benzeri hii:;bir §ey yoktur. 0, her §eyi hakkiyla i§itir ve gorur." ($6.ra suresi,
42/11)
"Goklerde ve yerde en yuce sifatlar Allah'md1r. 0 Aziz ve Hakimdir: Mutlak galiptir, tam hukum ve hikmet sahibidir." (Rum suresi, 30/27). Aynca Nahl suresinin
60. ayeti de aym hususu biraz degi§ik ifadelerle beyan etmektedir.

ON DtiRDDNci.i LEM'ANIN iKiNci MAKAMI
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Zat' 1gosterdikleri o kadar kesin ve a§ikard1r ki, mesela giine§in suretini
ve aksini tutan parlak bir aynanm panltisma ve giine§e deli! olu§Unun a9khgma i§aret mahiyetinde, "O ayna gune§tir." denilmesi gibi,
"insanda Rahman'm sureti var." ifadesi delaletin a9khgma ve munasebetin mukemmelligine i§aret olarak soylenmi§tir. $u s1rdan dolay1,
Vahdet-i Vucud inancm1 kabul edenlerin a§mya gitmeyen k1sm1, bu
delaletin a§ikarhgma ve bu miinasebetin mukemmelligine bir unvan
olarak 22jP>
_;; '1 demi§tir.
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tA.5
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, 6yle Yuce bir Sultan' a ula§maya vesiledir ki,
O'nun ordusunda yild1zlarla 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 §eye muhtac;
degildir. Hic;bir §ekilde kainata ve varhklara ihtiyac1 olmayan sm1rs1z ve
kay1ts1z bir Gani' dir, zenginlik sahibidir. Ve butun 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
Ebedi Sultan'm huzuruna c;1kanr, O'na dost ve muhatap yapar, sana
sevgili bir kul vaziyeti verir. Nas1l ki, sen gune§e c;ok uzaksm, hic;bir
§ekilde yeti§emiyor ve yana§am1yorsun. Fakat gune§in I§IQI, aksini
ve cilvesini aynan vas1tas1yla senin eline ula§tmyor. Aynen 6yle de:
Biz her hlrlu kusur ve noksandan munezzeh o Zat' a, o Ezel ve Ebed
Gune§i'ne sonsuz uzak olsak ve yana§amasak da rahmetinin nuru
O'nu bize yakm ediyor.
22

23

VticD.d-u Vacib' e nispeten ba§ka §eylere var denilmemeli ... Onlar "varhk" unvamna lay1k degildir.
Ey Rahman, Rahim Allah1m! 'Bismillahirrahmanirrahim'in hakk1 i<;:in, rahimiyetine
yara§ir §ekilde bize merhamet et ve rahmaniyetine yara§ir §ekilde, bize 'Bismillahirrahmanirrahim'in sirlanm anlamay1 lutfet.
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i§te ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedl, tiikenmez 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" 24 unvamyla amlan ResO.l-u Ekrem'in (aleyhissalatil vesselam) siinnetine uymaktir. Alemlere rahmet olan, rahmetin o cisimle§mi§ haline
ula§ma vesilesi ise salavatlir. Evet, salavatm manas1 rahmettir. 0 canh, cisimle§mi§ rahmete bir rahmet duas1 hiikmiindeki salavat, alemlere
rahmet olan o zata kavu§maya vesiledir. 25 Oyleyse filemlere rahmet
olan Res0.1-u Ekrem' e kavu§mak ic;in salavah kendine vas1ta yap ve o
zah da (aleyhissalata vesselam) Rahman'm rahmetine vesile kabul et.
Biitiin iimmetin, "rahmeten li'l-alemin" 26 olan zat (aleyhissalata vesselam) hakkmda sonsuz rahmet manas1yla salavat getirmesi, rahmetin
ne kadar k1ymetli bir ilahi hediye oldugunu ve ne kadar geni§ bir daireye sahip bulundugunu parlak bir §ekilde ispat eder.
Soziin Ozii: Rahmet hazinelerinin en k1ymetli p1rlantas1 ve bekc;isi
Zat-1 Ahmediye (aleyhissalata vesselam) oldugu gibi, birinci anahtan da
.;>;JI ;u1
'dir. Bu hazinelerin kap1sm1 en kolay ac;an anahtar ise salavattir.
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Bkz. Enbiya suresi, 21/107.
Peygamber Efendimiz' e (sal/allahu aleyhi ve sel/em) salat ve selam getirmenin 6nemine
dair bkz. Ahzab suresi, 33/56; Muslim, sa/dt 11, 70; Tirmizl, vitr 21; Ebu Davud,
sa/dt 36, 201, vitr 26.
Alemlere rahmet.
Allah1m! 'Bismillahirrahmanirrahlm'in s1rlannm hakk1 ic,;in, alemlere rahmet olarak
gonderdigin zata ve biitiln al ve ashabma, Senin rahmetine ve onun hiirmetine
yara§ir bir §ekilde salat ve selam eyle. Bize de, oyle bir rahmetle merhamet et ki,
Senden gayn, mah!O.katmdan hie,; kimsenin merhametine muhtac,; olmayahm.
"Siibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32)

