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Ey karde§! Eger alemdeki hikmetin hls1mm1, insanm yarahh§ mu-
ammasm1 ve namaz hakikatinin ince manalanm bir parc;a anlamak 
istersen, nefsimle beraber §U temsill hikayecige bak: 

Bir zaman bir sultan varmI§. Onun, ic;inde her c;e§it cevher, elmas 
ve zumrut olan pek c;ok hazinesi, gizli ve pek hayret verici defineleri 
bulunuyormu§. 0 sultan hem kemal vas1flanyla e§siz sanatlarda pek 
c;ok hunere, hem hayranhk uyandiran say1s1z fende marifete ve engin 
bir nazara, hem de sonsuz, benzeri olmayan ilimlerde bilgiye, vukufa 
sahipmi§. 

i§te her guzellik ve kemal sahibinin, kendi guzelligini ve mukem-
melligini gormek ve gostermek istemesi smmca, o §anh sultan da bir 
sergi ac;1p ic;ine eserlerini dizerek insanlara saltanatmm ha§metini, 
servetinin §a§aasm1, sanatmm harikalanm ve marifetinin hayret verici 

"Giine§e ve onun parlak aydmhgma ... Onu izleyip (t§tgmt) yans1tan aya ... Dun-
yay1 ac;:1ga c;:1karan giindiize ... Onu biiriiyiip saran geceye ... Gage ve onu bina 
edene ... Yere ve onu yay1p do§eyene ... Her bir nefse ve onu bir nizama koyana ... 
Ona hem kotiiliigii, hem de ondan sakmma yolunu ilham edene yemin olsun ki: 
Nefsini madd! ve maneVi kirlerden anndiran kurtulu§a erer. Onu giinahlarla orten 
ise ziyana ugrar." ($ems suresi, 91/1-10) 
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orneklerini gostermek istemi§ ki, kendi manevi guzelligini ve kemalini 
iki §ekilde seyretsin: 

Birincisi: Bizzat kendi, inceliklere a§ina nazanyla gorsun. 
Digeri: Ba§kalannm gozuyle baksm. 
Sultan, bu hikmete binaen, buyuk, geni§ ve muhte§em bir saray 

yapmaya ba§lamI§. 0 saray1 saltanatma yakI§Ir bir §ekilde dairelere, 
odalara ayirarak hazinelerindeki turlu llirlu k1ymetli ta§larla suslemi§. 
Sanatmm en latif, en guzel eserleriyle bezeyip hikmetli ilminin en ince 
ornekleriyle duzenleyerek ve mucizeli eserleriyle donatarak tamamla-
d1ktan sonra, her c;;e§it yiyecegin ve nimetinin en lezizlerinden olu§an 
sofralar kurmu§. Her bir topluluk ic;;in bir sofra ayirmI§. Oyle comertc;;e 
ve sanatma yakI§Ir umumi bir ziyafet haz1rlam1§ ki, adeta her bir sofra-
ya, yuz farkh ince sanatm eseri olarak meydana gelen k1ymetli, say1s1z 
nimeti sermi§. Sonra memleketinin her tarafmdaki ahaliyi ve emri al-
tmdakileri seyre, gezintiye ve ziyafete c;;agirmI§. 

Ardmdan bir yaver-i ekremine, yani en buyuk memuruna saraym 
hikmetlerini ve ic;;indekilerin manalanm bildirerek onu ustad ve rehber 
tayin etmi§ ki, saraym sanatkanm ic;;indekilerle beraber ahaliye tarif et-
sin, naki§lannm gizli manalanm bildirip oradaki sanatlann neye i§aret 
ettigini ogretsin, ic;;ine intizamla dizilmi§ suslerin ve olc;;Ulu nak1§lann ne 
oldugunu, saray sahibinin kusursuzlugunu ve hunerlerini ne §ekilde 
gosterdigini anlatsm .. saraya girmenin adabm1 ve seyir merasiminin 
nas1l olacagm1 bildirip o g6runmeyen sultanm nzas1 dairesinde agir-
lanmanm gereklerini tarif etsin. 

i§te o yo! gosterici ustadm her dairede birer yard1mc1s1 varmI§. 
Kendisi de en buyuk dairede, talebelerinin ic;;inde durup butun seyir-
cilere §6yle seslenmi§: 

"Ey ahali! $u saraym sahibi olan efendimiz, bu eserleri gostermek-
le ve bu saray1 yapmakla kendini size tamtmak istiyor. Siz de onu tam-
ym1z ve guzelce tammaya c;;ah§1mz. Hem §U naki§larla kendini size sev-
dirmek istiyor. Siz de sanatm1 takdir edip i§lerini begenerek kendinizi 
ona sevdiriniz. Hem bu gordugunuz ihsanlarla size sevgisini bildiriyor. 
Siz de kendisine itaat ederek onu seviniz. Hem §U g6runen nimetleri 
ve ikramlanyla size §efkatini ve merhametini gosteriyor. Siz de §llkur-
le ona hurmet ediniz. Hem kusursuz vas1flannm eserleriyle manevi 
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gtizelligini bildirmek istiyor. Siz de onu gormek ve alakasm1 kazanmak 
ic;in §evkinizi gosteriniz. Hem gordtigtini.iz btittin §U sanath eserlerin ve 
nak1§lann tisttine birer hususi damga, birer mtihtir, birer taklit edilmez 
imza koymakla, her §eyin kendisine ait oldugunu, kendi elinden c;1k-
hgm1, zatmm tekligini, benzersizligini, hic;bir §eye bagh bulunmad1g1m 
size gostermek istiyor. Siz de onu tek, bir, e§siz, benzersiz, emsalsiz 
tamym1z, kabul ediniz." 0 yaver-i ekrem, seyircilere daha bunun gibi, 
kendisine ve o makama yak1§an sozler soylemi§. Sonra saraya giren 
ahali iki k1sma ayrilml§: 

Birinci krsrm, kendini bilen, akl1 ba§mda ve kalbi bozulmam1§ 
ki§iler olduklarmdan o saraym ic;indeki hayret verici §eylere bakbkla-
n zaman, "Bunda btiytik bir i§ var." demi§ler. Anlam1§lar ki, bunlar 
bo§una haz1rlanm1§, basit hirer oyuncak degil... 0 yi.izden merak et-
mi§ler; "Acaba bls1m1 nedir, ic;inde ne var?" diye dti§tintirken, birden 
o yo! gosterici tistadm nutkunu i§itmi§ler. Gormti§ler ki, btittin s1rlarm 
anahtarlan ondadir. Kendisine dogru giderek §6yle demi§ler: "Selam 
sana ey tistad! Gerc;ekten boyle muhte§em bir saraya, senin gibi do§ru 
sozlti ve saraym inceliklerini bilen bir tarif edici laz1mdir. Efendimiz 
sana ne bildirmi§se ltitfen bize bildir." Ostad daha once bahsi gec;en 
nutku onlara okumu§. Onlar da gtizelce dinlemi§, iyice kabul edip on-
dan tam faydalanarak padi§ahm nzas1 dairesinde hareket etmi§ler. Bu 
edepli davram§lan ve vaziyetleri ho§una gittiginden, padi§ah onlan 
has, ytiksek ve tarifi imkansiz bir ba§ka saraya davet etmi§, kendilerine 
ihsanda bulunmu§. Oyle comert bir sultana yakt§ir, oyle itaatkar bir 
ahaliye lay1k, oyle edepli misafirlere ve oyle ytiksek bir saraya yara§ir 
§ekilde ikramlar sunmu§; onlara daimi saadet vermi§. 

ikinci krsrm ise ak1llan bozulmu§, kalbleri sonmti§ ki§iler oldukla-
rmdan, saraya girdikleri vakit nefislerine yenilmi§, lezzetli yiyecekler-
den ba§ka hic;bir §eyle ilgilenmemi§ler. Bullin o gtizelliklere gozlerini 
kapam1§, o ustadm ir§adma ve talebelerinin ikazlanna kulak bkamt§, 
hayvan gibi yiyerek uykuya dalmt§lar. ic;ilmesi yasak fakat baz1 §eyler 
ic;in haz1rlanm1§ olan iksirlerden ic;mi§ler. Sarho§ olup bag1rm1§, ortah-
g1 kan§hrmt§, seyirci misafirleri c;ok rahats1z etmi§ler. Saraym §am yuce 
sanatkarmm, sahibinin kanunlarma kar§t edepsizlikte bulunmu§lar. 0 
zatm askerleri de onlan tutup oyle edepsizlere yara§lr bir hapse atml§. 
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Ey benimle beraber bu hikayeyi dinleyen arkada§! Elbette anladm 
ki, o §anh htiktimdar, bu saray1, §U bahsedilen maksatlar ic;;in yapmt§-
hr. $u maksatlarm meydana gelmesi ise iki §eye baghdir: 

Birincisi: $u gordtigtimtiz ve nutkunu i§ittigimiz tistadm varhg1d1r. 
<;unkti o olmazsa, btittin maksatlar beyhude hale gelir. Anla§tlmaz bir 
kitap, onu izah edecek biri yoksa manas1z bir kag1ttan ibaret kahr. 

ikincisi: Ahalinin, o tistadm soztinti dinleyip kabul etmesidir. 
Demek, tistadm varhg1 saraym varhk sebebidir. Ve ahalinin onu 

dinlemesi, saraym bekasma sebeptir. Oyleyse denilebilir ki, o tistad 
olmasayd1, o §am ytice sultan §U saray1 yapmazd1. Ve yine denilebilir 
ki, ahali o tistadm emirlerini dinlemedigi vakit, elbette o saray y1k1hp 
degi§tirilecektir. 

Ey arkada§! Hikaye burada bitti. Eger §U temsilin s1rnm anlad1ysan 
bak, hakikatin ytiztinti de gar: 

i§te o saray, §U alemdir ki, tavam, tebesstim eden yild1zlarla nur-
landmlm1§ g6kytizti;2 zemini ise dogudan bahya c;;e§it c;;e§it, renk renk 
c;;ic;;eklerle stislenmi§ yerytiztidtir.3 0 saraym sahibi, ezel ve ebed sul-
tam olan bir Zat-1 Mukaddes'tir; yedi kat gokler, yerytizti ve ic;;lerin-
deki her §ey, kendilerine has dillerle O'nu takdis ve tesbih ediyor.4 0 
oyle bir Melik-i Kadir' dir ki, gokleri ve yeri alh gtinde yaratarak5 ar§-1 
rububiyetinde duran, gece ile gtindtizti siyah-beyaz iki hat gibi birbiri 
ardmca dondtirtip6 kainat sayfasmda ayetlerini yazan; gtine§i, ay1 ve 
yild1zlan emrine amade kilan7 ha§met ve kudret sahibidir. 0 saraym 
daireleri ise §U on sekiz bin alemdir;8 her biri kendine lay1k bir tarzda 
stislenmi§ ve dtizene koyulmu§tur. i§te o sarayda g6rdtigtin hayret ve-
rici sanatlar, ilahl kudretin bu alemde gortinen mucizeleridir. Orada 
gordtigtin yiyecekler, ilahl rahmetin bu alemde, hele yaz mevsiminde, 
hele Baria bahc;;elerindeki harika meyvelerine i§arettir. Oradaki ocak 

4 

Bkz. Saffat suresi, 37/6; Fussilet suresi, 41/12; Mi.ilk suresi, 67/5. 
Bkz. Kehf suresi, 18/7; Rum suresi, 30/50. 
Bkz. Ra'd suresi, 13/15; isra suresi, 17/44; Nahl suresi, 16/49; Hae suresi, 22/18. 
Bkz. A'raf suresi, 7/54; YD.nus suresi, 10/3; HD.cl suresi, 11/7; Furkan suresi, 25/59. 
Bkz. Bakara suresi, 2/164; Al-i imran suresi, 3/27, 190; A'raf suresi, 7/54. 
Bkz. A'raf suresi, 7/54; Ra'd suresi, 13/2; ibrahim suresi, 14/33; Nahl suresi, 16/12. 
Fatiha suresindeki "Alemlerin Rabbi" ifadesindeki "alemler"in on sekiz bin alem 
olduguna dair Bkz. et-Taberi, Cdmiu'/-Beydn 1/63; Ebu Nuaym, Hilyetil'l-Evliyd 
2/219; ibni Kesir, Tefsfru'l-Kur'dn 1/24, 25. 
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ve mutfak ise burada, kalbinde ate§ olan topraga ve yeryilzilne i§aret 
eder. Temsilde gordugiln gizli definelerin cevherleri, hakikatte Cenab-1 
Hakk' m kutsl isimlerinin cilvelerine misaldir. Oradaki nak1§lar ve gizli 
manalan, bu alemi susleyen muntazam, sanath eserler ve kudret kale-
minin olc;ulu nak1§landir ki, Kadir-i Zulcelal'in isimlerini gosterir. 

Ve o ustad ise Efendimiz Hazreti Muhammed'dir (aleyhissaldtu ves-

selam). Onun yard1mc1lan peygamberlerdir (aleyhimusselam). Talebeleri, 
evliya ve asfiyadir.9 Hukumdann o saraydaki hizmetkarlan, melekle-
re ( aleyhimusselam) i§aret eder. T emsilde seyir ve ziyafete davet edilen 
misafirler ise §U dunya misafirhanesinde cinlere, insanlara ve insanm 
hizmetkan olan hayvanlara i§arettir. 

Ahalinin o iki k1smmdan birincisi muminlerdir, kainat kitabmdaki 
ayetlerin tefsircisi olan Kur'an-1 Hakim' in talebeleridir. Diger k1s1m ise 
kufilr ve azgmhk yolundakilerdir, nefislerine ve §eytana uyup yalmz 
dunya hayahm tamyan, hayvan gibi, belki daha da a§ag1 olan sagir, 
dilsiz, sapkmlar guruhudur. 10 

Cenab-1 Hakk'm nzasm1 kazanml§ ve hayir yolundaki birinci kafile, 
"zulcenaheyn" 11 olan o ustad1 dinledi. Evet, o ustad hem kuldur, kul-
lugu noktasmda Rabbinin vas1flanm anlahp O'nu tarif eder, Cenab-1 
Hakk'm dergahmda ummetinin elc;isi hukmundedir. Hem de resuldur; 
peygamberligi noktasmda Rabbinin hukumlerini Kur' an vas1tas1yla 
cinlere ve insanlara bildirir. 

$u bahtiyar cemaat, o Resul'u dinleyip Kur'an'a kulak verdi. Ken-
dilerini, butun ibadetlerin c;ekirdegi olan "namaz" ile birc;ok yuce ma-
kam ic;inde, c;ok guzel vazifeler ku§anml§ halde g6rduler. Evet, na-
mazm c;e§itli zikir ve hareketleriyle i§aret ettigi vazifelere, makamlara 
etrafl1ca §ahit oldular. $6yle ki: 

ilk olarak: Kainattaki eserlere bak1p, Cenab-1 Hakk'1 gorlir gibi, ken-
dilerini rububiyet saltanatmm gilzelliklerine seyirci makammda bildikle-
rinden, tekbir ve tesbih vazifesini yerine getirip "Allahu Ekber" dediler. 

Asfiya: Safiyet, takva ve kemal sahibi, peygamber varisi zatlar. 
10 Bkz. Bakara suresi, 2/18, 171; A'raf suresi, 7/179; Hae suresi, 22/46; Ahkaf suresi, 

46/26. 
11 (:ift kanath, iki yonlu. Bu soz, Peygamber Efendimiz'in (sal/al/ahu aleyhi ve sellem) 

hem Hak'tan insanhga, hem de insanhk adma Cenab-1 Hakk'm dergahma el<:;iligini 
ifade eder. 
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ikincisi: Cenab-1 Hakk'm kutsi isimlerinin tecellisi olan benzer-
siz ve parlak eserlerin ilanc1s1 makammda gortinmekle "Stibhanallah, 
velhamdiilillah" diyerek takdis ve hamd vazifesini yerine getirdiler. 

ilahi rahmetin, hazinelerinde toplanm1§ nimetlerini, 
gortinen ve g6rtinmeyen duygularla tad1p anlamak makammda, §ti-
ktir ve ovgti vazifesini eda etmeye ba§laddar. 

Dordi.inci.isi.i: Cenab-1 Hakk'm isimlerinin definelerindeki cev-
herleri, manevi donammlarmm terazisiyle tarhp bilmek makammda, 
tenzih ve 6vgii vazif esine ba§ladilar. 

Be§incisi: Cenab-1 Hakk'm kader cetveli tistiinde kudret kalemiy-
le yaz1lan birer mektubu htikmtindeki eserlerini mtitalaa makammda, 
tefekktir ve takdir vazifesini yerine getirmeye koyuldular. 

Altrnc1s1: qyanm yaratd1§mdaki ve sanatmdaki tath incelikleri ve 
nazenin gtizellikleri seyrederek tenzih makammda, Fahr-1 Ztilcelal'i, 
Sani-i Zillcemfil'i sevme ve O'na §iddetli bir arzu duyma vazifesine 
girdiler. Demek, kainata ve ondaki eserlere bak1p Cenab-1 Hakk'a, 
O'nu gormeden gorilr gibi kulluk yaparak bahsedilen makamlardaki 
bu vazifeleri yerine getirdikten sonra, Sani-i Hakim'in dahi muamele-
sine ve icraatma bakma derecesine <51kblar. Huzurundaym1§ gibi, on-
ce Hahk-1 Ztilcelal'in, sanatmm mucizeleriyle kendini §Uur sahiplerine 
tamtmasma, hayret i<5inde bir marifetle _;; j;.. LA 
diyerek, "Senin tarif edicilerin, biltiln sanatl1 mucizelerin-
dir." sozleriyle kar§1hk verdiler. 

Sonra o Rahman'm, rahmetinin gilzel meyveleriyle kendini sevdir-
mesine muhabbet ve a§k ile kar§1hk verip .; dediler. 

Ardmdan nimetlerin ger<5ek sahibi olan Allah'm: tath 
merhamet ve §efkatini gostermesine §ilktir ve hamd ile kar§1hk verdi-
ler. yani, "Sana lay1k §ilkril nasd eda edebiliriz? Sen 
oyle §ilkre,lay1k, kendisine §tikredilen bir Zat'sm ki, kainata serilmi§ 
butiln ihsanlann, a<51k<5a, hal dilleriyle sana §ilkredip seni ovilyor. Hem 

12 Bkz. el-Miinavl, Feyzu'l-Kadfr 2/410; Mer'! ibni YO.suf; Ekavf/a's-Sikat s. 45. 
13 "(Haydi oyleyse deyiniz): Yalmz Sana ibadet eder, yalmz senden medet umanz." 

(Fatiha sO.resi, 1/5) 
14 Bu ifade pek e<ok hadisin ba§mda, ortasmda veya sonunda gee<mektedir: Muslim, 

sa/dt 218; EbO. DavO.d, edeb 98; Nesal, iftitah 17; Ahmed ibni Hanbel, e/-Milsned 
6/77, 151. 
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alem c,;ar§ismda dizilmi§ ve yeryuzune serpilmi§ butun nimetlerin, sana 
hamd ve 6vgulerini ilan edip bildiriyor. Rahmetinin ve nimetlerinin bir 
nizam ic,;indeki meyveleri ve bir olc,;uyle verilen yemi§leri, c6mertligine 
ve keremine §ahitlik etmekle mahlukatm nazarlan 6nunde sana §llkur 
vazifesini yerine getiriyor." dediler. 

Sonra §U kainatm yuzundeki degi§en varhklarm aynasmda guzelli-
gini, celalini, kemalini ve buyuklugunu g6stermesi kar§ismda, 15.r.fi 
deyip hurmet ic,;inde bir aczle rukua giderek tevazu ic,;inde bir muhab-
bet ve hayretle secde ettiler. 

Ardmdan mutlak ve sonsuz zenginlige sahip Cenab-1 Hakk'm ser-
vetinin c,;oklugunu ve rahmetinin geni§ligini g6stermesine, fakr ve ih-
tiyac,;lanm ortaya koyup dua ile kar§1hk vererek 160: dediler. 

Sonra o Sani-i Zulcelal'in, sanatmm inceliklerini, harikalanm, ben-
zersiz 6rneklerini kainat sergisinde g6stermesine, her tarafa Ll 
diyerek takdirle, "Ne guzel yapilm1§!" diyerek begenmeyle kar§1hk ver-
diler. deyip seyrederek, 198\ deyip §ahitlik yaparak, "Geliniz, 
bakmtz!" deyip hayranhkla, 2°C')\jj1 );. ,:j- deyip herkesi §ahit tutarak 
mukabele ettiler. Hem o Ezer ve Ebed Sultam'nm, kainatm her tara-
fmda rububiyet saltanatm1 ilan birligini ve tekligini g6stermesi 
kar§Ismda, tevhid ve tasdik ile 21 8..blj diyerek itaat edip boyun 
egdiler. 

Sonra Alemlerin Rabbi'nin uluhiyetini g6stermesine; zaaf ic;inde 
aczlerini, ihtiyac,; ic,;inde fakrlanm ilan etmekten ibaret olan kullukla ve 
kullugun 6zu olan namazla kar§1hk verdiler. 

Daha bunlar gibi c;e§it c;e§it kulluk vazifeleriyle §U buyuk dunya 
mescidinde hayat vazifelerini yerine getirip "ahsen-i takvlm" 22 sure-
tini ald1lar. ButUn varhklann ustllnde bir mertebeye c,;1karak imanm 

15 5adece btiytikhikte degil, hi<;bir konuda e§i ve benzeri olmayan, ba§ka bir §ey 
kendisiyle kiyas bile edilemeyecek yegane biiyiik, Allah'tir. 

16 "Yalmz senden medet umanz." (Fatiha suresi, 1/5) 
17 "Ma§allah! Allah ne gi.i.zel dilemi§ ve yapm1§!" 
18 Allah hayir ve bereketini arhrsm. 
19 inand1k, iman ettik. 
20 Haydi buyrun kurtulu§a ... 
21 "i§ittik ve itaat ettik ... " (Bakara suresi, 2/285) 
22 Ahsen-i takvim: insanm yarahh§mm en gi.i.zel surette olmas1. Bkz. Tin suresi, 95/4. 



160 SOZLER 

bereketi ve emanet23 ile donatt!tp yeryilzilniin emin bir halifesi24 ol-
dular. Ve §U tecrube ve imtihan meydanmdan sonra Rabb-i Kerim 
onlan imanlarma mukafat olarak ebedi saadete ve Muslilman!tkla-
rma iicret olarak "daru's-selam"a25 davet edip oyle ikramlarda bu-
lundu ve bulunur ki, gozlerin hi<:; gormedigi, kulaklann i§itmedigi 
ve insanm aklma bile gelmemi§, kalbine dahi dogmam1§ derecede26 

parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti. Onlara ebediyet ve beka 
verdi. <.;unkil ebedi, baki bir giizellige arzu duyan seyirci ve ay-
na vazifesi goren a§1k, elbette baki kahp ebediyete gidecektir. i§te 
Kur'an talebelerinin ak1betleri boyledir. Cenab-1 Hak bizi onlardan 
eylesin, amin ... 

Gunahkar ve §erli olan diger kls1m ise bulug <:;ag1 ile §U alem sa-
rayma girdikleri vakit, Cenab-1 Hakk'm bir ve tek olu§unun butiln 
delillerine kufilrle yilz <:;evirdiler. Biltiin nimetlere nankorlukle kar§1-
hk vererek kafirce, her §eyi klymetsizlikle itham ettiler, hor gorduler. 
Cenab-1 Hakk'm biltiln isimlerinin tecellilerine ret ve inkar ile cevap 
verdiklerinden, klsa bir zamanda sonsuz bir cinayet i§lediler, sonsuz 
bir azaba milstahak oldular. 

Evet, insana omilr sermayesi, kabiliyetleri, donamm1 §U bahsedilen 
vazifeler i<:;in verilmi§tir. 

Ey sersem nefsim ve ey heveslerle dolu arkada§1m! Acaba hayat 
vazifemiz yalmz medeni terbiye ile nefsimizi gilzelce muhafaza etmek-
ten ve midemize, bedeni arzulanm1za hizmetten mi ibarettir? Yahut 
hayat makinemiz olan vilcudumuza yerle§tirilen §U nazik latifelerin, 
manevi duyguJann, §U hassas aza Ve uzuvJann, §U muntazam cev-
herJerin ve donammm, ge<:;ici §eylerle tatmin olmayan §U hislerin tek 
gayesi bu fani hayatta nefsin rezil arzulanmn, silfli heveslerin tatmini 
i<:;in mi kullamlmaktir? Ha§a ve kella! Bunlarm var edilmesinin ve ya-
radil1§1mzda bulunmasmm iki sebebi var: 

23 Bkz. Ahzab sliresi, 33/72. 
24 Bkz. Bakara sO.resi, 2/30; En' am sO.resi, 6/165; YO.nus sO.resi, 10/14; Enbiya sO.resi, 

21/105; Nern! sO.resi, 27/62; Kasas sO.resi, 28/5; Fatir sO.resi, 35/39. 
25 Cennet anlammda "Daru's-selam" (selam yurdu) ifadesi ic:;in bkz. En'am sO.resi, 

6/127; YO.nus sO.resi,10/25. 
26 Bkz. Secde sO.resi, 32/17; Zuhruf sO.resi, 43/71; Buhan, bed'u'l-ha/k 8, tefsiru sure 

(32) 1, tevhid 35; Muslim, fmdn 312, cennet 2-5. 
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Birincisi: Nimetlerin gen;;ek sahibi Cenab-1 Hakk'm nimetlerinin 
her bir <;;e§idini size hissettirip §ilkretmenizi saglamaktan ibarettir. Siz 
de bunlan duyarak §ilkilr ve ibadet etmelisiniz. 

ikincisi: Size o duygular ve kabiliyetler vas1tas1yla Cenab-1 
Hakk'm alemde tecelli eden kutsi isimlerinin butun cilvelerinin <;;e§it-
lerini birer birer bildirip tattirmaktir. Siz de onlan tatmakla tamyarak 
iman etmelisiniz. 

i§te insanm kemal vas1flan bu iki esas ilzerinde geli§ip boy atar. 
insan, bunlarla insan olur. Ona kabiliyetlerinin, hayvanlardaki gibi sa-
dece dunya hayabm kazanmak i<;;in verilmemi§ olduguna §U temsilin 
s1rnyla bak: 

Mesela bir zat, hususi bir kuma§tan bir kat elbise almas1 i<;;in bir 
hizmeti;;isine yirmi altm verir. 0 hizmet<;;i gider, o kuma§m en iyisinden 
dikilmi§ milkemmel bir elbise ahr, giyer. Soma gorilr ki, efendisi bir 
ba§ka hizmet<;;isine de bin altm verip cebine i<;;inde baz1 §eyler yaz1h 
olan bir kag1t koymu§, onu ticarete gondermi§. 

$imdi, akh ba§mda herkes bilir ki, o bin altmhk sermaye, sadece bir 
kat elbise almak i<;;in degildir. ilk hizmet<;;i, yirmi altmla en iyi kuma§tan 
bir kat elbise alm1§ oldugundan, elbette bu bin altm, tek bir elbiseye 
sarf edilmez. Eger ikinci hizmet<;;i, cebine konulan kag1d1 okumadan, 
belki onceki hizmeti;;iye bak1p butiln parasm1 bir kat elbise i<;;in harcasa, 
bir dukkandan o kuma§m en <;;ilrilgunden, arkada§mm elbisesinden elli 
derece kotil bir elbise alsa, elbette son derece ahmakhk etmi§ olacag1 
i<;;in §iddetle cezalandmlacak ve hiddetli bir §ekilde haddi bildirilecektir. 

Ey nefsim ve ey arkada§1m! Aklm1z1 ba§imza toplaym1z. Omilr ser-
mayesini ve kabiliyetlerinizi hayvan gibi, hatta hayvandan i;;ok a§ag1 
bir derecede, §U fani hayata, maddi lezzetlere sarf etmeyiniz. Yoksa 
sermayece en ilstiln hayvandan elli derece yilksek oldugunuz halde, 
en a§ag1smdan elli derece a§ag1 dil§ersiniz. 

Ey gafil nefsim! Hayatmm gayesini, mahiyetini, suretini, hakikat 
s1rnm ve tam saadetini bir derece anlamak istersen bak. Senin hayati-
nm gayesi k1saca §U dokuz emirdir: 

Birincisi: Vucuduna konulan duygularm terazisiyle, ilahi rahme-
tin hazinelerinde toplanan nimetleri tartmak ve onlara ku§ahc1 bir §U-
kilrle kar§ihk vermektir. 
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ikincisi: Yarad1h§ma yerle§tirilen donammm, kabiliyetlerin anah-
tarlanyla Cenab-1 Hakk'm kutsl isimlerinin gizli definelerini ac,;mak, 
Zat-1 Akdes'i o isimlerle tammakhr. 

Ufiincusu: dunya sergisinde, mah!Okat nazannda, Cenab-1 
Hakk' m isimlerinden sana tecelli eden hayret verici sanatlan ve latif 
cilveleri bilerek hayatmla onlan ortaya koymak, gostermektir. 

Dorduncusu: Halin ve sozlerinle Hahk'mm rubObiyet dergahma 
kullugunu ilan etmektir. 

Be§incisi: Nasil bir asker, padi§ahmdan ald1g1 rurlu tilrlil ni§anlan 
resml mesai vakitlerinde tak1p padi§ahma gorilnmekle onun kendisi-
ne iltifatlanm gosterir. Aym §ekilde, Cenab-1 Hakk'm isimlerinin sana 
verdigi insanl latifelerin nak1§lanyla onlarm §UUrunda olarak silslenip 
o Ezell'nin g6ren ve g6steren nazanna g6rilnmektir. 

Altmcrsr: Canhlann Hahk'a, hayat tezahuril denilen manev1 he-
diyelerini; hayatm manas1 hukmundeki tesbihatlanm; hayatm neticesi 
ve gayesi olan kulluklanm, hayah bah§eden Cenab-1 Hakk'a arz etme-
lerini §Uurla seyretmek, tefekkurle gorilp §ahitlikle gostermektir. 

Yedincisi: Sana verilen sm1rh ilim, kudret ve irade gibi sifat ve 
hallerin kuc,;uk misallerini 6lc,;u birimi kabul ederek Hahk-1 Zulcelal'in 
mutlak s1fatlanm ve sifatlarmm neticesi olan mukaddes icraatm1 o 61-
c,;ulerle bilmektir. Mesela, sen sm1rh iktidarm, ilmin ve iradenle evini 
muntazam bir §ekiJde yaptlgm gibi, §U alemin ustasm1, aJem saraymm 
senin evinden buyuklugil derecesinde Kadir, Alim, Hakim ve Mudeb-
bir (her §eyi c,;ekip c,;eviren, her §eyin idaresini 6nceden goren) bilmen 
laz1md1r. 

Sekizincisi: alemde her varhgm kendine has bir dille, Hahk' mm 
birligine ve tekligine, Sani'inin rubObiyetine dair soyledigi manevl soz-
leri anlamakhr. 

Dokuzuncusu: Aczin ve zay1fhgm, fakrm ve ihtiyac,;larm 6lc,;usuyle 
ilahl kudretin ve Rabbin zenginliginin tecelli mertebelerini bilmektir. 
Nasil ki, yiyeceklerin lezzet dereceleri ve c,;e§itleri, ac,;hgm derecesi 61-
c,;usunde ve ihtiyacm tilrilne gore anla§1hr. Aynen onun gibi, sen de 
sm1rs12 aczin ve fakrmla, Cenab-1 Hakk'm sonsuz kudretinin ve zen-
ginliginin derecelerini anlamahsm. i§te senin hayatmm gayesi, k1saca 
bunlar gibi emirlerdir. 
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hayatmm mahiyetine bak; onun ozeti §Udur: 
• Cenab-1 Hakk'm isimlerinin hayret verici tecellilerinin fihristi 
• Hem ilahi s1fatlarm ve onlarm neticesi olan icraatm bir olc;egi 
• Hem kainattaki alemlerin bir terazisi 
• Hem §U buyuk alemin bir listesi 
• Hem §U kainatm bir haritas1 
• Hem §U yuce kitabm bir ozeti 
• Hem Cenab-1 Hakk'm kudretinin gizli definelerini ac;acak bir 

anahtar kulc;esi 
• Hem de varhklara serpilen ve vakitlere tak1lan kemal vas1flan-

nm "ahsen-i takvim"i yani en guzel suretidir. 

i§te hayatmm mahiyeti bunlar gibi emirlerdir. 
Evet, senin hayatmm sureti ve vazife tarz1 §Udur ki: 
Hayatm bir mektubun kelimesi, kudret kalemiyle yazilm1§ hikmetli 

bir sozdur. Gorunup i§itilerek Cenab-1 Hakk'm guzel isimlerine i§aret 
eder. i§te hayatmm sureti bu gibi emirlerdir. 

Hayatmm hakikat s1rn, Ehadiyet27 tecellisine ve Samediyet28 cilve-
sine ayna olmaktir. Yani Cenab-1 Hakk'm butun alemde tecelli eden 
isimlerinin topland1g1 bir nokta hukmunde ku§atic1 bir merkezilikle o 
Ehad ve Samed Zat' a aynahktir. 

Hayatmm saadet ic;indeki kemali ise aynasmda gbrunen Ezell 
Gune§'in nurlanm hissedip sevmektir. sahibi olarak ona §evk 
gostermek, O'nun muhabbetiyle kendinden gec;mektir. Kalbinin goz-
bebegine nurunun yans1masm1 yerle§tirmektir. i§te bu Slfdand!f ki, 
seni yuceler yucesi mertebeye c;1karan bir kutsi hadisin29 meali olarak: 

p j1 _} .Sij.Ll p 
buyrulmu§tur. 

27 Cenab-1 Hakk'm her bir varhkta gi:irulen birlik tecellisi. 
28 Cenab-1 Hak hic:;bir §eye muhtac:; olmad1g1 gibi hazinesinden hic:;bir §eyin eksilme-

mesi. 
29 Bkz. Ahmed ibni Hanbel, ez-Zi.ihd s. 81; Ebu'§-$eyh, e/-Azame 2/608; Ebu Nu-

aym, Hilyetu'l-Evliya 4/24; el-Gazali, jhyau U/Umi'd-Din 3/15; ed-Deylemi, el-
Mi.isned 3/174. 

3° Cenab-1 Hak, "Benim gi:ikyuzum ve yeryuzum Beni ta§1maya takat getiremedi. 
Fakat vera (ileri derecede takva) sahibi mUlayim muminin kalbi Beni ta§1yabildi." 
buyurdu. 
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i§te ey nefsim! Hayatm boyle ytice gayelere dontik ve k1ymetli ha-
zinelere sahip oldugu halde, onu tamamen bir hie:; olan nefsin gec:;ici 
hazlanna, dtinya lezzetlerine harcay1p ziyan etmek akla ve insafa s1gar 
m1! Eger hayatm1 ziyan etmemek istersen gec:;en temsile ve hakikate 
i§aret eden 

w Li-. J;fi13 w Ji+J13 w _µ13 w 3 ,,,,... // ,,..,, 

t;.5_;.J w Ll3 w Ll3 -.0:/'113 w Ll3 
w LJ-j w 

suresindeki yeminleri ve o yeminlere verilen cevaplan dti§tin, ona go-
re amel et. 

31 "Gi.ine§e ve onun parlak aydmhgma ... Onu izleyip (1§1gm1) yans1tan aya ... Di.in-
yay1 a<;1ga <;1karan gi.indi.ize ... Onu bi.iri.iyi.ip saran geceye ... Gage ve onu bina 
edene ... Yere ve onu yay1p db§eyene ... Her bir nefse ve onu bir nizama koyana ... 
Ona hem koti.ili.igi.i, hem de ondan sakmma yolunu ilham edene yemin olsun ki: 
Nefsini maddi ve manevi kirlerden annd1ran kurtulu§a erer. Onu gi.inahlarla orten 
ise ziyana ugrar." ($ems sO.resi, 91/1-10) 

32 Allah1m! Peygamberlik semasmm gi.ine§i, ni.ibi.ivvet burcunun ay1 olan Peygamber 
Efendimiz' e (sallallahu aleyhi ve sellem), hidayet yild12lan olan al ve ashabma salat ve 
selam eyle. Bize ve erkek, kadm bi.iti.in mi.iminlere rahmet et, amin, amin, amin. 


