
Kur'an-1 Hakfm'in ve onun hakiki tefsircisi olan hadislerin bir k1s1m 
yuksek ve u/vf hakikatlerine fzkmak ifin, teslimiyeti ve itaati noksan 
kalblere yardzm edecek basamaklar hukmunde, o hakikatlerin bazz 
misallerine i§aret edecegiz. Bu Soz'un "hatime"sinde2 bir ibret dersi 
ve Cenab-1 Hakk'zn inayetinin bir szrrz ifade edilecek. 0 hakikatlerden 
ha§ir ve kzyametin misalleri, Onuncu Soz'de, bilhassa Dokuzuncu Ha-
kikat'inde zikredildigi ifin tekrara lazum yoktur. Yalmz diger hakikat-
lerden ornek olarak be§ "mesele"yi soyleyecegiz. 

MESELE] 

BiRiNCiSi 
/ /. 

Mesela: _:,\rlj s-iljLl...:ll J.Ll. "Gokleri ve yerleri alh gun-
de yaratt1" mealindeki ayet, belki bin veya elli bin sene gibi uzun bir 
zamandan ibaret olan Kur' an gunlerine gore dunyanm omrunun alh 
gun surecegine i§aret eder. Bu ayetin yuce hakikati hakkmda bir ka-

"Elif, Ll.m, Ra. Bu oyle bir Kitapt1r ki, ayetleri en kesin delillerle desteklenmi§, son-
ra da guzelce ai;1klanm1§, tam hukum ve hikmet sahibi, her §eyden haberdar olan 
Hakim ve Habir tarafmdan gonderilmi§tir." (HO.cl sO.resi, 11/1) 
Hatime: Sonsoz. 
"Rabbiniz o Allah'tir ki, gokleri ve yeri alt! gunde yaratti." (A'raf sO.resi, 7/54; 
YU.nus suresi, 10/3; HO.d sO.resi, 11/3; Hadid suresi, 57/4) 
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naat vermek ic;in, birer gun hukmi.indeki her bir astrda, her bir senede, 
her bir gi.inde Fattr-1 Zi.ilcelal'in yaratt1g1 ak1p giden alemleri, seyyar 
kainatlan, ge<;ici dunyalan gozlere gosteriyoruz. Evet, hpk1 insanlar 
gibi, di.inyalar da birer misafirdir. Alem, her mevsim Zat-1 Zi.ilcelal'in 
emriyle dolar, bo§ahr. 

iKiNcisi 

gibi ayetlerin ifade ettigi, "Her §ey, her haliyle, var olmadan once, 
var olduktan sonra ve yokluga gitmesinin ardmdan, yaz1hdir, yaz1hr 
ve yaz1hyor." manasmdaki yuce hakikat hakkmda bir kanaat vermek 
ic;in Nakka§-1 Zi.ilcelal'in, yeryi.izi.i sayfasmda her mevsim, bilhassa her 
baharda degi§tirdigi say1s1z muntazam varhgm fihristini, hayat prog-
ramm1, hareket kanunlanm onlann c;ekirdeklerinde, tohumlarmda, 
koklerinde manev! bir surette saklad1gm1. .. Onlar yok olduktan son-
ra meyvelerinde, basit tohumcuklannda kader kalemiyle, manev! bir 
tarzda aynen yazd1gm1. .. Hatta her gec;ici baharda, ya§-kuru ne varsa 
hepsini, smirh zerrecikler ve kemikler hi.ikmundeki tohumlarda, kuru 
odunlarda tam bir intizam ile muhafaza ettigini, goren gozlere goste-
riyoruz. Adeta her bir bahar, bir tek c;ic;ek gibi, gayet muntazam ve 
olc;ulu olarak, yeryi.izi.ine Cerni! ve Celi! bir Zat'm eliyle tak1hp kopan-
hyor, konulup kaldmhyor. Hakikat boyleyken, kader kaleminin sayfas1 
olan Levh-i Mahfuz'un yalmzca bir tecellisi, Cenab-1 Hakk'm sanatmm 
fihristi hukmundeki, gafillerin tabiat dedikleri bu yarahh§ kitabm1, bu 
sanat nak§1m, ba§kasmm filli olan bu hikmet plamm, tesir sahibi tabiat 

"Has1lt, ya§ ve kuru hii;bir §ey yoktur ki, apa<;ik bir kitapta bulunmasm." (En' am 
suresi, 6/59) 
"Velhas1l her §eyi apac;1k bir Kitap'ta say1p doken Biziz." (Yasin st'.iresi, 36/12) 
"O (gayblan bilen) oyle bir zattir ki, O'nun ilminden goklerde ve yerde zerre mik-
tan bir §ey bile kac;amaz. Zerreden daha kuc;uk ve daha buyuk hii;bir §ey yoktur ki, 
her §eyi ac;1klayan Kitapta (Levh-i Mahft'.iz'da) bulunmasm." (Sebe st'.iresi, 34/3) 
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diyerek bir kaynak ve fail kabul etmek insanm en tuhaf aldam§lann-
dand1r. 

ifal Hakikat nerede, gafillerin anlayi§lan nerede! 

O<;ONcOsO 
Mesela, sadece hakikati haber veren, dogru sozlu Peygamberimiz 

(aleyhissalatil vesselam), ar§I ta§Iyan, yerlerin ve goklerin vazifeli melek-
lerini ve ba§ka baz1 melekleri, kirk bin ba§h, her bir ba§lannda kirk bin 
dil bulunan ve her bir dilleriyle kirk bin tarzda tesbihat yapan8 varhk-
lar olarak tasvir ediyor; kulluklannm kusursuzlugunu, ku§atic1hgm1 ve 
enginligini bildiriyor. Bu hakikate ula§mak i<;in §Una dikkat et: Zat-1 
Zulcelal, 

/ y. / y. 
. '.,, • ''11' (i ..Sl'u...:ll :l..l,, ,_ if .J ,__r' j .J . .J e-' 

10 : , - ,, Jw1 t, , C1 
•• 

/ / / 

11JW1' · 0 \/1, ul'u...:JI \;:. 0,' c1 .Jc....r'j .J ,.J 1..5'"'"' f 

gibi ayetlerle, en buyuk ve kulli varhgm dahi kendi enginligine ve bu-
yuklugune uygun bir tarzda tesbihat yaptig1m gosteriyor ve oyle de 
gorunuyor. Evet, Allah'1 tesbih eden §U gok denizinin tesbih kelimeleri 
gune§, ay ve yild1zlar oldugu gibi; O'nu tesbih ve O'na hamd eden o 
denizdeki §U dunya gemisinin de hamd kelimeleri hayvanlar, bitkiler 
ve aga<;lard1r. Demek, her bir agacm, her bir yild1zm ki.i<;i.ik birer tesbi-
hati bulundugu gibi, yeryuzunun ve yeryuzundeki her bir k1tanm, her 
bir dagm, derenin, karalarm, denizlerin ve goklerin her bir katmm, her 
bir burcunun da kulli birer tesbihi vard1r. Elbette, binlerce ba§I olan §U 
yeryuzunun, her ba§mda yuz binlerce di! bulunan ve her dilinde yuz 

"Yer nerde, Sureyya nerde!" 
Bkz. et-Ta.berl, Cdmi'u'/-Beyan 15/156; e/-Azame 2/547, 740, 742, 
747, 3/868; ibn Kesir, Tefsfru'l-Kur'an 3/62; ibn Hacer, Fethu'l-Bari 8/402; el-
Munavi, Feyzu'/-Kadfr 2/82. Ar§t ta§tmakla vazifeli meleklerin tesbihleriyle ilgili 
aynca Bkz. Muslim, seldm 124; Tirmiz!, tefsiru sure (34) 3; Musned 1/218. 
"Yedi kat gok, dunya ve onlarm i<:;inde olan herkes Allah't takdis ve tenzih eder." 
(isra suresi, 17/44) 

10 "Biz (sabah ak§am) kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri i<:;in daglan Davud'un hizme-
tine boyun egdirmi§tik." (Sad suresi, 38/18) 

11 "Biz emaneti goklere, yere, daglara teklif ettik." (Ahzab suresi, 33/72) 
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bin ti.i.rli.i. tesbihat c:;ic:;eklerini, hamd meyvelerini misal aleminde12 ter-
ci.i.manhk edip gosterecek, ruhlar aleminde temsil ve ilan edecek, ona 
gore vazifeli bir melegi vard1r. 

Evet, c:;ok say1da varhk bir cemaat meydana getirse, bir §ahs-1 
manevileri olur. Eger o topluluk birle§ip kayna§sa, onu temsil edecek 
bir §ahs-1 manevisi, bir nevi ruhu ve tesbih vazifesini g6ren vazifeli bir 
melegi bulunacakt1r. i§te, misal olarak bu Baria agzmm, §U dag dilinin 
muazzam bir kelimesi olan, odam1zm oni.i.ndeki c:;mar agacma bak: Bu 
agacm §U uc:; bi.i.yi.i.k dalmm her birinde kac:; yuz claim dilleri var, g6r! 
Her dilde kac; yuz 6lc:;uh1 ve muntazam meyve kelimesi ve her meyvede 
kac:; yuz kanath, olc:;Ulu tohumcuk harfi olduguna dikkat et! Hepsinin :> 

emrinin sahibi Sani-i Zulcelal'i ne kadar belig bir §ekilde ovdukle-
rini, guzel, ac:;1k ve di.i.zgun bir dille tesbih ettiklerini i§itiyor, g6ruyorsun. 
Aynen bunun gibi, vazifeli melegi de mana aleminde ona gore c:;e§itli 
dillerle §U agacm tesbihatim temsil eder. Hikmetin geregi budur. 

Mesela, 

DORDUNCUSU 

15 /_,\1 01 ,,1 t.:'' '.'-' y.} 
16...li ,\1 l<. '. .d1 ':, , • .JY , ••. f j>"-'3 

/ / / 

/ -
178--2i: ,". ,, . .d1, ,,,; 

, j / ,_;,, /. '.'- C}Y.} / (_.T'-' 

gibi ayetlerin ifade ettigi yuce hakikate bak! Kadir-i Mutlak e§yay1 o 

12 Maddi alem ile ruhlar alemi arasmda ge<:;i§ alemi. 
13 "(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara stiresi, 

2/117; N-i imran st'.lresi, 3/47, 59; En'am st'.lresi, 6/73; Nahl st'.lresi, 16/40; Meryem 
st'.lresi, 19/35; Yasin suresi, 36/82; Mu'min st'.lresi, 40/68) 

14 "Bir §eyi dilediginde O'nun buyrugu sadece '01!' demektir, hemen oluverir. .. " 
(Yasin suresi, 36/82) 

15 "Kiyametin kopmas1 ise, ba§ka degil, ancak goz a<:;1p kapama (yahut daha da kisa) 
bir anda olup biter." (Nahl st'.lresi, 16/77) 

16 "Biz insana §ahdamanndan daha yakm1z." (Kaf st'.lresi, 50/16) 
17 "Melekler ve Ruh, O'nun ar§ma, miktan elli bin sene olan bir gunde yukselirler." 

(Mearic st'.lresi, 70/4) 
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derece kolay, suratle, vas1tas1z ve dogrudan yarahr ki, her §eyi yalmz 
bir emirle var etmi§ gibi gorunur, oyle anla§thr. Hem o s1mrs1z kudret 
sahibi Sani, sanatla yarathg1 varhklara son derece yakm oldugu halde, 
onlar Yarahc1larmdan sonsuz derecede uzakhr. Yine o Zat nihayetsiz 
buyukluguyle beraber, gayet kuc;uk ve basit i§leri dahi ihmal etmeden 
duzenler ve benzersiz sanatmm dt§mda birakmaz. Kainatta g6rulen 
mutlak kolayhk ic;indeki mukemmel duzen, i§te bu Kur'an hakikatinin 
varhgma §ahitlik ettigi gibi, §U temsil de onun hikmet s1rnm gosteriyor: 

Mesela, J.<l1 Sani-i Zulcelal'in guzel isimlerinden Nur 
isminin kesif bir aynas1 hukmundeki gune§in, O'nun emri ve itaat ettir-
mesiyle gordugu vazifeler, §U hakikati anlamay1 kolayla§hnr. ki: 

Gune§ yuksekligiyle beraber butun §effaf ve parlak §eylere son de-
rece yakm, hatta onlara kendilerinden daha yakm oldugu, tecellisiyle, 
1§1g1yla ve tasarrufa benzer pek c;ok s1fattyla onlara tesir ettigi halde, 
o §effaf §eyler gune§ten binlerce sene uzaktir. Hic;bir §ekilde ona tesir 
edemez, yakmhk iddiasmda bulunamazlar. 

Hem gune§, her bir §effaf zerreye tesir eder. Hatta t§1g1 nereye ula§-
m1§sa orada hazir ve nazir gibidir; bu, o zerrenin kabiliyetine ve ren-
gine g6re gune§in aksinin ve bir <;e§it suretinin g6runmesiyle anla§thr. 

Hem gune§in ula§hg1 ve nufuz ettigi daire, parlakhgmm kuvveti 61-
c;usunde geni§ler. Muazzam parlakhgmdandir ki, en ufak §eyler bile 
ondan gizlenip kac;amaz. Demek, onun her §eyi ku§atan buyuklugu, 
nuraniyet sirr1yla, basit ve ufak §eyleri de dt§anda b1rakmaz; bilakis, 
dairesine ahr. Hem farz-1 muhal, gune§in tecellilerinin ve vazifesinin 
kendi iradesiyle oldugunu kabul etsek, o derece kolayhk, surat ve en-
ginlik ic;inde, zerreden, damladan ve denizin yuzunden gezegenlere 
kadar Allah'm izniyle oyle i§ler g6rur ki, onun §U geni§ icraah ancak 
has bir emirle yaphg1 dli§linulebilir. Zerre ile gezegen, o Zat'm emri 
kar§tsmda e§ittir. Gune§, denizin yuzune verdigi t§1g1 ve bereketi, kabi-
liyetine gore zerreye de kusursuz bir intizamla verir. 

i§te, gok denizinin yuzunde parlak bir kabarc1k ve Kadir-i Mutlak'm 
Nur isminin cilvesine kesif bir aynac1k olan gune§in, a9kc;a, §U ha-
kikatin uc; esasmm misallerini gosterdigini goruyoruz. Elbette, gune-
§in I§tg1 ve s1cakhg1, kendi ilmi ve kudreti yanmda toprak gibi kesif 

18 "En yuce s1fatlar Allah'md1r." (Nahl suresi, 16/60) 
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kalan, "Nuru'n-nur, Munewiru'n-nur, Mukaddiru'n-nur" 19 olan Zat-1 
Zulcelal, ilim ve kudretiyle her §eye sonsuz yakmhktadir, her yerde 
hazir ve nazirdir; varhklar ise O'ndan c,;ok uzakbr. Bu i§leri o kadar 
zahmetsiz, dogrudan ve kolayhkla yapar ki, hepsinin yalmz bir tek 
emrin surati ve kolayhg1 ile gerc,;ekle§tigi anla§1hr. Hem 

§ey O'nun kudret dairesinin d1§mda kalmaz; buyilklilgu her §eyi 
ku§ahr. i§te butiln bunlara gozilmuzle gormil§ gibi §ilphesiz bir imanla 
inamnz ve inanmak gerekir. 

.SB .::.,1 'u...:.l\, 4-ALAil , ,, ;;! ;,.; '· • ..:J q, I , Ji Ll, -r J J, ., i..J!. . ., . if.J J l.J>" Jj J 
ayetinden tut, 

21Jij 0t 1_,fillj ayetine kadar; 
22J..?"j jS )&. jS ayetinden, 

,, • ' 230.fW ijj Ll ayetine kadar; 
24;; .J\rlj .:;.ilju...:.ll JI;- ayetinden, 

Llj klj ayetine kadar; 
26 'I k I ai. t..; ayetinden, 

27i.il Ll j ayetine kadar. .. 
19 Nurlann nuru, biitiin nurlar kendisinden feyiz alan, biitiin nurlan aydmlatan, rnik-

tarlanm takdir eden Cenab-1 Hak. 
20 "Arna onlar, Allah'm kudret ve azametini hakk1yla takdir edemediler, O'na lay1k 

tazimi gostermediler. Halbuki biitiin bir diinya k1yarnet giinii O'nun avucunda, 
gokler alerni de biikUlrnii§ olarak elinin i<;;indedir." (Ziimer sO.resi, 39/67) 

21 "Bilin ki Allah insan ile kalbi arasma girer (diledigi takdirde arzusunu gers;ekle§tir-
rnesini onler)." (Enfal sO.resi, 8/24) 

22 "Her §eyi yaratan Allah'br. Her §ey O'nun mutlak tasarrufundad1r." (Ziimer sO.resi, 
39/62) 

23 "(Bilrniyorlar m1 ki Allah) onlarm gizlediklerini de bilir, as;1klad1klanm da?" (Bakara 
sO.resi, 2/77; HO.d suresi, 11/5; Nahl suresi, 16/23) 

24 "Gokleri ve yeri yaratan ... " (En'am sO.resi, 6/1, 73; A'raf sO.resi, 7/54; Tevbe 
sO.resi, 9/36; YO.nus sO.resi, 10/3; HO.cl suresi, 11/7; ibrahirn sO.resi, 14/19, 32; Nahl 
sO.resi, 16/3; isra sO.resi, 17/99; Furkan sO.resi, 25/59; Nern! sO.resi, 27/60; AnkebO.t 
sO.resi, 29/61; Lokrnan suresi, 31/22; Secde sO.resi, 32/4; Yasin suresi, 36/81; Zii-
rner suresi, 39/5, 38; Zuhruf suresi, 43/9; Ahkaf sO.resi, 46/33; Hadid sO.resi, 57/4; 
Tegabiin sO.resi, 64/3) 

25 "Sizi de yaptigmIZ §eyleri de yaratan Yiice Allah't1r." (Saffat sO.resi, 37/96). 
26 "Ma§allah! Allah ne giizel dilemi§ ve yapm1§! O'ndan ba§ka gers;ek gii<;; ve kuvvet 

sahibi yoktur." (Kehf sO.resi, 18/39) 
27 "Allah dilemediks;e siz dileyemezsiniz." (Dehr suresi, 76/30) 
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Rububiyetinin ihti§am1 ve uluhiyetinin yuceligi her yeri ku§atmt§ 
olan Ezel ve Ebed Sultam'nm, §U aciz, sonsuz derecede zay1f, fakir, 
muhta<; ve yalmz smtrh bir iradeye sahip, bir §ey var etmeye kabiliyeti 
bulunmayan ve kendi gayretiyle elde edebilecegi §eyler <;ok az olan 
insanogluna kar§t Kur'an'daki §iddetli §ikayetlerinin, agtr tehditlerinin 
ve muthi§ korkutmalannm28 hikmeti nedir? Bu nasil izah edilebilir? 

Bu sorunun cevab1 olan derin ve yuksek hakikati anlamak i<_;:in §U 
iki temsile bak: 

Birinci Temsil: Mesela, i<_;:inde sanatla yaratilm1§ say1s1z meyveli 
ve <_;:i<_;:ekli varhgm bulundugu §ahane bir bag ve ona bakmak i<_;:in tayin 
edilmi§ pek <_;:ok hizmetkar olsun. Bir hizmetkar da yalmz o baga yay1-
lacak ve i<_;:ilecek suyun yatagmdaki deligin kapag1m a<_;:makla vazifeli 
bulunsun. Eger o hizmetkar tembellik edip deligin kapagm1 a<_;:maz-
sa bag ge<_;: ye§erir veyahut kurur. 0 zaman, Hahk'm Rabbani sana-
tmm, bagm sahibi sultanm saltanatma yakt§tr nezaretinin ve o baga 
kusursuzca hizmet eden I§Ik, hava ve topragm yam s1ra, diger butun 
hizmet<_;:ilerin de o sersemden §ikayete hakk1 olur. <;unku o, hepsinin 
hizmetlerini neticesiz b1rakm1§ veya onlara zarar vermi§tir. 

ikinci Temsil: Mesela, bir sultanm buyuk bir gemisinde, basit 
bir adam kii<_;:iik vazifesini terk etmekle gemideki butun <_;:ah§anlann 
hizmetlerinin neticesine zarar verdiginden ve bazen o hizmetleri mah-
vettiginden, geminin sahibi, gemideki butun vazifeliler adma o adam-
dan §iddetle §ikayet eder. Kusurlu adam ise, "Ben basit bir adam1m, 
onemsiz ihmalim yuzunden bu §iddeti hak etmiyorum." diyemez. 
<;unku tek bir §eyin yoklugu, pek <_;:ok §eyin olmamasma yol a<_;:abilir. 
Halbuki varhk kendi k1ymetince netice verir. <;unku bir §eyin varhg1, 
butun §artlann ve sebeplerin varhgma baghdtr. 0 §eyin yoklugu, or-
tadan kalkmas1 ise tek bir §artm yokluguyla veya ortadan kalkmas1yla 
gen:;ekle§ebilir, o §ey netice itiban ile yok olur. Bu yuzden, 'Tahrip, 
tamirden <_;:ok daha kolayd1r." sozu, herkes<_;:e bilinen bir kaide hukmu-
ne ge<_;:mi§tir. Madem kufrun ve dalaletin, azgmhgm ve isyanm esas1 
inkardtr, rettir, terktir ve kabulun yoklugudur. Bunlar g6runii§te ne 
kadar muspet ve var olsa da hakikatte yoktur. Oyleyse kufiir, her §eye 

28 Bkz. Bakara sCtresi, 2/39, 161, 257; Al-i imran sCtresi, 3/4, 10, 12, 56, 90, 91, 116; 
Nisa sCtresi, 4/56, 168; Maide sCtresi, 5/10, 36, 73 ... 
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tesir eden bir cinayettir. Bullin varhklann amellerinin neticelerine za-
rar verdigi gibi, Cenab-1 Hakk'm isimlerinin cemal tecellilerine perde 
c;eker. 

i§te bu sonsuz §ikayete hakk1 olan varhklar adma onlann Sultan\ 
§U asi insandan §iddetle §ikayet eder ve bu, hikmetin geregi ve ta ken-
disidir. 0 asi, §iddetli tehditleri ve deh§etli korkutmalan elbette, §Up-
hesiz hak eder. 



HATiME29 

t._8 t; j 

Gafil kafaya bir tokmak ve bir ibret dersi 

Ey gaflete dahp, bu diinya hayatm1 tath goriip, ahireti unutup diin-
yaya talip olan bedbaht nefsim! Neye benzedigini bilir misin? Deve 
ku§una ... Avc1y1 goriir fakat avc1 onu gormesin diye ba§mI 
kuma sokar, koca govdesi di§anda kahr. Avc1 onu goriir, fakat o gozii-
nii kuma soktugu avc1y1 gormez. 

Ey nefis! temsile bak ve goziinii diinyaya dikmenin aziz bir lez-
zeti nasil ac1 veren bir eleme gor! 

Mesela: Bu koyde (yani Barla'da) ya§ayan iki adam olsun. Onlar-
dan birinin dostlannm yiizde doksan dokuzu istanbul' a gitmi§, ora-
da giizelce ya§1yorlar. klerinden yalmz o burada kalm1§. Bir gun o 
da gidecek. Bu yiizden o adam istanbul'a gitmeye arzu duyar, oray1 
dii§iiniir, dostlanna kavu§mak ister. Ona, "Haydi oraya git!" dendigi 
vakit sevinip gtilerek gider. ikinci adamm da dostlannm yiizde doksan 
dokuzu buradan gitmi§. Fakat bir k1sm1 olmii§, bir k1smm1 da kimse bir 
daha gormemi§. Adam, o dostlannm <la peri§an oldugunu zanneder. 
Giden dostlannm yerine yalmz bir misafire baglamp teselli bulmak, 
aynhk elemini onunla gidermek ister. 

i§te ey nefis! Ba§ta Habibullah (aleyhissalata vesse/am) olmak iizere, 
biillin dostlarm kabrin obiir tarafmdadir. Burada kalan bir-iki dostun 
da gidiyor. Oliimden tirktip, kabirden korkup ba§ml Kabre 

bak, ne talep ediyor, dinle! Oliimiin yiiziine giil, 
ne istiyor, anla! Sakm gafil olup temsildeki ikinci adama benzeme! 

Ey nefsim! "Zaman degi§ti, asir ba§kala§b, art1k herkes diinyaya 
dalm1§, hayata tap1yor. Herkes derdiyle sarho§." deme! <;unkti 
oltim degi§miyor. Aynhk, bekaya donmiiyor. insanm aczi ve fakn bit-
miyor; art1yor. Y olculugu kesilmiyor, siirat kazamyor. 

29 Sonsoz. 
30 "Bu dilnya hayati, aldatic1 ve ge<;ici bir zevkten ba§ka bir §ey degildir." (N-i imran 

suresi, 3/185) 
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Hem, "Ben de herkes gibiyim." deme! <;unkti herkes sana ancak 
kabir kap1sma kadar arkada§hk edebilir. Herkesle musibette beraber 
olma tesellisi ise kabrin obur tarafmda pek temelsizdir. Hem kendi-
ni ba§IbO§ zannetme! Zira §U dtinya misafirhanesine hikmet pence-
resinden baksan, dtizensiz, gayesiz hic;bir §ey g6remezsin. Sen nastl 
ba§1bo§, gayesiz kalabilirsin! Deprem gibi yerytizti hadiseleri, tesaduf 
oyuncag1 degildir. Mesela: YeryO.ztine, birbiri ic;inde gayet muntazam 
ve nakt§h gomlekler gibi giydirilmi§ bitki ve hayvan ttirleri ba§tan a§a-
g1 gayelerle, hikmetlerle donattlmt§hr. Ve yerkure gayet ytice gaye-
ler it;inde kusursuz bir intizam ile meczup mevlevi gibi cloner. Bunlan 
g6rdtigtin ve bildigin halde, nas1! olur da -bir inkarcmm yapttg1 gibi-
dtinyanm, insanoglunda, bilhassa mtiminlerde- begenmedigi bir k1s1m 
gaflet tav1rlanna kar§I manevi agirhgmdan omuz silkmesine benzer 
deprem gibi31 HA$iYE hadiseleri gayesiz, tesadtifi zannedersin! Boyle ya-
panlar, o musibeti ya§ayanlann ellm zayiattm sebepsiz, bo§u bo§una 
olmu§ gosterip onlan mtithi§ bir timitsizlige dti§tirtirler. Hem btiytik bir 
hata hem de btiytik bir zultim i§lerler. 

Oyle hadiseler, Hakim ve Rahim bir Zat'm emriyle muminlerin fani 
malm1 sadaka hukmtine c;evirip bakile§tirir ve nimetlere kar§t nank6r-
ltikten gelen gtinahlara kefarettir. 

Bir gun gelecek, §U itaatkar yerkure, ytiztintin stisti olan insanhgm 
eserlerini §irke bula§mI§ ve §tiktirstiz gortip c;irkin bulacak. i§te o za-
man Hahk'm emriyle btiytik bir deprem btittin ytiztinti siler, temizler. 
Yerytizti Allah'm emriyle O'na ortak ko§anlan cehenneme doker, §tik-
redenlere "Haydi, Cennet' e buyrun!" der. 

31 HA$iYE izmir depremi miinasebetiyle yazilm1§tlr. 
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sure, yeryi.izi.ini.in, hareketlerinde ve depremlerde vahye ve il-

hama mazhar olarak bir emir altmda hareket ettigini, bazen de titredi-
gini kesin bir §ekilde bildiriyor. 

deprem mi.inasebetiyle34 sorulan alt1-yedi k1sa sorunun 
cevaplan, manevi ve mi.ihim bir taraftan yine manevi ihtar yard1m1yla 
kalbe geldi. Kac; defa etrafl1ca yazmaya niyet ettiysem de izin verilme-
di. Yalmz ozetle, k1saca yazilacak.) 

Birinci Soru: Bu bi.iyi.ik depremin, maddi felaketinden daha 
elem verici, manevi bir musibeti olarak, devam edeceginden gelen 
korku ve i.imitsizlik, halkm bi.iyi.ik k1smmm memleketin birc;ok yerinde 
gece istirahahm ortadan kald1rd1, onlara deh§etli bir s1kmh verdi. Bu-
nun sebebi nedir? 

Manevf taraftan gelen cevap: Ramazan-1 §erifte, teravih vakti bu 
mi.ibarek islam merkezinin her k6§esinde, hevesleri tahrik eden §ark1-
lann ne§e ve sevinc;le, sarho§c;asma ve bazen k1zlann sesiyle radyodan 
cazibeli bir §ekilde dinletilmesi bu korku azabm1 netice verdi. 

ikinci Soru: Bu semavi tokat nic;in gayrimi.islimlerin memleketle-
rine gelmiyor da bu bic;are Mi.isli.imanlara iniyor? 

32 Zeyl: ilave. 
33 "Yero muthi§ depremiyle sarsild1g1 zaman ... Ve yer bagnndaki ag1rhklan c;1kard1g1 

zaman ... insan §a§km §a§km: 'Ne oluyor buna!' dedigi zaman ... i§te o gun yer, 
ushlnde olan biten her §eyi anlat1r: <;:unku Rabbin ona bunlan vahyeder. i§te o 
gun bolukler halinde insanlar, kabirlerinden c;1k1p Yuce Divana durur, yaphklarmm 
kar§1hgm1 gorup ahrlar. Zerre ag1rhgmca hay1r yapan onu bulur, zerre ag1rhgmca 
§er yapan da onu bulur." (Zilzal suresi, 99/1-8) 

34 1939'da meydana gelen izmir ve Erzincan depremleri. 
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Cevap: Bi.iyi.ik hatalann ve cinayetlerin cezas1 ertelenerek bi.iyi.ik 
merkezlerde, ki.ic;i.ici.ik suc;larmki ise hemen kuc;uk merkezlerde verilir. 
Aynen bunun gibi, mi.ihim bir hikmete binaen, kafirlerin cinayetlerinin 
bi.iyi.ik k1sm1 mah§erdeki bi.iyi.ik mahkemeye b1rak1hyor. Mi.iminlerin 
hatalannm cezas1 ise ktsmen bu di.inyada veriliyor.35 HA$ivE 

U«;iincii Soru: Baz1 §ah1slann hatas1 yuzunden gelen bu musibe-
tin memlekette bir derece umumi ha! almasmm sebebi nedir? 

Cevap: Umumi musibet, c;ogunlugun hatasmdan ileri gelmesi yo-
ni.iyle, insanlann buyuk k1smmm o zallm §ah1slann icraatma fiilen ve-
ya onu luzumlu sayarak veyahut onlarm tarafmda yer alarak manen 
katild1gm1 gosterir. Buda umumi musibete sebebiyet vermi§tir. 

Dordiincii Soru: Madem bu deprem musibeti, hatalann neticesi 
ve gi.inahlara kefarettir. Masum ve hatas1z insanlann o musibetin ic;in-
de zarar g6rmesinin hikmeti nedir? Allah'm adaleti buna nastl mi.isa-
ade eder? 

Yine manevf taraftan gelen cevap: Bu mesele kader sm1yla alakah 
oldugu ic;in cevabm1 Kader Risalesi'ne havale edip burada yalmz §U 
kadanm soyleyelim: 

36W,i;. 1rfu '1q1_)1j Yani: "Bir beladan, bir mu-
sibetten c;ekininiz ki, geldigi vakit zalimlere mahsus kalmaz, masumlan 
da yakar." 

Bu ayetin s1m §Udur: Di.inya bir tecrube ve imtihan meydamdtr, 
teklif ve cihad yurdudur. imtihan ve teklif, hakikatlerin perdeli kalma-
sm1, musabaka ve cihad ile Ebubekirlerin ala-y1 illiyyine, yani yucele-
rin yi.icesi olan mertebeye c;1kmasm1, Ebucehillerin ise esfel-i safiline, 
yani a§agt!arm a§ag1s1 seviyeye di.i§mesini gerektirir. Eger masumlar 
boyle musibetlerde zarar g6rmeseydi, Ebucehiller aynen Ebubekirler 
gibi teslim olacak, Allah yolunda cihad ve nefisle mi.icadele ederek 
manen yi.ikselme kap1s1 kapanacak ve teklif s1m bozulacakt1. 

Madem mazlumun zalimle beraber musibete dti§mesi, Cenab-1 
Hakk' m hikmetinin geregidir. Acaba o bic;are mazlumlann rahmet ve 
adaletten hisseleri nedir? 

35 HA$iYE Hem Ruslar gibi olanlar, hukmu ortadan kalkm1§ ve tahrif edilmi§ bir dini terk 
etmekle, hak, ebedi ve hukmu suren bir dine ihanet etmek derecesinde gayretul-
laha dokunmad1klanndan, yerkure §imdilik onlan birak1p bunlara hiddet ediyor. 

36 Enfal suresi, 8/25. 
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Bu soruya cevaben denildi ki: 0 musibetteki gazap ve hiddet ic;in-
de onlara bir rahmet cilvesi var. <;unku o masumlarm fani mallan, 
kendileri hakkmda sadaka olup baki bir ma! hukmune gec;tigi gibi, fani 
hayatlan da bir nevi §ehitlikle onlara baki bir hayati kazandmr. Nispe-
ten az, gec;ici bir s1kmti ve azaptan, buyuk ve daiml bir kazanc; elde et-
meyi saglayan bu deprem, onlar hakkmda gazap ic;inde bir rahmettir. 

Be§inci Soru: Adil ve Rahim, Kadir ve Hakim Cenab-1 Hak, ne-
den hususi hatalara hususi ceza vermeyip koca bir musibeti insanlann 
ba§tna musallat eder? Bu, O'nun rahmetinin guzelligine ve kudretinin 
enginligine nasil uygun dli§er? 

Cevap: Kadlr-i Zulcelal, yeryuzundeki her bir unsura pek c;ok va-
zife vermi§tir ve her bir vazifede c;ok netice saklar. Bir unsurun bir tek 
vazifesinde, bir tek netice c;irkin, §er ve musibet olsa da, diger guzel 
neticeler, o neticeyi de guzelle§tirir. Eger o tek c;irkin neticenin ortaya 
c;1kmamas1 ic;in, insana kar§l hiddete gelmi§ o unsur vazifesinden men 
edilse; o vakit o guzel neticeler say1smca hayir terk edilmi§ ve luzumlu 
bir hayn yapmamak §er hukmune gec;tiginden, o hay1rlar miktannca 
§er i§lenmi§ olur. Bu ise bir tek §er gelmesin diye i§lenen gayet c;irkin, 
hikmete ve hakikate zit bir kusurdur. Kudret, hikmet ve hakikat, ku-
surdan uzaktir, yucedir. 

Madem insanm baz1 hatalan (toprak, hava, su gibi) unsurlan ve 
yeryuzunu hiddete getirecek derecede buyuk bir isyan ve pek c;ok var-
hg1 hor gorerek onlann hukukuna yapilm1§ bir tecavuzdur. Elbette, o 
cinayetin fevkalade c;irkinligini gostermek ic;in, koca bir unsura, c;ok 
geni§ vazif esi ic;inde "Onlan terbiye et!" di ye emir verilmesi, hikmetin 
geregi ve ta kendisidir, adalettir ve mazlumlara rahmettir. 

Altmc1 Soru: Gafiller, depremin yeraltmdaki madenlerde meyda-
na gelen degi§imlerin neticesi oldugunu soyleyip yayarak, ona adeta 
tesadO.fi, tabii ve maksats1z bir hadiseymi§ gibi bakarlar. Bu hadisenin 
manevl sebeplerini ve neticelerini gormezler ki uyansmlar. Onlann da-
yand1g1 noktanm bir hakikati var m1dir? 

Cevap: Dalaletten ba§ka hic;bir hakikati yoktur. <;unku her sene elli 
milyondan fazla nak1§h, muntazam gomlegi giyen ve degi§tiren yeryu-
zundeki binlerce canh turunden sadece biri olan, mesela sineklerden 
bir tekinin yuzlerce uzvundan biri olan kanadm1, Cenab-1 Hak kasd, 
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irade ve hikmet cilvesine mazhar k1lar, ona lakayt kalmaz, onu ba§ibo§ 
birakmaz. Bu da gosteriyor ki, say1s1z §UUr sahibi varhgm be§@, anas1, 
yuvas1 ve koruyucusu olan koca yerytiztinde yalmzca mtihim i§ler ve 
haller degil, -ktic;;tik olsun, btiytik olsun- hic;;bir §ey O'nun iradesi ve 
kasd1 d1§mda degildir. Fakat Kadir-i Mutlak, hikmetinin geregi olarak, 
gortinen sebepleri icraatma perde yapar. Depremi diledigi vakit bazen 
bir maden yatagma harekete gec;;mesini emrederek onu ate§ler. Yani 
deprem, madenlerdeki degi§imler neticesinde de olsa, yine Cenab-1 
Hakk'm emri ve hikmetiyle meydana gelir; ba§ka ttirlti olamaz. 

Mesela, bir adam ttifekle birini vursa, vuran adam1 yok say1p yalmz 
fi§ekteki barutun ate§ almasma bakarak bic;;are maktultin hukukunu 
btisbtittin c;;ignemek, ne derece akils1zhk ve divaneliktir. Aynen oyle 
de, Kadlr-i Ztilcelal'in itaatkar bir memuru, hatta bir gemisi, goklerde 
stiztilen bir misafirhanesi olan yerytiztine verilen, "Gaflet ve azgmhk 
yolundakileri uyandirmak ic;;in govdende bulunan, hikmet ve irade ile 
saklanmI§ bombay1 ate§le!" §eklindeki Rabbani emri unutmak ve tabi-
ata sapmak, ahmakl1gm en c;;irkinidir. 

Altmc1 Soruyu Tamamlayan Bir Ha§iye: 
Dalalet yolundakiler ve dinsizler, menfaatlerini korumak ve mti-

minlerin uyam§ma kar§l koyup mani olmak ic;;in 0 kadar garip bir inat 
ve hayret verici bir ahmakl1k gosterirler ki, insam insan olduguna pi§-
man ederler. 

Mesela, bu son zamanlarda insanoglunun bir derece umumi ha! 
alan zultimlti, karanhk isyanlanna kainat ve yerytiztindeki btittin un-
surlar k1Zd1gmdan, yerlerin ve goklerin Hahk'1 da, yalmz hususi bir 
rububiyet ile degil, belki btittin kainatm, alemlerin Rabbi ve Hakim'i 
olmas1 itiban ile, ku§abc1 ve geni§ bir tecelliyle kainatin btittintinde ve 
rububiyetinin ktilll dairesinde insanhg1 uyandirmak, deh§etli azgmh-
gmdan vazge($irmek ve tammak istemedigi Zat'm1 ona tamtmak istedi. 
Bunun ic;;in benzersiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten deprem, 
firtma ve dtinya sava§I gibi umumi, deh§etli afetleri insanm ytiztine 
c;;arph. Bununla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, 37 irade-
sini ve hakimiyetini pek ac;;1k bir §ekilde gosterdi. Boyle oldugu halde, 
insan suretindeki bir k1s1m ahmak §eytanlar, o ktilll, Rabbani i§aretlere 

37 Cenab-1 Hakk'm daiml varhg1, kaim olu§U, her §eyi ayakta tutmas1. 
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ve ilahl terbiye edicilige akils1zca bir inatla kar§thk verip, "Deprem, 
tabiatm eseridir, bir madenin patlamas1dlf, tesadufidir. Gune§in s1cak-
hgmm elektrikle <:;arpmas1dlf ki, Amerika' da butun makineleri be§ saat 
durdurmU§ ve Kastamonu semalannda havay1 k1z1lla§tirm1§, ona yan-
gm sureti vermi§tir." diyerek manas1z, sa<:;ma sozler soyluyorlar. 

Dalaletten ileri gelen smlfs1z bir cehalet ve dinsizlikten dogan <:;irkin 
bir inat yuzunden, sebeplerin yalrnz birer bahane, birer perde oldu-
gunu bilmiyorlar. Dag gibi bir <:;am agacmm var olmas1 i<:;in luzumlu 
her §eyi dokumak ve yeti§tirmek, bir koy buyuklugunde yuz fabrika 
ve tezgah gerektirirken, onun ku<:;t1cuk <:;ekirdegini gbsterir ve "i§te §U 
aga<:; bundan <:;1km1§tir." diyerek Sani'in o <:;am agacmdaki binlerce 
mucizesini inkar edercesine gbrt1nt1§teki baz1 sebepleri ileri surerler. 
Hahk'm iradesi ve hikmetiyle i§leyen pek buyuk rubO.biyetinin icraa-
tm1 hi<:;e indirirler. Bazen gayet derin, bilinmez ve <:;ok muhim, binler-
ce yonuyle hikmet ta§iyan bir hakikate ilmi bir isim takarlar. Guya o 
isimle 0 hakikatin mahiyeti anla§Ihr, basit[e§if, hikmetsiz ve manas1z 
hale gelir! 

i§te gel, akils1zhgm ve ahmakhgm smlfs1z derecelerine bak ki: 
Yuzlerce sayfa ile tarif edilse ve hikmetleri anlatilsa tam manas1yla 
ancak bilinecek olan derin, geni§ ve me<:;hul bir hakikate bir isim 
takar, malO.m bir §ey gibi, "Bu, budur." derler. Mesela, gune§in bir 
hususiyeti, elektrikle <:;arpmas1dlf. 0 ahmaklar rubO.biyetin hususi ve 
kasdi bir hadisesini kulli, geni§ bir iradenin ve bir varhk turune ait 
hakimiyetin unvanlan olan ve "adetullah" denilen yarabh§ kanunlan-
nm sadece birine baglarlar. Boylece iradeden bagm1 keser, sonra onu 
tutup tesadufe ve tabiata havale ederler. Bu §ekilde EbO.cehil'den kat 
kat fazla bir cehalet gbsterirler. Bir askerin veya bir taburun sava§taki 
zaferini asker! duzene ve kanuna dayandmp o zaferi kumandanla, 

hukumetle ve harekat taktigiyle alakas1z gbrlir gibi, asi bi-
rer divane olurlar. 

Hem mesela, meyveli bir agacm bir <:;ekirdekten yarahlmas1 gibi, 
mucizeler gosteren bir usta, brnak kadar bir odun par<:;asmdan, yuz 
okka38 <:;e§itli yiyecek, yuz ar§m39 farkh kuma§ yapsa; bir adam da o 

38 1,283 gramhk agirhk ol<;ilsil. 
39 68 cm. uzunlugundaki bl<;il birimi. 
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odun gosterip, "Bu i§ler, tabil ve tesadufi olarak bundan 
meydana gelmi§tir." dese ... 0 ustanm harika sanatm1, hunerlerini hi-

indirse, bu ne derece bir ahmakhktir. Aynen oyle de ... 
Yedinci Som: yeryuzu hadisesinin (depremin), bu memleke-

tin Muslumanlarma bakmas1 ve onlan hedef almas1 nas1l anla§ilmah ve 
neden bu hadise daha Erzincan ve izmir taraflannda goruluyor? 

Cevap: Bu hadisenin hem §iddetli ki§ta, hem karanhk gecede, hem 
deh§etli sogukta gelmesi, hem ramazana gereken hurmeti gosterme-
yen bu memlekete mahsus olmas1 ve tahribatmdan uyanmad1klan 

gafilleri uyandirmak maksad1yla devam etmesi gibi pek 
emare ve i§aretle, deprem muminleri hedef ahp onlan namaza 

ve duaya uyand1rmak sars1yor ve yeryD.zunun kendisi de titriyor. 
Erzincan gibi yerleri daha sarsmasmm iki sebebi var: 

Birincisi: Halkmm hatalan az oldugu oranm temizlenmesine 
acele edildi. 

ikincisi: 0 gibi yerlerde imam ve islamiyet'i koruyan kuwetli ve ha-
kikatli insanlarm biraz veya tam maglup olmasm1 firsat bilen dinsizler, 
tesirli bir faaliyet merkezi kurduklan ilk once oralarm tokatlanm1§ 
olmas1 ihtimali var. 

40-'1u\ ..;.:'J1 '1 
._:j tJ :ic '1 r:-::--- :: :: . 

40 "Hi<; kimse gayb1 bilemez, gayb1 yalmz Allah bilir." Bu ifade, Nern! suresi, 27/65. 
ayetinin halidir. 

41 "(Melekler:) 'Siibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? 
Her §eyi hakk1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan Sensin.' dediler." (Bakara suresi, 
2/32) 


